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โลกเป็นเรื่่� อ งที่่� ทุุ กค นต้้ อ งร่่ ว มกัั น แก้้ ไ ข PTT NGV ยัั ง คง
สานต่่อการเป็นผู้้�ให้้บริิการพลัังงานในภาคขนส่่ง จึึงมีีแนวคิิด
ในการขยายธุุรกิิจ LNG ในภาคขนส่่ง ซึ่่�งเป็นอีีกทางเลืือก
ของเชื้้�อเพลิิงสะอาดที่่�น่่าจัับตา ซึ่่�งจะเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการขัับเคลื่่�อนภาคขนส่่งของประเทศในอนาคต จึึงได้้นำำ�มา
อััปเดตกัันในคอลััมน์์ NGV Insight
เราคััดสรรเนื้้อ� หาที่่�เข้้มข้้นมานำำ�เสนอในวารสาร NGV Focus
ฉบัับส่่งท้้ายปีเก่่า ทั้้�งธุุรกิิจ EV Charging Station ที่่�มาแรง
มาตรฐานการให้้บริิการจััดการพลัังงานสะอาดที่่�เรายกระดัับ
สู่่�สากล ยานยนต์์พลัังงานไฮโดรเจน และกระแส Metaverse
ที่่�เขย่่าโลกจริิงในเวลานี้้� เชิิญพลิิกไปอ่่านได้้เพลิินๆ รัับรอง
ไม่่มีีตกเทรนด์์ แล้้วพบกัันใหม่่ในปี 2565 สวััสดีีปีใหม่่ค่่ะ
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NGV INSIGHT

LNG for Your Choice

ทางเลืือกเชื้้�อเพลิิงสะอาดเพื่่�อภาคขนส่่ง
สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์ ปตท. รุุกขยายธุุรกิิจ LNG ในภาคขนส่่ง เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือก
ในการใช้้เชื้้�อเพลิิงสะอาดให้้กัับผู้้�ประกอบการรถขนส่่ง มาทำำ�ความรู้้�จัักเชื้้�อเพลิิงชนิิดนี้้�ให้้มากขึ้้�น
รวมทั้้�งรููปแบบธุุรกิิจที่่� ปตท. กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการที่่�สนใจได้้ศึึกษา
และประกอบการตััดสิินใจใช้้เชื้้�อเพลิิงสะอาดที่่�กำำ�ลัังเป็็นเทรนด์์ในปััจจุุบัันก่่อนใคร

มารูจัก LNG หร�อกาซธรรมชาติเหลว
LNG
เชื้อเพล�งอุตสาหกรรม
Regasification
Process

เชื้อเพล�งผล�ตไฟฟา
ปร�มาณตํ่าลง

600เทา

LNG (Liquefied Natural Gas) คือกาซธรรมชาติที่ถูกเปล�่ยนสถานะเปนของเหลว
หลังจากแยกส��งปลอมปนและองคประกอบตางๆ เชน คารบอนไดออกไซด ปรอท
และกํามะถัน จ�งลดอุณหภูมิลงมาที่ -162 องศาเซลเซียส เพ�่อแปรสภาพจากกาซ
เปนของเหลวที่ความดันบรรยากาศ (1 ATM) ทําใหมีปร�มาตรลดลงประมาณ 600 เทา
ของสถานะกาซ ซึ่งสะดวกตอการขนสง

เชื้อเพล�งยานยนต

การนํา LNG มาใชงานตองเปล�่ยนสถานะ
LNG จากของเหลวกลับสูกาซเชนเดิม

LNG หรืือก๊๊าซธรรมชาติิเหลว เป็็นก๊๊าซที่่� ไม่่มีีกลิ่่�น ไม่่มีีสีี ไม่่เป็็นพิิษ ไม่่มีีฤทธิ์์�กััดกร่่อน และเป็็นก๊๊าซที่่�มีีคุุณภาพสะอาดมาก

แหล่่งผลิิตและจำำ�หน่่าย LNG ใกล้้ตััว

ปัจจุุบัันประเทศผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย LNG มีีจำ�ำ นวนมาก และ
มีีแนวโน้้มจะเพิ่่�มขึ้้�นในทุุกๆ ปี เนื่่�องจากก๊๊าซธรรมชาติิเป็นพลัังงาน
ที่่�เป็น Transition Fuel และเป็น Fossil Fuel ที่่�มีควา
ี มสะอาดมากกว่่า
น้ำำ��มัันมาก ผู้้�จำำ�หน่่าย LNG หลัักที่่�ใกล้้ประเทศไทย ได้้แก่่ ประเทศ
กาตาร์์ ออสเตรเลีีย อิินโดนีีเซีีย และมาเลเซีีย
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ทิิศทางการใช้้เชื้้�อเพลิิง LNG ทั้้�งระดัับสากลและประเทศไทย
กลุ่่�มภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภูู มิิ อ ากาศ ครั้้� ง ที่่� 26 (COP26) ได้้ แ สดงเจตนารมณ์์ แ ละ
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะร่่วมมืือกัันแก้้ปัญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
กัับทั้้�งประชาคมโลก
ด้้ ว ยประเทศไทยได้้ ย กระดัั บ การแก้้ ไ ขปัญหานี้้� อ ย่่ า งเต็็ ม ที่่�
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายความเป็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality)
ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ
เป็นศููนย์์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2065 จะเห็็นได้้จากนโยบายการส่่งเสริิม
รถ BEV การสนัับสนุุนการจััดตั้้�งโรงงานประกอบรถยนต์์ไฟฟ้้าในไทย
รวมทั้้�งนโยบายภาษีีสำำ�หรัับ BEV ซึ่่�งเป็นการพยายามส่่งเสริิมพลัังงาน
สะอาดให้้บรรลุุเป้้าหมายในระยะยาวทั้้�งทางเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกทั้้�ง LNG เป็นเชื้้�อเพลิิงที่่�มาจากก๊๊าซธรรมชาติิ ทำำ�ให้้การปล่่อย
มลพิิษต่่อหน่่วยพลัังงานจากกระบวนการสัันดาปเครื่่�องรถยนต์์ต่ำำ�� และ

LNG เป็นสารที่่�ไม่่มีีกลิ่่�น ไม่่มีีพิิษ และไม่่มีีฤทธิ์์�กััดกร่่อน เมื่่�อ LNG
รั่่�วไหลสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม LNG จะระเหยกลายเป็นไอแพร่่กระจายในอากาศ
ได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยไม่่มีีการตกค้้างในน้ำำ��หรืือดิิน การรั่่�วไหลของ LNG
ที่่�จะก่่อให้้เกิิดการลุุกไหม้้ขึ้้�นได้้นั้้�น ต้้องมีีความเข้้มข้้นของการระเหย
ของ LNG ในบรรยากาศอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 5-15% รวมทั้้�งต้้องมีีแหล่่ง
กำำ�เนิิดไฟในบริิเวณใกล้้เคีียงด้้วย จึึงถืือว่่าเป็นเชื้้อ� เพลิิงที่่�มีควา
ี มปลอดภััย
ทีีเดีียว
ดัังนั้้น� การนำำ� LNG มาใช้้ในภาคขนส่่ง ย่่อมเป็นประโยชน์์ต่อ่ ประเทศ
ในเชิิงของพลัังงานสะอาด ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ถืือว่่าไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ เพราะ LNG
ถููกใช้้งานในรถบรรทุุกและเป็นเชื้้�อเพลิิงเดิินเรืือมากว่่าสิิบปี โดยใน
รถบรรทุุกมีการ
ี ใช้้ LNG เป็นทั้้�งเชื้้อ� เพลิิงเดี่่ย� ว (Single Fuel: Dedicated
Gas Engine) และเชื้้�อเพลิิงร่่วม (Simple Diesel Dual Fuel) ที่่�ใช้้กััน
อย่่างแพร่่หลายในทวีีปยุุโรป ทวีีปอเมริิกา และประเทศจีีนอีีกด้้วย

ข้้อดีีของการใช้้เชื้้�อเพลิิง LNG ในรถยนต์์

LNG และ NGV นั้้�นแม้้ว่่าจะเป็นก๊๊าซธรรมชาติิเหมืือนกััน แต่่ก็็มีี
การใช้้งานในภาคขนส่่งที่่�แตกต่่างกััน เพราะ LNG เก็็บในรููปแบบของเหลว
สามารถเก็็บพลัังงานได้้มากกว่่า NGV ที่่�จััดเก็็บในสถานะก๊๊าซ

ข้้อดีีของการใช้้เชื้้�อเพลิิง LNG

• ไม่่ปล่่อยควัันดำำ� เนื่่อ� งจากเป็นเชื้้อ� เพลิิงที่่�มีการ
ี เผาไหม้้สมบููรณ์์
• ให้้สมรรถนะสููงเทีียบเท่่ารถที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์ดีีเซล เนื่่�องจาก
เป็นก๊๊าซมีีเทนบริิสุุทธิ์์� ทำำ�ให้้ได้้ค่่าความร้้อนที่่�สููง เมื่่�อเทีียบ
สมรรถนะรถ LNG กัับรถที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิง NGV พบว่่ามีีกำำ�ลััง
ในการขัับที่่�สููง เนื่่�องจากค่่าความร้้อนของ LNG มากกว่่า NGV
ประมาณ 1.25 เท่่าต่่อ กก.
• ใช้้เวลาเติิมเพีียง 5-8 นาทีีต่่อการเติิม 1 ถััง (ถััง 1,000 ลิิตร)
ช่่วยบริิหารเวลาในการขนส่่งได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
•	อััตราการสิ้้�นเปลืืองเชื้้อ� เพลิิง LNG โดยเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 4.0 กม./กก.
หรืือ 1.8 กม./ลิิตร สามารถวิ่่�งได้้ไกลกว่่า 1,000 กม. ต่่อ
การเติิม 1 ถััง (ถััง 1,000 ลิิตร) จึึงนัับว่่าคุ้้�มค่่าช่่วยประหยััด
ค่่าเชื้้�อเพลิิงให้้กัับผู้้�ประกอบการรถขนส่่ง
• LNG เป็นเชื้้อ� เพลิิงสะอาด ช่่วยลดฝุ่่�น PM2.5 ซึ่่ง� เป็นปัญหามลพิิษ
ทางอากาศที่่�ประเทศไทยต้้องการแก้้ไขได้้อีีกทางเลืือกหนึ่่�ง

LNG

กาซธรรมชาติเหลว
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LNG

กาซธรรมชาติเหลว

การลงทุุนในสถานีีบริิการ LNG
1. สถานีีในรููปแบบ Public Station

1.1 ระบบ Supply ก๊๊าซ
สถานีีบริิการ LNG ไม่่ต้้องลงทุุนก่่อสร้้างท่่อก๊๊าซจากระบบ
จำำ�หน่่าย/ระบบส่่งก๊๊าซเข้้าสถานีีบริิการในกรณีีที่่�เป็นสถานีีแนวท่่อ
(Conventional Station) และกรณีีที่่�เป็นสถานีีลููก (Daughter
Station) ไม่่ต้้องก่่อสร้้าง Trailer Bay โดยสถานีีบริิการ LNG จะใช้้
ก๊๊าซซึ่่ง� มีีเพีียงจุุดรัับก๊๊าซเป็นสถานีีรับั และเก็็บ LNG เท่่านั้้น� การลงทุุน
สถานีี LNG จึึงใช้้เงิินลงทุุนต่ำำ��
1.2 ระบบ Storage
สถานีีรับั และเก็็บ LNG จะใช้้ระบบ Cryogenic ซึ่่ง� เป็นระบบพิิเศษ
ที่่�สามารถทนต่่อการใช้้งานในสภาวะอุุณหภููมิิต่ำำ��พิิเศษ (-162 ๐C)
เพื่่�อคงสถานะของ LNG ให้้อยู่่�ในรููปของของเหลวได้้ ในขณะที่่�
ระบบ NGV ต้้องเป็นระบบพิิเศษที่่�รองรัับสภาวะความดัันที่่�สููงถึึง

3,600 psig เพื่่�อให้้สามารถจ่่ายก๊๊าซได้้อย่่างรวดเร็็ว จึึงจำำ�เป็นต้้อง
ติิดตั้้�ง Compressor แรงดัันสููง และมีีถัังเก็็บแรงดัันสููงจำำ�นวนมาก
1.3 ระบบจ่่ายก๊๊าซ
ทั้้�งเชื้้�อเพลิิง LNG และ NGV มีีระบบการจ่่ายก๊๊าซที่่�เป็นระบบ
เฉพาะทั้้�งคู่่� แตกต่่างที่่�อุุณหภููมิิและความดัันที่่�ใช้้ สำำ�หรัับระบบ LNG
จะต้้องติิดตั้้�ง Pump สููบถ่่ายก๊๊าซ

2. สถานีีในรููปแบบ Fleet Station

กรณีีที่่�เป็น Fleet Station ระบบ LNG สามารถลงทุุนในรููปแบบ
Compact Size ได้้ โดยมีีระบบรัับ เก็็บ และจ่่ายก๊๊าซในพื้้�นที่่�ขนาดเล็็ก
(22m x 6m) เนื่่� อ งจากไม่่ ใ ช่่ ร ะบบที่่� มีี ควา มดัั น ก๊๊ า ซสูู ง ส่่ ง ผลให้้
ระยะความปลอดภััยน้้อยกว่่าสถานีี NGV ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้ลงทุุนทั้้�งพื้้�นที่่�
ติิดตั้้�งและงานฐานรากงานโยธาที่่�ต่ำำ��

ปัจจุุบััน ปตท. อยู่่�ระหว่่างศึึกษาความต้้องการของตลาด เพื่่�อวาง
เครืื อ ข่่ า ยสถานีี ใ นรูู ป แบบ Public Station โดยจะเน้้ น พื้้� น ที่่� ที่่� ตั้้� ง
ของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น กลุ่่�มรถบรรทุุ ก ขนาดใหญ่่
ขณะเดีียวกัันก็็มุ่่�งพััฒนาสถานีี LNG ในรููปแบบ Fleet Station ให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการขนส่่ง หวัังผลัักดัันการใช้้เชื้้�อเพลิิง LNG ซึ่่�งจะเป็นเทรนด์์
ในอนาคตของการขนส่่งไทยต่่อไป
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กลุ่่�ม ปตท. ขยายธุุรกิิจ
‘ออน-ไอออน’ EV Charging Station
รัับเทรนด์์ยานยนต์์ ไฟฟ้้าในไทย

กระแสรถยนต์์ ไฟฟ้้า (EV : Electric Vehicle) กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างรวดเร็็วในยุุคปััจจุุบััน และมีีแนวโน้้ม
ที่่� ดีี ในอนาคต เมื่่� อ ผู้้� ใ ช้้ ร ถเริ่่� ม หัั น มาเทคะแนนให้้ ค วามสนใจกัั น มากขึ้้� น ด้้ ว ยจุุ ด เด่่ น ที่่� เ ป็็ น มิิ ต ร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ช่่วยลดการเผาไหม้้ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของปััญหาฝุ่่�นละอองและมลพิิษในอากาศ
เปิิดตััว ‘ออน-ไอออน’ เพื่่�อผู้้�ใช้้รถ EV

ประเทศไทยเรามีีการเตรีียมพร้้อมต่่อการเปลี่่ย� นผ่่านของเทคโนโลยีี
ดัังกล่่าวเช่่นกััน โดยภาครััฐได้้สนับั สนุุนและกำำ�หนดนโยบายวางเป้้าหมาย
ให้้มีีการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้า 1.2 ล้้านคััน ภายในปี 2579
กลุ่่�ม ปตท. ในฐานะผู้้�นำำ�นวััตกรรมพลัังงานแห่่งอนาคต มองเห็็น
ความสำำ�คััญของยานยนต์์ไฟฟ้้า และได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบทางธุุรกิิจ
เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของตลาดยานยนต์์ไฟฟ้้าภายในประเทศในอนาคต
รวมถึึ ง ขยายเครืื อ ข่่ า ยสถานีี เ ครื่่� อ งอัั ด ประจุุ สำำ� หรัั บ ยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า
(EV Charging Station) ภายใต้้แบรนด์์ ‘ออน-ไอออน’ บนพื้้�นที่่�
ที่่�มีีศัักยภาพนอกสถานีีบริิการน้ำำ��มััน เช่่น ศููนย์์การค้้า โรงแรม อาคาร
สำำ�นัักงาน ร้้านอาหาร เป็นต้้น ตลอดจนให้้บริิการติิดตั้้�ง EV Charger
ตามที่่�พัักอาศััย ตอบโจทย์์การใช้้งานของผู้้�ใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าทุุกรููปแบบ

จองง่่าย ชาร์์จสะดวก ไม่่ต้้องกลััวแบตหมด

ออน-ไอออน ได้้เปิดให้้บริิการ EV Charging Station ที่่�ดำำ�เนิินการ
ในเชิิงพาณิิชย์์ ณ อาคารจอดรถ 2 ชั้้�น 1 ศููนย์์เอนเนอร์์ยี่่� คอมเพล็็กซ์์
(Energy Complex : EnCo) จำำ�นวน 21 ช่่องจอด ถััดจากศููนย์์นิทิ รรศการ
และการประชุุมไบเทค (BITEC) และ True Digital Park สุุขุุมวิิท 101
โดยผู้้�ใช้้บริิการสามารถจองและควบคุุมการใช้้งานผ่่าน on-ion Mobile
Application ที่่�รองรัับทั้้�งระบบ Android และ iOS ในการค้้นหาสถานีี
แบบ “จอง จอด จ่่าย ง่่ายๆ แค่่ปลายนิ้้�ว”
เครื่่�องอััดประจุุไฟฟ้้า (EV Charger) ที่่�นำำ�มาให้้บริิการนี้้�ได้้รัับการ
พััฒนาโดยสถาบัันนวััตกรรม ปตท. ผ่่านการทดสอบมาตรฐานสากล
IEC 61851 และได้้รับั การขึ้้�นทะเบีียนในบััญชีีนวััตกรรมไทย โดยรองรัับ
รถยนต์์ปลั๊๊ก� -อิิน ไฮบริิด (PHEV : Plug-in Hybrid) และรถยนต์์พลัังงาน
ไฟฟ้้าแบบแบตเตอรี่่� (BEV : Battery Electric Vehicle) ได้้ทุุกรุ่่�น
ทุุกแบรนด์์ สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมการใช้้ชีวิี ติ ประจำำ�วัันของผู้้�ใช้้ยานยนต์์
ไฟฟ้้า และคลายความกัังวลว่่าแบตเตอรี่่�จะหมดระหว่่างทาง
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มาทำำ�ความรู้้�จััก EV Charger ให้้ลึึกซึ้้�ง

ก่่อนที่่�จะชาร์์จไฟใช้้งานกััน เรามาทำำ�ความรู้้�จัักกัับหััวชาร์์จรถยนต์์
ไฟฟ้้าที่่มี� หี ลากหลายรููปแบบตามแต่่ผู้้�ผลิติ และประเทศที่่�จำำ�หน่่ายรถยนต์์
ไฟฟ้้า ซึ่่�งโดยทั่่�วไปสามารถแบ่่งออกได้้เป็น 2 ประเภท คืือ AC และ DC
แต่่แบบไหนตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้ามากที่่�สุุด เราสรุุปมาให้้แล้้ว

หััวชาร์์จ EV มีีกี่่�ประเภท
หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสสลับ AC
หัวชารจแบบธรรมดา Normal Charger

AC

จสําหรับไฟฟากระแสตรง
DC DC หัวหัชาร
วชารจแบบเร็ว Quick Charger

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสสลับ (AC) Type 1

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสตรง DC (CHAdeMO)

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสสลับ (AC) Type 2

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสตรง DC
(Combine Charging System (CCS))

รูปแบบหัวชารจนี้นิยมใชกับรถ EV ในอเมร�กาและญี่ปุน
รูปแบบหัวชารจนี้นิยมใชงานคอนขางแพรหลาย
กับรถ EV ในไทย ยุโรป เกาหล�ใต

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสสลับ (AC) GB/T
มีการใชในประเทศจ�น

รูปแบบหัวชารจนี้นิยมใชกับรถ EV ในอเมร�กาและญี่ปุน

หัวชารจแบบ CCS แบงยอยไดเปน 2 ประเภท คือ
• CCS Type 1 ใชกับรถ EV ในอเมร�กา
• CCS Type 2 ใชกับรถ EV ในยุโรป
หัวชารจประเภทนี้จะมีขนาดใหญกวา และมีกําลังไฟ
มากกวาหัวชารจ CCS Type 1

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสตรง DC (GB/T)
มีการใชในประเทศจ�น

หัวชารจสําหรับไฟฟากระแสสลับ/กระแสตรง (AC, DC)
หัวชารจของ Tesla จะมีหัวแบบเดียว ใช ไดกับทั้ง AC, DC

เหมาะกับการติดตั้งในที่พักอาศัยหร�อผูใชรถ
มีระยะเวลาทํากิจกรรม เชน ชอปปง ทานอาหารนอกบาน
เปนตน การชารจไฟ Normal Charge จะสามารถชวยรักษา
แบตเตอร�่ใหใชงานไดในระยะยาวข�้น

เหมาะกับผูที่ตองการความรวดเร็วในการชารจ
โดยเฉพาะอยางยิ�งในชวงเวลาเรงดวน เชน เดินทางไกล
เพราะเปนการชารจแบบเร็วดวยไฟฟากระแสตรง
เขาสูแบตเตอร�่ สามารถชารจไดถึง 80% เพ�ยง 25-45 นาที

**ทั้งนี้ ยังข�้นอยูกับกําลังไฟของเคร�่องชารจ ขนาดของแบตเตอร�่ และสเปคของรถอีกดวย

คำำ�แนะนำำ�ในการใช้้เครื่่�องชาร์์จไฟ

เส�ยบหัวชารจใหแนน
เพ�่อใหเคร�่องชารจทํางาน
ไดถูกตอง

ไมควรเล�่อนรถในขณะที่ยัง
เส�ยบสายทําการชารจไฟ

ตรวจสอบสถานะการชารจไฟ
จากสัญญาณไฟที่ชองชารจ
หร�อแผงหนาป�ด

เมื่อชารจเสร็จ คอยๆ ดึงหัวชารจออก
และนําไปเก็บที่เคร�่อง
หล�กเล�่ยงการกระชากหัวชารจ

ทั้้�งหมดนี้้�ก็็เพื่่�อความปลอดภััยของท่่านในฐานะผู้้�ใช้้งาน ทั้้�งยัังเป็นการบำำ�รุุงรัักษายานยนต์์ ไฟฟ้้าและเครื่่�องชาร์์จไฟให้้สามารถใช้้งาน
ได้้อย่่างยาวนาน พร้้อมส่่งต่่อพลัังงานสะอาดขัับเคลื่่�อนไปในทุุกเส้้นทาง
สามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Line : @onionev

รายชื่่�อผู้้� ได้้รัับรางวััลจากฉบัับที่่�แล้้ว
1. คุุณศศิิธร เชยเชิิงวิิทย์์
2. คุุณประภาพร อิินทรศัักดิ์์�
3. คุุณเกษศิิรินิ ทร์์ ฤกษ์์สุทุ ธิิรัตั น์์
4. คุุณจารุุวัฒ
ั น์์ หมากปาน
5. คุุณคเชนทร์์เกีียรติิ สุุขเจริิญ

6. คุุณกััญณิิฌา มณีีโชติิ
7. คุุณกำำ�พล ธรรมคุ้้�มทรััพย์์
8. คุุณกนกวรรณ คงเจริิญ
9. คุุณเอกพงษ์์ อร่่ามเมฆา
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NGV พััฒนาการให้้บริิการ
พลัังงานสะอาด
ด้้วยมาตรฐานการจััดการระดัับสากล 
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) โดยสายงานก๊๊าซธรรมชาติิ
สำำ�หรัับยานยนต์์ (NGV) เชื่่�อมั่่�นว่่าการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�มีีคุุณค่่า ตรงต่่อเวลา และความต้้องการของ
ลููกค้้า เป็็นหััวใจสำำ�คััญของการให้้บริิการ เราจึึงเล็็งเห็็นถึึง
โอกาสในการพััฒนามาตรฐานการให้้บริิการ ด้้วยการนำำ�
ระบบการจััดการตามมาตรฐานสากลมาประยุุกต์์ใช้้
ฉบัับนี้้�เรามาทำำ�ความรู้้�จัักมาตรฐานและระบบต่่างๆ ที่่�เรานำำ�มาใช้้ เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจได้้ว่่าก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับรถยนต์์ NGV ของเรามีีคุุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานและข้้อกำำ�หนดกฎหมาย รวมทั้้�งสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าในทุุกกระบวนการ ขณะเดีียวกัันเรายัังใส่่ใจดำำ�เนิินงานบนพื้้�นฐาน
ของความปลอดภััย และลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้ธุุรกิิจและสัังคมเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมๆ กััน

มาตรฐาน ISO คืืออะไร

ISO ย่่อมาจาก International Organization for Standardization
คืือ องค์์การระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการมาตรฐาน เป็นองค์์กรที่่�ออก
มาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม โดยมาตรฐาน
การรัับรองจะใช้้ชื่่�อนำำ�หน้้าว่่า ISO เช่่น ISO9001 มาตรฐานที่่�ว่่าด้้วย
ระบบบริิหารคุุณภาพ ISO14001 มาตรฐานที่่�ว่่าด้้วยระบบบริิหาร
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และ ISO45001 มาตรฐานที่่� ว่่ าด้้ ว ยระบบบริิ ห าร
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย เป็นต้้น

Distribution Pipeline
(ระบบทอสงกาซ)

Mother Station
(สถานีหลัก)
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สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในทุุกกระบวนการผลิิต

ภายใต้้แนวทางการบริิหารจััดการความยั่่ง� ยืืน NGV ได้้เริ่่ม� นำำ�ระบบ
การจััดการตามมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001
(ปัจจุุบันั เปลี่่ย� นมาเป็น ISO45001) มาประยุุกต์์ใช้้ตั้้ง� แต่่ปี พ.ศ. 2555
ซึ่่�งระบบการจััดการดัังกล่่าวมีีความสอดคล้้องกัับหลัักการบริิหารงาน
คุุณภาพ PDCA โดย NGV ได้้รับั การรัับรองจากสถาบัันรัับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอครั้้�งแรก เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในขอบข่่าย
การบรรจุุและการจ่่ายก๊๊าซ ณ สถานีีบริิการก๊๊าซธรรมชาติิหลััก ปตท.
และปัจจุุบัันยัังคงสถานะการรัับรองมาอย่่างต่่อเนื่่�อง

PDCA คืืออะไร

PDCA คืื อ วงจรการบริิ ห ารงานคุุ ณ ภาพที่่� ใ ช้้ ใ นการควบคุุ ม
และพัั ฒ นากระบวนการหรืื อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง PDCA
เป็นขั้้�นตอนที่่�สามารถทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถบริิหาร
ความเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างเหมาะสม ประกอบไปด้้วย 4 ขั้้�นตอน
Plan คืือ การวางแผนและการกำำ�หนดวิิธีีการ รวมถึึงการวิิเคราะห์์
ความเสี่่� ย งและโอกาสต่่ า งๆ เพื่่� อ จัั ด ทำำ� มาตรการหรืื อ แผนงาน
ลดผลกระทบ ทำำ�ให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งใจไว้้
Do คืือ การลงมืือปฏิิบััติิตามแผนงาน การตรวจสอบหรืือการเก็็บ
ข้้อมููล
Check คืื อ การตรวจสอบ ตลอดจนค้้ น หาข้้ อ บกพร่่ อ งหรืื อ
สิ่่�งที่่�สามารถปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมได้้ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
Act / Action คืือ การปรัับปรุุงแก้้ไข เพื่่�อให้้กระบวนการหรืือขั้้น� ตอน
การทำำ�งานต่่างๆ มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ลดการสููญเสีีย หรืือลด
ผลกระทบ

บริิหารคุุณภาพการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง

NGV ในฐานะที่่�เป็นหน่่วยงานสนัับสนุุนพลัังงานสะอาดในภาค
ขนส่่งและอุุตสาหกรรมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ เราให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ การวางแผน ตรวจสอบ วิิ เ คราะห์์ และแก้้ ไ ขปัญหา
ในทุุกกระบวนการผลิิตด้้วยวงจร PDCA เพื่่�อส่่งมอบก๊๊าซธรรมชาติิ
สำำ� หรัั บ รถยนต์์ ใ ห้้ ลูู กค้้ า อย่่ า งเพีี ย งพอ ตรงเวลา ต่่ อ เนื่่� อ ง และ
มีีคุุณภาพตามกฎหมายกำำ�หนด ตลอดจนปฏิิบััติิงานบนพื้้�นฐานของ
ความปลอดภััย และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

ACT

PLAN

ปรับปรุงแก ไข เพ�่อปองกันการเกิดซํ้า
และรายงานตอฝายบร�หาร

ประเมินความเส�่ยงและโอกาส และจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน

CHECK

DO

ตรวจสอบ ว�เคราะห คนหาขอบกพรอง
เพ�่อปรับปรุงประส�ทธิภาพการทํางาน

ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน ตรวจสอบ
บันทึก และเก็บขอมูล

เราเชื่่�อว่่าหััวใจสำำ�คััญของการให้้บริิการอย่่างยั่่�งยืืน คืือการรัักษาสมดุุลระหว่่างการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการดููแลชุุมชนและสัังคม (People)
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (Planet) และการเป็นฐานความมั่่�นคงให้้แก่่ภาคเศรษฐกิิจและสัังคมให้้เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง
และยั่่�งยืืนไปพร้้อมๆ กััน
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METAVERSE
โลกเสมืือนที่่�ไม่่ไกลตััว

ในช่่วงที่่�ผ่่านมา ‘Metaverse’ เริ่่�มเป็็นคำำ�ฮิิตที่่�พููดถึึงกัันจนติิดปาก โดยเฉพาะหลัังจาก
Mark Zuckerberg ซีีอีีโอของ Facebook ประกาศเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััทใหม่่เป็็น Meta
ทำำ�ให้้หลายคนหัันมาตื่่�นตััวว่่าคำำ�ศััพท์์ล้ำำ��อนาคตนี้้�มัันคืืออะไร ซึ่่�งในความเป็็นจริิง Metaverse
หรืือชื่่�อกาษาไทยที่่�เพิ่่�งบััญญััติิใหม่่ว่่า ‘จัักรวาลนฤมิิต’ ไม่่ใช่่เรื่่�องไกลตััวเราเลย
แต่่จะเกี่่�ยวข้้องอย่่างไรกัับชีีวิิตของเราไปอััปเดตกััน
Metaverse มีีที่่�มาจากนิิยายไซไฟ

คำำ�ว่่า Metaverse ปรากฏขึ้้�นครั้้�งแรกในนิิยายวิิทยาศาสตร์์เรื่่�อง
Snow Crash ที่่�ตีีพิิมพ์์ ในปี ค.ศ. 1992 โดย นีีล สตีีเฟนสััน (Neal
Stephenson) นัั ก เขีี ย นชาวอเมริิ กัั น ได้้ บ อกเล่่ า เรื่่� อ งราวของโลก
ยุุคอนาคตที่่�มนุุษย์์และคอมพิิวเตอร์์สื่่�อสารโต้้ตอบกัันผ่่านเทคโนโลยีี
และซอฟต์์แวร์์ต่่างๆ ในพื้้�นที่่�โลกเสมืือนจริิงที่่�ล้ำำ��สมััย
สิ่่� ง ที่่� เ ขาแต่่ ง เกิิ น จิิ น ตนาการของคนยุุ ค '90s หลายคนเชื่่� อ ว่่ า
นั่่น� คืืออนาคตที่่�จะมาถึึงจริิงๆ และกลายเป็นแรงบัันดาลใจสู่่�การสร้้างโลก
Metaverse ในปัจจุุบััน
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Metaverse ใกล้้ตััวกว่่าที่่�คิิด

Metaverse มาจากคำำ�ว่่า Meta ที่่�แปลว่่า เหนืือกว่่า พ้้น เกิินขอบเขต
กัับคำำ�ว่่า Universe ที่่�แปลว่่า จัักรวาล ดัังนั้้�น Metaverse จึึงเป็นคำำ�เรีียก
โลกเสมืือนจริิงที่่�มนุุษย์์เราสามารถเข้้าไปอยู่่�ในนั้้�นได้้ โดยใช้้ตััวตน
แบบดิิจิิทััลทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ คล้้ายกัับการใช้้ชีีวิิตบนโลกแห่่งความ
เป็นจริิ ง เช่่ น การพาตัั ว เองไปอยู่่�ในบรรยากาศของมหกรรมกีี ฬ า
งานอีีเวนต์์ หรืือคอนเสิิร์์ตระดัับโลก ทั้้�งที่่�ตััวเรายัังคงอยู่่�บ้้านแท้้ๆ
โดยอาศััยเทคโนโลยีี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality)
เข้้ามาช่่วยเชื่่�อมโยงโลกทั้้�งสองใบให้้กลายเป็นโลกเดีียวกััน
สำำ�หรัับคอภาพยนตร์์อาจจะคุ้้�นเคยกัับคอนเซ็็ปต์์นี้้�อยู่่�บ้้าง เพราะมััน
ถููกใช้้เป็นพื้้�นฐานของหนัังดัังอย่่าง Ready Player One และ The Matrix
รวมทั้้�งในโลกของเกมออนไลน์์อย่่าง Animal Crossing และ Roblox
ที่่�พยายามพััฒนา Metaverse ขึ้้�นมาเพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ของผู้้�เล่่น
ให้้ เ ชื่่� อ มโยงกัั น มากขึ้้� น ในเกมเหล่่ านี้้� ยัั ง มีี การ ใช้้ เ ทคโนโลยีี อ ย่่ า ง
Blockchain ในการซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนไอเทมหรืือบริิการดิิจิิทััลในโลก
เสมืือนด้้วย

Metaverse ประโยชน์์มหาศาล

หลายคนอาจมองว่่า Metaverse เป็นเพีียงเรื่่�องเล่่นๆ ของวงการเกม
หรืือทำำ�เพื่่�อความบัันเทิิงเท่่านั้้�น แต่่อัันที่่�จริิงยัังมีีการนำำ�คอนเซ็็ปต์์นี้้�
มาประยุุกต์์ใช้้ ในหลากหลายแวดวง เช่่น ด้้านการแพทย์์ เป็นการนำำ�
เทคโนโลยีี AR เข้้ า มาช่่ ว ยในการผ่่ าตัั ด จากระยะไกล หรืื อ ช่่ ว ย
จำำ� ลองการฝึกผ่่ าตัั ด ในโลกเสมืื อ นจริิ ง ให้้ มีี ควา มชำำ� นาญมากขึ้้� น
ด้้านอีีคอมเมิิร์ซ์ เป็นการพััฒนาห้้างสรรพสิินค้้าเสมืือนจริิง (Virtual Mall)
บนแพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ ตอบโจทย์์ ค นที่่� ไ ม่่ อ ยากออกนอกบ้้ า น
แต่่ ยัั ง อยากได้้ ป ระสบการณ์์ การจัั บ จ่่ า ยซื้้� อ ของเสมืื อ นโลกแห่่ ง
ความเป็นจริิ ง อยู่่� หรืื อ การทดลองใช้้ สิิ น ค้้ าจ ริิ ง ๆ ก่่ อ นตัั ด สิิ น ใจซื้้� อ
ในโลกจริิง เป็นต้้น

Metaverse พร้้อมเชื่่�อมต่่อด้้วยเทคโนโลยีี

โลกเสมืือนจริิงใบใหม่่จะเกิิดขึ้้น� ได้้จริิงและเชื่่อ� มต่่อผู้้�คนระหว่่างโลกแห่่งความเป็นจริิงไปสู่่�โลกดิิจิทัิ ลั ได้้ จำำ�เป็นต้้องอาศััยเทคโนโลยีีหลายประเภท
ต้้องมีีการเตรีียมพร้้อมทั้้�งด้้านอุุปกรณ์์และระบบที่่�จะมารองรัับโลกของ Metaverse ไม่่ว่่าจะเป็น

AR (Augmented Reality)
เทคโนโลยีีจำำ�ลองวััตถุุ 3 มิิติิ นำำ�วััตถุุเสมืือนมาใช้้กัับโลก
ความเป็นจริิง โดยใช้้งานผ่่านอุุปกรณ์์แสดงภาพอย่่าง
แว่่นตาอััจฉริิยะ จอภาพ จอสมาร์์ทโฟน

VR (Virtual Reality)
เทคโนโลยีีจำำ�ลองสถานที่่�ขึ้้�นมาเป็นโลกเสมืือน โดยผู้้�ใช้้สามารถ
โต้้ตอบกัับสถานที่่�จำำ�ลองนั้้�นๆ ได้้ ผ่่านอุุปกรณ์์แป้้นพิิมพ์์
เมาส์์ ถุุงมืือ รองเท้้า เป็นต้้น

ยิ่่�งในยุุคที่่�ต้้องเว้้นระยะห่่างทางสัังคม และผู้้�คนบนโลกมีีแนวโน้้มก้้าวไปสู่่�โลกออนไลน์์มากขึ้้�น ยิ่่�งทำำ�ให้้โลกของ Metaverse ไม่่ไกลเกิินฝัน
และพร้้อมสร้้างประสบการณ์์รููปแบบใหม่่ในการใช้้ชีีวิิตให้้กัับผู้้�คนยุุคดิิจิิทััลให้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโลกเสมืือนกัับโลกแห่่งความจริิงได้้อย่่าง
ไร้้รอยต่่อ จนอาจกลายเป็นวิิถีีปกติิใหม่่ไปในที่่�สุุด
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ปตท. คว้้ารางวััลความสำำ�เร็็จต่่อเนื่่�อง

ปตท. เป็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล โดยติิดอัันดัับดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์
DJSI กลุ่่�มดััชนีีโลก (World Index) และดััชนีีตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging
Market Index) ต่่อเนื่่�องเป็นปีที่่� 10 นอกจากนี้้� ปตท. ยัังได้้รัับผลการ
ประเมิิน CG ระดัับดีีเลิิศ (Excellent CG Scoring) ติิดต่่อกัันเป็นปีที่่� 13 และ
ติิดอัันดัับ TOP Quartile ของบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีมููลค่่าทางการตลาด
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 10,000 ล้้านบาท ในโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษัทั
จดทะเบีียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR)
ประจำำ�ปี 2564
ทั้้�งสองรางวััลสะท้้อนความมุ่่�งมั่่น� ของ ปตท. ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตามแนวทาง
การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� แี ละมีีธรรมาภิิบาล คำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ตอบโจทย์์วิถีิ ชีี วิี ติ ในอนาคตด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีี พร้้อมก้้าวสู่่�สังั คม
คาร์์บอนต่ำำ�� ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ใหม่่ “Powering Life with Future Energy
and Beyond”

ปตท. ตั้้�ง “End-To-End Mobile@1745”
พร้้อมรัับมืือโควิิด เปิิดประเทศอย่่างมั่่�นใจ
กลุ่่�ม ปตท. ร่่ ว มกัั บ โรงพยาบาลปิยะเวท จัั ด ตั้้� ง “End-To-End
Mobile@1745” ภายใต้้โครงการลมหายใจเดีียวกััน ระดมพนัักงาน
จิิตอาสาให้้บริิการรัับสายจากผู้้�ที่่�ตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 ด้้วยชุุดตรวจ
คััดกรองแบบเร่่งด่่วน (Antigen Test Kit: ATK) ที่่�พบผลตรวจเป็นบวก
ทุุกวััน ตลอด 24 ชั่่�วโมง พร้้อมส่่งรถพยาบาลไปรัับถึึงที่่�เพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่�
ระบบการรัักษาโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ปัจจุุบัันนำำ�ร่่องในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑล 5 จัังหวััด ได้้แก่่ นนทบุุรีี ปทุุมธานีี สมุุทรปราการ สมุุทรสาคร
และนครปฐม
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นอกจากนี้้� หน่่วยตรวจคััดกรองโควิิด-19 โครงการลมหายใจเดีียวกััน
กลุ่่�ม ปตท. ยัังให้้บริิการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 เข็็มที่่� 1 แก่่ผู้้�ที่่�เข้้ามา
ใช้้บริิการตรวจคััดกรองที่่� EnTer และยัังไม่่เคยได้้รับั วััคซีนี ชนิิดใดมาก่่อน
เพื่่�อเตรีียมรัับมืือกัับสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
และพร้้อมเปิดประเทศอย่่างมั่่�นใจ

ปตท. ประกาศมุ่่�งสู่่�ธุุรกิิจพลัังงานสะอาด
บนเวทีีการประชุุม ASCOPE Council ครั้้�งที่่� 46
คุุ ณ อรรถพล ฤกษ์์ พิิ บูู ล ย์์ ปธบ. ร่่ ว มประชุุ ม ASCOPE Council
ครั้้�งที่่� 46 กัับผู้้�บริิหารบริิษััทน้ำำ��มัันแห่่งชาติิจาก 9 ประเทศสมาชิิก
ในภููมิิภาคอาเซีียน พร้้อมประกาศกลยุุทธ์์และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
Oil & Gas เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายในยุุคเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน

โดย ปตท. จะขัับเคลื่่�อนสู่่�อนาคตด้้วยวิิสััยทััศน์์ใหม่่ “Powering Life
with Future Energy and Beyond” ที่่�มุ่่�งลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสะอาด
และธุุรกิิจใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพการเติิบโตตามทิิศทางของโลก สอดรัับ
กัับเทรนด์์ด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีเป้้าหมาย Net-zero ต่่อไป

ปตท. สานพลัังบริิหารก๊๊าซมีีเทน
อย่่างยั่่�งยืืน ในงาน ASEAN
Energy Sector Methane
Roundtable 2021

คุุณอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์ ปธบ. กล่่าวเปิดงาน
สััมมนา ASEAN Energy Sector Methane
Roundtable 2021 เพื่่�อผลัักดัันการบริิหาร
จััดการก๊๊าซมีีเทนในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ และสร้้างความร่่วมมืือด้้านการบริิหาร
จัั ด การความยั่่� ง ยืื น ระหว่่ า ง ปตท. กัั บ
PETRONAS โดยมีี ผู้้�ร่่ ว มเสวนาจาก IEA,
Oil and Gas Methane Partnership, Methane
Guiding Principles, Shell, World Bank และ
ผู้้�เข้้าร่ว่ มงานผ่่านระบบออนไลน์์กว่า่ 100 คน
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ปตท. เปิิดพื้้�นที่่�จอดรถ NIT Mobile Stroke Unit
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองเฉีียบพลััน

กลุ่่�ม ปตท. สนัับสนุุนพื้้�นที่่�จอดรถ NIT Mobile Stroke Unit สำำ�หรัับ
คััดกรองและรัักษาผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองเฉีียบพลัันเชิิงรุุก
โดยศููนย์์เอนเนอร์์ยี่่� คอมเพล็็กซ์์ (EnCo) ของ ปตท. และสถานีี
บริิ การ พีี ทีี ทีี สเตชั่่� น สาขาโรงพยาบาลศรีี ธัั ญ ญา และสาขา
ราชพฤกษ์์ 3 ของโออาร์์ ได้้รัับการจััดสรรพื้้�นที่่�เป็นจุุดจอดรถ
ให้้บริิการผู้้�ป่่วยในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ฝั่่งเหนืือ ได้้แก่่ เขตจตุุจัักร
บางซื่่�อ ลาดพร้้าว หลัักสี่่� ดอนเมืือง สายไหม บางเขน และพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง ให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์ที่่�ทัันสมััย รวดเร็็ว
และได้้มาตรฐาน กลุ่่�ม ปตท. ได้้ร่ว่ มลงนาม MOU การบริิหารจััดการ
หน่่วยโรคหลอดเลืือดสมองเคลื่่�อนที่่�กัับกรมการแพทย์์ โดยสถาบััน
ประสาทวิิทยา และ กฟผ. เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนไทย
ในด้้านสาธารณสุุขอย่่างยั่่�งยืืน

เดิินเครื่่�องโรงแยกอากาศ MAP

ปตท. จัับมืือ บริิษััท บางกอกอิินดััสเทรีียลแก๊๊ส จำำ�กััด (BIG)
เดิินเครื่่�องโรงงานแยกอากาศ (Air Separation Unit: ASU) ของ
บริิษััท มาบตาพุุด แอร์์ โปรดัักส์์ จำำ�กััด (MAP) ซึ่่�งเกิิดจากการ
ร่่วมทุุนด้้วยกััน โรงงานแยกอากาศ MAP ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด จ.ระยอง ถืือเป็นโรงแยกอากาศแห่่งแรกในไทยและ
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�ใช้้นวััตกรรมพลัังงานความเย็็นจาก
การเปลี่่�ยนสถานะก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตอบโจทย์์เทรนด์์สัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
และตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นของทั้้�งสององค์์กรที่่�ใส่่ใจความยั่่�งยืืนด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมตลอดมา

แสดงความยิินดีีกัับ
ผู้้�อำำ�นวยการ ขสมก. ท่่านใหม่่

คุุ ณ ณรงค์์ ไ ชย ปัญญไพโรจน์์ ผกก.
เป็นตัั ว แทน ปตท. เข้้ า แสดงความยิิ น ดีี
กัับ คุุณกิิตติิกานต์์ จอมดวง จารุุวรพลกุุล
ในโอกาสเข้้ารับั ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการองค์์การ
ขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ขสมก.) ท่่านใหม่่
ณ องค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ สำำ�นัักงาน
ใหญ่่ พร้้อ มหารืือ เกี่่�ยวกัับ แนวโน้้มการใช้้
เชื้้�อเพลิิง NGV ของรถโดยสาร ขสมก. รวมถึึง
แนวทางความร่่วมมืือระหว่่าง ปตท. และ
ขสมก. ในอนาคต
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ยานยนต์์พลัังงานไฮโดรเจน
อีีกทางเลืือกเพื่่�อโลกสะอาด
วิิกฤตการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
เร่่งให้้ผู้้�คนทั่่�วโลกยอมปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานฟอสซิิลลง ในภาค
การขนส่่งเอง ‘ยานยนต์์พลัังงานไฮโดรเจน’
ได้้รัับความสนใจไม่่แพ้้รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า
ด้้วยจุุดขายที่่�มีีความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่่แพ้้กััน
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานแห่่งอนาคต

รถยนต์์ พ ลัั ง งานไฮโดรเจน หรืื อ รถยนต์์ ไ ฟฟ้้ า เซลล์์ เ ชื้้� อ เพลิิ ง
ด้้วยเหตุุที่่ไ� ฮโดรเจนเป็นธาตุุที่่มี� ปี ริิมาณมากที่่�สุดุ ในจัักรวาล สามารถ
(Fuel Cell Electric Vehicles – FCEVs) มีีหลัักการทำำ�งาน คืือ การส่่ง สกััดได้้จากน้ำำ�� เมื่่�อผ่่านกระบวนการเผาผลาญจะเกิิดเป็นน้ำำ��กลัับมา
ไฮโดรเจนไปทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับออกซิิเจนในแผงเซลล์์เชื้้�อเพลิิง (Fuel Cell ไฮโดรเจนจึึงเป็นพลัังงานสะอาดที่่�ไม่่มีีวัันหมดสิ้้�น และเชื่่�อว่่าจะเป็น
Stack) เกิิดเป็นพลัังงานไฟฟ้้าจััดเก็็บในแบตเตอรี่่� ซึ่่�งกระบวนการ พลัังงานแห่่งอนาคตที่่�น่่าสนใจมากทีีเดีียว
ดัังกล่่าวไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษ (Zero Emission) มีีเพีียงแค่่ไอน้ำำ��เท่่านั้้�น
ที่่�ออกมา

ขอดีของพลังงานไฮโดรเจน
เชื้อเพล�งในรถยนต
เชื้อเพล�งในจรวด
เชื้อเพล�งภายในครัวเร�อน
ใชงานในเซลลเชื้อเพล�ง (Fuel Cell)

เปนพลังงานสะอาด
ไมกอใหเกิดมลพ�ษขณะใช

ความท้้าทายในการใช้้งาน

ประส�ทธิภาพการใชงาน
เทียบเทาพลังงานนํ้ามัน

ต้้ อ งยอมรัั บ ว่่ ากร ะบวนการผลิิ ต ไฟฟ้้ า ของเครื่่� อ งยนต์์ พ ลัั ง งาน
ไฮโดรเจนค่่อนข้้างยุ่่�งยากและมีีต้้นทุุนค่่อนข้้างสููง ต้้องผ่่าน Fuel Cell
Stack แทนที่่�จะใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจากแบตเตอรี่่�ส่่งตรงเข้้ามอเตอร์์เลย
และกระบวนการผลิิตไฮโดรเจนก็็ต้้องใช้้พลัังงานไฟฟ้้าอีีกเช่่นกััน
นอกจากนี้้� ยัังต้้องติิดตั้้�งถัังเก็็บไฮโดรเจนที่่�รถยนต์์ ทำำ�ให้้ถููกมอง
ว่่าเสีียพื้้�นที่่�โดยใช่่เหตุุ ขณะเดีียวกัันหลายคนยัังกัังวลเรื่่�องไฮโดรเจน
เป็นสารที่่�มีีความไวไฟ และต้้องการความระมััดระวัังในการจััดเก็็บ

สามารถประยุกตใช
ไดหลากหลาย

ดัังนั้้�น ถัังไฮโดรเจนในรถยนต์์จึึงต้้องมีีระบบความปลอดภััยสููงสุุด
รวมทั้้� ง สถานีี บ ริิ การก็็ ต้้ อ งขยายกระจายให้้ คร อบคลุุ ม ถืื อ เป็น
ความท้้าทายหากต้้องการจะกระตุ้้�นการใช้้งานรถยนต์์พลัังงานไฮโดรเจน
ให้้เป็นที่่�แพร่่หลาย ซึ่่�งปัจจุุบัันเริ่่�มมีีการใช้้งานไฮโดรเจนเป็นพลัังงาน
ทางเลืือกในหลายประเทศแล้้ว โดยเฉพาะประเทศที่่�เป็นผู้้�ผลิิตรถยนต์์
ก็็เชื่่�อมั่่�นว่่าไฮโดรเจนจะก้้าวเข้้ามามีีบทบาทด้้านพลัังงานในอนาคต
อย่่างแน่่นอน
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เสน่่ห์์ลุ่่�มเจ้้าพระยา
วิิถีีไทยใน

อ่่างทอง

ภาคกลางคืืออู่่�ข้้าวอู่่�น้ำำ��ของไทย เป็็นดิินแดนอุุดม ในน้ำำ��มีีปลา
ในนามีีข้้าว ก่่อเกิิดอารยธรรม วิิถีีชุุมชน และแหล่่งท่่องเที่่�ยวมากมาย
ให้้สััมผััส “อ่่างทอง” คืือหนึ่่�งในดิินแดนอู่่�ข้้าวอู่่�น้ำำ��ที่่�ว่่านั้้�น และเป็็นหนึ่่�ง
ในจัังหวััดบนเส้้นทางท่่องเที่่�ยวเชื่่�อมโยง อยุุธยา-สุุพรรณบุุรีีอ่่างทอง-สิิงห์์บุุรีี-ชััยนาท ซึ่่�งล้้วนงดงามด้้วยท้้องนาเขีียวสดเย็็นตา
น่่าขัับรถเที่่�ยวเพลิินๆ
จะว่่าไปอ่่างทองเป็นจัังหวััดเก่่าแก่่ ที่่�สืืบ
ประวััติิไปได้้ถึึงสมััยกรุุงศรีีอยุุธยา เป็นแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวมีีทั้้�งวััดวาอารามและโบราณสถาน
ล้ำำ��ค่่า เที่่�ยวทริิปนี้้�ใช้้เวลา 1-2 วััน ก็็เพีียงพอ
เพราะเส้้นทางเที่่�ยวสบายๆ เนิิบช้้า ถ้้าเริ่่�มจาก
อำำ�เภอเมืืองอ่่างทอง ไล่่ตั้้�งแต่่ด้้านตะวัันออก
ไปตะวัั น ตก ใช้้ ท างหลวงหมายเลข 32
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ต่่ อ ด้้ ว ย 4002 ข้้ า มแม่่ น้ำำ�� เจ้้ า พระยาก็็ ถึึ ง
“วััดเกษไชโย” สัักการะหลวงพ่่อโตองค์์ใหญ่่
สร้้ า งขึ้้� น ตั้้� ง แต่่ สมัั ย รัั ช กาลที่่� 4 และบูู ร ณะ
สมััยรััชกาลที่่� 5 โดยองค์์หลวงพ่่อโตสีีทองอร่่าม
ประดิิ ษ ฐานอยู่่�ในโบสถ์์ ท รงสูู ง แปลกตา
พระพัั ก ตร์์ อ งค์์ ท่่ า นลัั กษ ณะคล้้ า ยหน้้ าค น
ธรรมดา พุุทธลัักษณะงดงามยิ่่�ง

วััดขุุนอิินทประมููล

จากนั้้�นใช้้ถนนสาย 309 แล่่นเลีียบแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ไปเลี้้�ยวเข้้า
ถนนสาย 3003 ไม่่ไกลก็็ถึึง “วััดขุุนอิินทประมููล” วััดโบราณสมััยสุุโขทััย
จุุดเด่่นอยู่่�ที่่�พระพุุทธไสยาสน์์ยาวถึึง 50 เมตร เป็นหนึ่่�งในพระนอน
ใหญ่่ที่่�สุุดของเมืืองไทย พระพัักตร์์อมยิ้้�มเปี่่ยมเมตตา ใกล้้ๆ องค์์พระ
มีีวิิหารเก่่าของหลวงพ่่อขาว และจุุดที่่�ขุุดพบกระดููกของขุุนอิินทประมููล
ผู้้�สร้้างพระนอน โดยท่่านนำำ�เงิินภาษีีที่่ยั� กั ยอกมาสร้้าง จึึงถููกเฆี่่�ยนจนตาย
ชาวบ้้านจึึงตั้้�งชื่่�อวััดนี้้�ขึ้้�นตามนามของท่่าน
เสร็็จแล้้วเดิินทางต่่อไป ใช้้ถนนสาย 3064 และ 3195 จนถึึง “วััดม่่วง”
อำำ�เภอวิิเศษชััยชาญ ซึ่่�งถืือเป็นหนึ่่�งในแลนด์์มาร์์กสำำ�คััญของอ่่างทอง
เพราะมีี “หลวงพ่่อใหญ่่” เป็นพระพุุทธรููปปางมารวิิชััยสีีทองอร่่าม
ประดิิษฐานอยู่่�กลางแจ้้ง โดยองค์์สููงถึึง 95 เมตร นัับเป็นพระพุุทธรููป
ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในโลกเลยทีีเดีียว
ไม่่ไกลจากวััดม่่วง หากใช้้ถนนสาย 4007 ก็็จะถึึง “อนุุสาวรีีย์์
นายดอก-นายทองแก้้ว” สองวีีรชนคนกล้้าสมััยอยุุธยาของอำำ�เภอ
วิิเศษชััยชาญ โดยก่่อนเสีียกรุุงครั้้�งที่่� 2 นายดอกและนายทองแก้้ว
ได้้รวมไพร่่พลสู้้�รบกัับทหารพม่่า แล้้วจึึงหนีีเข้้าไปที่่�ค่่ายบางระจััน
ต้้ า น ทัั พ พ ม่่ า ไ ว้้ ไ ด้้ น า น ถึึ ง
15 เดืือน ก่่อนค่่ายแตก โดยท่่าน
ได้้ สู้้�จ นตัั ว ตายอย่่ า งห้้ าว หาญ
ชาวอ่่างทองจึึงสร้้างอนุุสาวรีีย์์
ข อ ง ท่่ า น ทั้้� ง ส อ ง ไ ว้้ ณ
วััดวิิเศษชััยชาญ ให้้ลููกหลานได้้
เคารพสืืบไป
เที่่ย� วมาครึ่่�งวัันแล้้ว แวะพัักกินิ
อาหารเที่่�ยงในร้้านริิมแม่่น้ำ��ำ น้้อย
วิิวดีีๆ อากาศบริิสุุทธิ์์� ชื่่�อ “ร้้าน
นิิรมิิต” สั่่�งเมนููต้้มยำำ�ปลาแม่่น้ำำ��
และผัั ด ไทยกุ้้�งสดมาชิิ ม แล้้ ว

วัดเกษไชโย
พระตำหนักคำหยาด
วัดขุนอินทประมูล
รานนิรมิต

วัดมวง
อนุสาวรียนายดอก
นายทองแกว

สถานีบริการ NGV

ปตท. ไชโย เอ็นจ�ว�
พิกัดสถาน�ฯ :
N14.65694 E100.47381

จัังหวััดอ่่างทอง

ล้้ า งปากด้้ ว ยขนมไทยชื่่�อ ดัั ง ของท้้ อ งถิ่่� น คืื อ
“ขนมเกสรลำำ� เจีี ย ก” เป็นขนมไทยโบราณ
ทำำ� จากแป้้ ง เป็นแผ่่ น ๆ ห่่ อ ไส้้ ม ะพร้้ าวผัั ด กัั บ
น้ำำ��ตาล กิินเล่่นเพลิินดีี
ช่่วงบ่่ายใช้้ถนนสาย 3454 และ
4001 ขัับรถไปเที่่�ยวแหล่่งโบราณ
สถานชื่่� อ ดัั ง ต่่ อ ที่่� “พระตำำ� หนัั ก
คำำ�หยาด” ที่่�ให้้บรรยากาศย้้อนยุุค
เหมืื อ นหลุุ ดเข้้ า ไปในโลกอดีี ต
พ ร ะ ตำำ� ห นัั ก แ ห่่ ง นี้้� เ ดิิ ม เ ป็ น
พระราชวัังที่่�ประทัับเก่่าของสมเด็็จ
พระเจ้้าอุุทุุมพร (ขุุนหลวงหาวััด)
พระมหากษัั ต ริิ ย์์ อ งค์์ ที่่� 32 ของ
กรุุงศรีีอยุุธยา นัับว่่ามีสี ถาปัตยกรรม
ที่่�สวยงามมาก
แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วสุุ ด ท้้ า ยของ
ทริิปนี้้� แนะนำำ�ให้้ไปที่่� “บ้้านยี่่�ล้้น”
อำำ�เภอวิิเศษชััยชาญ (อดีีตเขีียนว่่า
วิิเศษไชยชาญ) ชมชุุมชนท่่องเที่่�ยว
ที่่� เ รีี ย บง่่ า ยสงบงามด้้ ว ยวิิ ถีี ข้้ าว
วิิถีีไทย ทำำ�อาชีีพเสริิมคืือนำำ�ปลายข้้าวมาแปรรููปเป็นแป้้งแผ่่นสำำ�หรัับ
ทำำ� “ข้้าวตััง” แทบทุุกบ้้านจึึงมีีแป้้งแผ่่นกลมๆ สีีขาวๆ ตากอยู่่�บน
ตะแกรง หมู่่�บ้้ า นนี้้� ยัั ง มีี “วัั ด ใหญ่่ บ้้ า นยี่่� ล้้ น ” โบราณสถานสำำ� คัั ญ
เป็นจุุดรวมพลของวีีรชนที่่�ต้้านทััพพม่่าสมััยอยุุธยา และมีีพระพุุทธรููป
โบราณประดิิษฐานอยู่่�ด้้วย
เที่่� ย วอ่่ า งทองทริิ ป นี้้� อิ่่� ม อกอิ่่� ม ใจในวิิ ถีี ไ ทยภาคกลางไปเต็็ ม ๆ
นัับเป็นเส้้นทางแห่่งความสุุข ที่่�สััมผััสได้้ง่่าย และสร้้างความประทัับใจ
ได้้อย่่างล้้นเหลืือ
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Situational Adaptability
ปรัับตััวไว ไปได้้ ไกลกว่่าเดิิม

ว่่ากัันว่่าสิ่่�งเดีียวที่่�แน่่นอนที่่�สุุด คืือ ‘ความเปลี่่�ยนแปลง’ ยิ่่�งทุุกวัันนี้้�โลกมีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว เราจำำ�เป็็นต้้องมีีทัักษะในการปรัับตััวให้้ ไว (Situational Adaptability)
เพื่่�อพร้้อมรัับมืือกัับทุุกสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งองค์์กรภาวะผู้้�นำำ�เชิิงสร้้างสรรค์์ หรืือ
Centre for Creative Leadership ได้้แบ่่งความยืืดหยุ่่�นที่่�เราควรฝึึกไว้้ติิดตััวเป็็น 3 ประเภท

ยืืดหยุ่่�นทางความคิิด
พร้้อมเปิิดใจเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่

ยืืดหยุ่่�นทางอารมณ์์
มองโลกในมุุมบวกให้้เป็็น

ยืืดหยุ่่�นทางอุุปนิิสััย
เคารพและเข้้าใจในความต่่าง

การยืื ด ห ยุ่่� น ท า ง ควา ม คิิ ด เ ป็ น
ก้้ าว แรกที่่� จ ะช่่ ว ยให้้ ป รัั บ ตัั ว ได้้ เ ร็็ วขึ้้� น
ในทุุกสถานการณ์์ เริ่่�มจากกระตืือรืือร้้น
สัังเกตสิ่่�งรอบข้้าง สงสััยและตั้้�งคำำ�ถาม
อยู่่�เสมอ เพื่่�อกระตุ้้�นความพร้้อมในการ
เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่
ยอมรัับความเปลี่่ย� นแปลงทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้น�
ไปแล้้วหรืือมีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�น ขบคิิด
และมองหาทางเลืือกไว้้อย่่างหลากหลาย
หากสิ่่� ง ที่่� เ คยยึึ ด ถืื อ ปฏิิ บัั ติิ ม าก่่ อ น
ไม่่เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจจุุบันั อีีกต่อ่ ไป
และควรเปิดใจยอมรัับฟังเสีียงคนรอบข้้าง
เพื่่�อช่่วยกัันหาทางที่่�เหมาะสมที่่�สุุดให้้กัับ
งานที่่�ทำำ�
ที่่� สำำ� คัั ญ ก็็ คืื อ ต้้ อ ง เ ป ลี่่� ย น ลำำ� ดัั บ
ความสำำ�คััญของการทำำ�งานให้้สอดคล้้อง
กัั บ ความต้้ อ งการและความจำำ� เป็นต่่ อ
สถานการณ์์ นั้้� น ๆ ได้้ ด้้ ว ยแนวคิิ ดที่่� ว่่ า
‘ลองทำำ�’ ดีีกว่่าไม่่ยอมเปลี่่�ยนแปลง

เมื่่� อ เปิดกว้้ า งทางความคิิ ด แล้้ ว
สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งควบคู่่�กันั มาคืือการเปิดใจ ปรัับให้้
ตนมีีทัศั นคติิเชิิงบวกต่่อความเปลี่่ย� นแปลง
อย่่ ายึึ ด ติิ ด กัั บ แผนการหรืื อ วิิ ธีี การ ใด
มากเกิินไป เพื่่�อไม่่ให้้ความเปลี่่�ยนแปลง
ที่่� ไ ม่่ คา ดฝันกระทบต่่ อ จิิ ต ใจมากไปนัั ก
ควรยอมรัั บ ว่่ า ไม่่ มีี วิิ ธีี ที่่� ถูู กต้้ อ งเพีี ย ง
วิิ ธีี เ ดีี ย วในการรัั บ มืื อ กัั บ เรื่่� อ งราวที่่� ต่่ า ง
รููปแบบกััน
อาจจััดการกัับความกัังวล ความสงสััย
ในความไม่่ แ น่่ น อนด้้ ว ยการสื่่� อ สารกัั น
ภายในทีี ม หรืื อ หาสิ่่� ง ที่่� ช่่ ว ยดึึ ง อารมณ์์
เชิิงบวกในสถานการณ์์ตึึงเครีียด ไม่่ว่่า
จะเป็นการให้้ กำำ� ลัั ง ใจซึ่่� ง กัั น และกัั น
หรืือหยิิบยื่่�นความช่่วยเหลืือเมื่่�อมีีโอกาส
ทั้้�งนี้้� ต้้องคอยสำำ�รวจตััวเองอยู่่�เสมอ
รัับรู้้�สภาวะอารมณ์์ของตััวเองและหาทาง
ผ่่อนคลาย มองโลกมุุมใหม่่ การเปลี่่ย� นแปลง
ไม่่ใช่่เป็นสิ่่ง� น่่ากลัวั แต่่เป็น ‘ความท้้าทาย’
ที่่�เราและองค์์กรจะต้้องร่่วมกัันฝ่่าฟันไป
ด้้วยกัันให้้ตลอดรอดฝั่่ง

เพราะเราทุุ กค นมีี พื้้� น ฐานนิิ สัั ย ที่่�
แตกต่่ า งกัั น การยืื ด หยุ่่�นทางอุุ ป นิิ สัั ย
จึึงหมายถึึงการทำำ�ความเข้้าใจกัันและกััน
เพื่่�อรัับมืือกัับปัญหา โดยพยายามคิิดบวก
อยู่่�เสมอแม้้ ใ นสถานการณ์์ ที่่� เ ลวร้้ า ย
ขณะเดีี ย วกัั น ก็็ เ ข้้ า ใจสถานการณ์์
มองความเป็นจริิงของสิ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ปรัับตััวไปตามสถานการณ์์อันั หลากหลาย
และทำำ�ความเข้้าใจว่่าสถานการณ์์ที่่ต่� า่ งกััน
ต้้องใช้้วิิธีีการที่่�ต่่างกััน เพื่่�อผลลััพธ์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดในสถานการณ์์แต่่ละรููปแบบ
ส่่ ว นเพื่่� อ นร่่ ว มงานที่่� มีี อุุ ป นิิ สัั ย และ
วิิ ธีี การทำำ� งานต่่ า งกัั น พยายามหาทาง
สายกลางเพื่่� อ ประคัั บ ประคองกัั น ผ่่ า น
ความเปลี่่ย� นแปลงที่่�ถาโถมเข้้ามา เรีียกว่่า
ถอยความเป็นตนเองลงคนละหนึ่่� ง ก้้ าว
เพื่่�อความสำำ�เร็็จของทีีมนั่่�นเอง

ความเปลี่่� ย นแปลงเป็นสิ่่� ง ที่่� มิิ อ าจหลีี ก เลี่่� ย งได้้ การปรัั บ ตัั ว เพื่่� อ รัั บ มืื อ กัั บ ความเปลี่่� ย นแปลงจึึ ง สำำ� คัั ญ ที่่� สุุ ด เพื่่� อ ตัั ว เรา เพื่่� อ องค์์ กร
ที่่�จะเจริิญเติิบโตรุุดหน้้าไปได้้ไกลกว่่าที่่�คาดฝันไว้้
16

NGV GAME STATION

เอาปากกามาวง
ตรงไหนไม่่เหมืือน!

จัับผิิดให้้ ได้้ว่่าสองภาพนี้้�ไม่่เหมืือนกัันตรงไหน เอาปากกามาวงแล้้วส่่งคำำ�ตอบ
มาร่่วมสนุุกลุ้้�นของรางวััลส่่งท้้ายปีีเก่่า ต้้อนรัับปีีใหม่่กััน ใบ้้ให้้ว่่ามีี 5 จุุดด้้วยกััน

กติิกาการร่่วมสนุุก
ถ่่ายรููปส่่งคำำ�ตอบมาที่่� Line @pttngv ภายในวัันที่่� 31 ม.ค. 2565
ลุ้้�นรัับ
จำำ�นวน 10 รางวััล

หมวก NGV

เฉลยเกมฉบัับที่่� 67

1

2

คนหาสถานี
หร�อจองลวงหนา
ผานแอป “Swap & Go”

กดรหัสจอง
หร�อสแกน

ขอหนึ่่�งโหวตค่่ะ
ปีี 2565 ท่่านผู้้�อ่่านอยากจะเห็็น
โฉมหน้้าวารสาร NGV Focus
ในรููปแบบใด

3
คืนของเกา

4
สวอพของใหม

A

หมายเหตุุ : คำำ�ตััดสิินของทีีมงานถืือเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด

รายชื่่�อผู้้�ร่่วมสนุุกตอบคำำ�ถาม
NGV Focus 67
1.	คุุณนงลัักษณ์์ มููลอ้้าย
2.	คุุณสมชาย วงศ์์บวรเกีียรติิ
3.	คุุณสุุวัชั ร์์ สวยเกษร
4.	คุุณมาลิิณีี หวัังสมาแอล
5.	คุุณไพโรจน์์ โรจวััฒนา
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