ปีีที่่� 17 | ฉบัับที่่� 69 | มกราคม - มีีนาคม 2565

ทัักทาย

สารบััญ

เริ่่�มต้้นศัักราชใหม่่
ปีี 2565

01

12

NGV CONNECT @ สถานีีบริิการ
NGV สาขากำแพงเพชร 2

โรงไฟฟ้้าเสมืือน ผู้้�ช่่วยจััดการ
พลัังงานหมุุนเวีียน

เรื่่�องเด่่น NGV

วารสาร NGV Focus มาทัักทายผู้้�อ่่านทุุกท่่านด้้วยรููปลัักษณ์์ใหม่่
พร้้อมปรัับชื่่�อคอลััมน์์เป็็นภาษาไทย เพื่่�อที่่�ว่่าเราจะเข้้าถึึงและ
เข้้าใจชาว NGV มากขึ้้�น ขณะเดีียวกัันเราก็็ภููมิิใจกัับการ
เปิิดตััวสถานีีบริิการ NGV สาขาใหม่่ที่่�กำแพงเพชร 2 ที่่�เชื่่�อมต่่อ
กัับไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�คนยุุคดิิจิิทััล และเทรนด์์พลัังงานสะอาด
อย่่างลงตััว หลัังจากอ่่านคอลััมน์์เรื่่�องเด่่น NGV กัันแล้้ว หวัังว่่า
ทุุกท่่านจะหาเวลาแวะเวีียนไปใช้้บริิการกััน
ฉบัับนี้้�เรายัังมีีบทสััมภาษณ์์พิิเศษของผู้้�ประกอบการภาคขนส่่ง
ที่่�เป็็นพัันธมิิตรกัับ ปตท. มานาน จะมาตอกย้้ำความน่่าสนใจ
ของพลัั ง งานสะอาดอย่่ า ง LNG แล้้วถ้้าท่่ า นอยากติิ ดต าม
เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับ Metaverse โรงไฟฟ้้าเสมืือน หรืือแม้้กระทั่่�ง
อยากเช็็กตััวเองเหลืือเกิินว่่าเราตกอยู่่�ในภาวะซึึมเศร้้าหรืือไม่่
พลิิกอ่่านวารสาร NGV Focus เล่่มนี้้�จนจบ รัับรองว่่าจะรู้้�
เรื่่�องราวครบรสอย่่างแน่่นอน

เทรนด์์พลัังงานสีีเขีียว
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LNG ตอบโจทย์์ภาคการขนส่่ง
เพื่่อ� โลกสีีเขีียว

Metaverse คลื่่�นลููกใหม่่ในโลกธุุรกิิจ

รู้้�รอบ LNG

06

ความปลอดภััย
น่่ารู้้�

ก้้าวทัันเทคโนโลยีี

15

สููตรลััดพััฒนาชีีวิิต
ไม่่ไหว บอก…ไม่่ไหว
เช็็กก่่อนเกิิดภาวะซึึมเศร้้า

NGV กัับการดำเนิินการระบบ
ISO 45001 บริิหารจััดการเข้้ม
ตามมาตรฐานสากล
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Mental Fitness
เติิมความฟิิตให้้จิิตใจ

เกาะติิดแวดวง NGV
ข่่าวสารแวดวง NGV ที่่�น่า่ สนใจ
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เที่่�ยวไทยไปกัับ NGV

เคล็็ดลัับสุุขภาพดีี

17

สถานีีเกม

ไปไหนดีี? จัับคู่่�ถููก รัับรางวััล

ถ้้ำนาคา...มหััศจรรย์์ธรรมชาติิ
และพลัังแห่่งศรััทธา
เจ้้าของ

บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่�ปรึึกษา

นายณรงค์์ไชย ปัญญไพโรจน์์
นายบุุริินทร์์ เรืืองวิิสุุทธิ์์�
นางนิิรามััย แก้้ววิิเชีียร
กองบรรณาธิิการ

นางศศิิพิินทุ์์� โอสิิริิสกุุล
นางสาวทวิิยาภรณ์์ ประสงค์์ผล

ช่่องทางการติิดตาม
ข่่าวสาร NGV

ที่่�อยู่่�

ฝ่่ายตลาดก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
555 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจตุุจัักร เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
www.pttplc.com PTT Contact Center 1365
Android

IOS

ผู้้�อ่่านท่่านใดต้้องการเสนอแนะข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ติิดต่่อได้้ที่่�

ส่่วนตลาดและบริิการลููกค้้า ปตท.
โทร. 0 2537 1557 อีีเมล ngvfocus@gmail.com Line @pttngv

วารสารฉบัับนี้้�ผลิิตมาจากกระดาษรีีไซเคิิล และพิิมพ์์ด้ว้ ยหมึึกถั่่�วเหลืือง เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

เรื่่�องเด่่น NGV

NGV CONNECT

@ สถานีีบริิการ NGV สาขากำำ�แพงเพชร 2

ปตท. เปิิดสถานีีบริิการ NGV สาขากำำ�แพงเพชร 2 รููปแบบใหม่่ ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาด พร้้อมสร้้าง
ประสบการณ์์ใหม่่ให้้กัับลููกค้้า โดยทุุกจุุดของสถานีีบริิการ NGV สาขาใหม่่นี้้� ถููกออกแบบมาให้้เชื่่�อมต่่อ
(Connect) กัับไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�ที่่�เข้้ามาใช้้บริิการและตอบโจทย์์ความต้้องการของชีีวิิตยุุคดิิจิิทััลมากที่่�สุุด

ปัักหมุุด EV Station Pluz แห่่งแรก

ปััจจุุบัันกระแสการใช้้ยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า หรืือ EV ได้้รัับความนิิยม
เพิ่่�มขึ้้�น หน่่วยธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ โดยสายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำหรัับยานยนต์์
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) “ปตท.” จึึงร่่วมกัับ บริิษััท ปตท. น้้ำมัันและ
การค้้าปลีีก จำกััด (มหาชน) “โออาร์์” พััฒนาธุุรกิิจให้้บริิการ EV Station Pluz
ในสถานีีบริิการ NGV
สถานีีบริกิ าร NGV ปตท. กำแพงเพชร 2 แห่่งนี้้� นัับเป็็นสถานีี Mixed Used
แห่่งแรกในการให้้บริิการ EV Charging Station ภายในสถานีีบริิการ NGV
ในรููปแบบ Self-service โดยโออาร์์ได้้ติิดตั้้�งเครื่่�องชาร์์จไฟฟ้้าในรููปแบบ
Quick Charge จำนวน 2 เครื่่�อง สำหรัับหััวชาร์์จไฟฟ้้ากระแสตรง DC
ชนิิด Combine Charging System หรืือ CCS Type 2 ซึ่่ง� ใช้้กับั รถ EV ในยุุโรป
นอกจากนี้้� ยัังมีีแอปพลิิเคชััน “EV Station PluZ” ในการอำนวยความสะดวก
แก่่ผู้้�บริิโภค ทั้้�งในด้้านการค้้นหาและนำทางมายัังสถานีีชาร์์จไฟฟ้้า การจอง
ช่่วงเวลาชาร์์จ การชำระเงิิน และตรวจสอบประวััติิการใช้้งานได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมด้้วย Call Center บริิการช่่วยเหลืือตลอด
24 ชั่่�วโมง

ขยายประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้บริิการ NGV

ในปีี 2565 ปตท. มีีแผนขยายจุุดให้้บริิการ EV Charging Station ภายใน
สถานีีบริิการ NGV ในรููปแบบ Self-service เพิ่่�มอีีก 9 แห่่งทั่่�วประเทศ
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการใช้้พื้้�นที่่�ภายในสถานีีบริิการในรููปแบบ Mixed Use
ที่่�นอกจากจะรองรัั บ การเติิ บ โตของการใช้้ พ ลัั ง งานสะอาดและยานยนต์์
ไฟฟ้้าแล้้ว ผู้้�ใช้้บริิการยัังจะได้้รัับประสบการณ์์ใหม่่ๆ จากสถานีี NGV ด้้วย
นัับเป็็นการตอกย้้ำว่่า ปตท. มุ่่�งมั่่น� สนัับสนุุนพลัังงานสะอาดเพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อม
และอนาคต ตามวิิสััยทััศน์์ Powering Life with Future Energy and Beyond
และยัังมองไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลงด้้านพลัังงานไปที่่�พลัังงานไฟฟ้้า ซึ่่�งเป็็น
พลัังงานสะอาดและจะมีีบทบาทกัับภาคขนส่่งมากขึ้้�นนั่่�นเอง
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7 จุุดน่่าเช็็กอิิน น่่าใช้้บริิการ

ท่่านที่่�มาใช้้บริิการที่่�สถานีี NGV ของ ปตท. เป็็นประจำ จะสัังเกตว่่าสาขากำแพงเพชร 2 นี้้�มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบสถานีีให้้ทัันสมััย มีีร้้านค้้าและบริิการ
มากมายที่่�นำเทคโนโลยีีมาช่่วยอำนวยความสะดวก ตอบโจทย์์ลููกค้้าในยุุคดิิจิิทััล ดัังนี้้�

Swap & Go
ให้้บริิการตู้้�สวอปแบตเตอรี่่�แบบไม่่ต้้องรอ
ชาร์์จของ Swap & Go เพิ่่�มความสะดวก
และรองรัั บ การขยายตัั ว ของผู้้� ใ ช้้ ง าน
มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าในอนาคต

กะทิิสด สเตชั่่�น
ไอศกรีี ม กะทิิ ส ดที่่� ผลิิ ต จากกะทิิ ส ดแท้้
คุุ ณ ภาพสูู ง จากชุุ ม ชนและเกษตรกร
ชาวสวนมะพร้้าวทัับสะแก ผลิิตภััณฑ์์นี้้�
ช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและสร้้างรายได้้ให้้กัับ
เกษตรกรไทยไม่่น้้อย ใครไปที่่�สถานีีบริิการ
NGV ของ ปตท. ก็็สามารถนั่่ง� ทานไอศกรีีม
กะทิิสดในร้้าน หรืือ Take Away กลัับไปได้้

Café Amazon
คาเฟ่่ที่่�เป็็นเหมืือนเพื่่�อนสนิิทในทุุกเส้้นทาง
ให้้ บริิ ก ารเครื่่� อ งดื่่� ม กาแฟและเมนูู อื่่� น ๆ
ที่่� ห ลากหลาย รวมทั้้� ง มีี เ บเกอรีี อ ร่่ อ ยๆ
ให้้เลืือกทานด้้วย

Vending Café
ตู้้�จำหน่่ า ยขนมและเครื่่� อ งดื่่� ม อัั ต โนมัั ติิ
24 ชั่่�วโมง ตอบโจทย์์เรื่่�องความรวดเร็็ว
ในการให้้บริิการลููกค้้า
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Godiator
เปิิดให้้บริกิ ารครััวกลาง หรืือ Cloud Kitchen
โดยรวบรวมร้้านค้้าต่่างๆ มาอยู่่�ในที่่�เดีียว
ทั้้�งรููปแบบ Delivery และ Grab & Go
รองรัับการเติิบโตของตลาด Food Delivery

iPost
ให้้บริิการส่่งพััสดุุผ่่านตู้้�ไปรษณีีย์์อััจฉริิยะ
ที่่�นี่่�เปิิดให้้บริิการทุุกวััน ตลอด 24 ชั่่�วโมง
นัับเป็็นความร่่วมมืือกัันระหว่่าง ปตท. และ
บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำกััด

EV Solar Rooftop
สถานีีบริกิ าร NGV ของ ปตท. สาขาใหม่่นี้้�
ถืือเป็็นต้้นแบบสถานีีประหยััดไฟ หากมอง
จากมุุมสููง จะเห็็นว่่ามีีการติิดตั้้�ง Solar
Rooftop บนหลัังคาเกาะจ่่ายและหลัังคา
อาคารธุุรกิิจเสริิมทั้้�งหมด
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รู้้�รอบ LNG

LNG

ตอบโจทย์์ภาคการขนส่่ง
เพื่่�อโลกสีีเขีียว

การผลัักดัันของกลุ่่�มภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ครั้้�งที่่� 26 (COP26) กระตุ้้�นให้้นานาชาติิแสดงเจตนารมณ์์
ความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลก ประเทศไทยเราเอง
ก็็มีีแผนที่่�จะลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล และพยายามส่่งเสริิมพลัังงานสะอาด
อย่่างเช่่นเชื้้�อเพลิิง LNG หรืือก๊๊าซธรรมชาติิเหลว เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ทั้้�งทางเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมในระยะยาว
พลัังงานสะอาด เปลี่่�ยนผ่่านสู่่� Net Zero

ก๊๊าซธรรมชาติิเหลว หรืือ LNG (Liquefied Natural Gas) เป็็นก๊๊าซที่่�มีี
ส่่วนประกอบของมีีเทนเป็็นหลััก โดยถููกเปลี่่�ยนแปรสถานะเป็็นของเหลว
และแยกสิ่่�งปลอมปนและองค์์ประกอบต่่างๆ เช่่น คาร์์บอนไดออกไซด์์ ปรอท
และกำมะถััน จากนั้้�นจึึงทำการลดอุุณหภููมิิลงมาที่่� -162 องศาเซลเซีียส
เพื่่�อแปรสภาพจากก๊๊าซเป็็นของเหลวที่่�ความดัันบรรยากาศ (1 ATM) ทำให้้
มีีปริิมาตรลดลงประมาณ 600 เท่่าของสถานะก๊๊าซ ซึ่่�งสะดวกต่่อการขนส่่ง
การนำ LNG มาใช้้งานนั้้น� ต้้องเปลี่่�ยนสถานะ LNG จากของเหลวกลัับสู่่�สถานะ
ก๊๊าซเช่่นเดิิม
กล่่าวได้้ว่า่ LNG หรืือก๊๊าซธรรมชาติิเหลวเป็็นก๊๊าซที่่ไ� ม่่มีกี ลิ่่น� ไม่่มีสีี ี ไม่่เป็็นพิิษ
ไม่่มีีฤทธิ์์�กััดกร่่อน ทำให้้การปล่่อยมลพิิษต่่อหน่่วยพลัังงานจากกระบวนการ
สัันดาปเครื่่�องรถยนต์์ต่่ำ LNG ถืือว่่าเป็็นก๊๊าซที่่�มีีคุุณภาพสะอาดมาก และ
มีีความปลอดภััยทีีเดีียว
การนำ LNG มาใช้้ในภาคขนส่่งย่่อมเป็็นประโยชน์์ต่่อประเทศชาติิ
ในเชิิงของพลัังงานสะอาด และส่่งเสริิมการบรรลุุเป้้าหมายความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทยภายในปีี ค.ศ. 2050
และบรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero)
ได้้ในปีี ค.ศ. 2065
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FAW รถบรรทุุกที่่�ภาคการขนส่่งเชื่่�อมั่่�น

ภาคการขนส่่งเองก็็กำลัังตื่่�นตััวครั้้�งใหญ่่ เมื่่�อผู้้�นำในตลาดรถบรรทุุก
อย่่าง สระบุุรีีทรััคเซลส์์ ได้้นำเสนอรถบรรทุุกภายใต้้แบรนด์์ ‘FAW’ สู่่�ภาค
การขนส่่ง ซึ่่�งนอกจากจะขัับเคลื่่�อนด้้วยเชื้้�อเพลิิงดีีเซล และ CNG ยัังมีี
การออกแบบติิดตั้้�งเชื้้�อเพลิิง LNG ใช้้งานเป็็นเจ้้าแรกในประเทศไทยและ
อาเซีียนด้้วย
FAW ย่่อมาจาก First Automobile Work เป็็นรถบรรทุุกคัันแรกที่่�ผลิิต
ในประเทศจีีนโดยรััฐบาลกลางของประธานาธิิบดีีสีีจิ้้�นผิิง ทั้้�งยัังเป็็นแบรนด์์รถ
ที่่�ขายดีีที่่�สุุดในประเทศจีีน คุุณฐณส และคุุณวฤธ ลีีสวรรค์์ สองพี่่�น้้องทายาท
ธุุรกิิจเจนเนอเรชั่่�น 3 กล่่าวว่่า ด้้วยประสบการณ์์ด้้านรถบรรทุุกที่่�มีีมากว่่า
60 ปีี ของสระบุุรีีทรััคเซลส์์ บวกกัับรู้้�ใจ รู้้�ความต้้องการของตลาดเมืืองไทย
จึึงเกิิดความร่่วมมืือในการพััฒนารถบรรทุุกสำหรัับวิ่่�งใช้้งานในประเทศไทย
ขึ้้�นโดยเฉพาะ
โดยทั้้ง� คู่่�ก่อ่ ตั้้ง� บริิษัทั เอฟ เอ ดัับบลิิว ประเทศไทย จำกััด ขึ้้น� มาเมื่่อ� ปีี 2555
เพื่่�อนำเข้้ารถแบรนด์์ FAW มาทำตลาดในเมืืองไทยทั้้�งหมด 13 รุ่่�น ตั้้�งแต่่
รถหัั ว ลาก รถดัั ม พ์์ ที่่� เ ป็็ น รถพ่่ ว งแม่่ ลูู ก รถหกล้้ อ รถสิิ บล้้ อ เพลาเดีี ย ว
รถโม่่ผสมปููน ฯลฯ โดยรถบรรทุุกที่่�เป็็นตััวธงของบริิษััทจะเป็็นรถหััวลากที่่�ใช้้
ในภาคการขนส่่งทั่่�วไป

“เรารู้้�ว่่าคนไทยชอบของดีี ชอบของทนทาน เราจึึงได้้กำหนดสเปค
ของรถบรรทุุก FAW ให้้ตอบโจทย์์ธุุรกิิจของลููกค้้าคนไทย ซึ่่�งทางผู้้�ผลิิต
เมืืองจีีนก็็มีีจุุดแข็็งที่่�ได้้โนวฮาวในการพััฒนารถมาจากยุุโรป ส่่งผลให้้
ตััวรถมีีความแข็็งแรง ทนทาน ประหยััดเชื้้�อเพลิิง รวมทั้้�งมีีค่่าใช้้จ่่าย
ในการซ่่อมบำรุุงรัักษาต่่ำ จุุดนี้้�สร้้างความแตกต่่างในตลาดให้้กัับเรา”
คุุณฐณสกล่่าว
อีีกจุุดเด่่นที่่ส� ร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กัับบริิษัทั คืือ การบริิการหลัังการขาย
โดยทีีมช่า่ งผู้้ช� ำนาญพร้้อมให้้บริิการบำรุุงรัักษาตลอด 24 ชั่่ว� โมง ปััจจุบัุ นั
มีีศููนย์์บริิการทั่่�วไทยทั้้�งสิ้้�น 5 สาขา ได้้แก่่ สระบุุรีี หน้้าพระลาน ชลบุุรีี
สุุราษฎร์์ธานีี และบางนา-กรุุงเทพฯ รวมทั้้�งการบริิการซ่่อมบำรุุงนอกสถานที่่�
ยิ่่ง� FAW Thailand ดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้ร่่มสระบุุรีที รััคเซลล์์ที่่ท� ำธุุรกิิจแบบ
One Stop Service ตั้้�งแต่่การขาย การบริิการ การบำรุุงรัักษา อะไหล่่
เคาะพ่่นสีี ดููแลทะเบีียนประกัันภััย ทั้้�งยัังมีีบริิษััทไฟแนนซ์์ในเครืือ
ไว้้รัับรองลููกค้้าที่่�ต้้องการเช่่าซื้้�อ ให้้เช่่า และลีีสซิ่่�ง ลููกค้้าก็็มั่่�นใจได้้ว่่า
มาที่่�นี่่�จะได้้บริิการครบจบในที่่�เดีียว

ใช้้พลัังงาน LNG เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ในขณะที่่� โ ลกกำลัั ง ให้้ความสำคัั ญ กัั บ ปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้อม เช่่ น
ภาวะโลกร้้อน ฝุ่่�น PM2.5 บริิษัทั สระบุุรีที รััคเซลส์์ก็็ใส่่ใจเรื่่�องนี้้�มาตลอด
และยัังเป็็นผู้้�นำตลาดในเรื่่�อง CNG เมื่่�อ 15 ปีีที่่�แล้้ว สำหรัับวัันนี้้�
เชื้้�อเพลิิงที่่�ผู้้�บริิหารรุ่่�นใหม่่มองคืือ LNG
เมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้ลงนาม MOU ร่่วมกัับ
ปตท. เพื่่�อศึึกษาการใช้้ LNG ในรถบรรทุุก เป็็นระยะเวลา 1 ปีี
“เราสนใจ LNG เพราะเป็็นเชื้้�อเพลิิงสะอาด อีีกอย่่างโลกเราวัันนี้้�
กำลัังมุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืน หลัังจากทดสอบการใช้้ LNG กัับรถบรรทุุก
ผลตอบรัั บ ค่่ อ นข้้างดีี ลูู ก ค้้าประทัั บ ใจในประสิิ ท ธิิ ภ าพการใช้้งาน
นอกจากนี้้� เชื้้�อเพลิิง LNG จะปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยกว่่าดีีเซล
ถึึง 15% ต่่ออายุุการใช้้งาน ลดฝุ่่�น PM2.5 ถึึง 95% นี่่�คืือสิ่่�งที่่�จะช่่วยโลก
ช่่วยชาติิ ช่่วยลููกหลานของเราให้้มีีอากาศที่่�บริิสุุทธิ์์�ยิ่่�งขึ้้�น ราคาต้้นทุุน
เชื้้�อเพลิิงของ LNG อยู่่�ที่่� 40% ของน้้ำมัันดีีเซล” คุุณวฤธกล่่าว
ซึ่ง่� ในปััจจุบัุ นั ปตท. อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาแนวทางการขยายสถานีี
LNG (Fleet Station / Retail Station) ด้้านผู้้�บริิหารอย่่างคุุณฐณส
ก็็พร้้อมสนัับสนุุนด้้วยการนำเข้้ารถบรรทุุก FAW มารองรัับ ทั้้�งพลัังงาน
ดีีเซล CNG และ LNG อย่่างเต็็มที่่� รวมทั้้�งบริิษััทยัังให้้บริิการติิดตั้้�ง
ถััง LNG และ Repowering ด้้วย โดยมองว่่าอนาคตจะเป็็นยุุคของ
เชื้้�อเพลิิง LNG ซึ่่�งเชื่่�อว่่าจะเป็็นเชื้้�อเพลิิงที่่�เหมาะอย่่างยิ่่�งกัับรถหััวลาก
และรถดััมพ์์สิิบล้้อ รวมทั้้�งพลัังงานไฟฟ้้าที่่�มีีแนวโน้้มที่่�ดีีในอนาคต
ผู้้� บ ริิ ห ารทั้้� ง สองยืื น ยัั น ว่่ า บริิ ษัั ท จะไม่่ ห ยุุ ด พัั ฒ นา และตั้้� ง ใจจะนำ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� คุี ณุ ภาพ พร้้อมกัับบริิการยอดเยี่่ย� ม มาตอบโจทย์์ภาคขนส่่ง
ของไทยต่่อไป

คลิิกเพื่่�อรัับชม

วิิดีีโอ FAW กัับพลัังงาน LNG
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ความปลอดภััยน่่ารู้้�

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุุณค่่า ตรงต่่อเวลา
และตรงตามความต้้องการของลููกค้้า โดยมีีการปฏิิบััติิงานที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
การควบคุุมคุุณภาพกระบวนการผลิิต ความปลอดภััย และลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์จึึงมีีการนำำ�มาตรฐาน
ระบบสากลต่่างๆ มาประยุุกต์์ใช้้ ในสายงาน อย่่าง ISO 45001:2018
ที่่�เป็็นมาตรฐานสากลด้้านความปลอดภััย

NGV กัับการดำำ�เนิินการ
ระบบ ISO 45001

บริิหารจััดการเข้้มตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 คืืออะไร

ISO 45001:2018 หรืือมาตรฐานระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย เป็็นมาตรฐานสากลที่่�ออกโดยองค์์การระหว่่างประเทศ
ว่่ า ด้้ ว ยการนำมาตรฐานที่่�ม าทดแทนมาตรฐาน OHSAS18001 ในอดีี ต
มีี เ ป้้ า หมายเพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพของกระบวนการและการควบคุุ ม
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ป้้องกัันการบาดเจ็็บจากการทำงาน
และเพื่่�อให้้สถานที่่�ทำงานมีีความปลอดภััยและมีีสุุขภาพดีี โดยมาตรฐาน
ISO 45001 มีีโครงสร้้างที่่�ประกอบไปด้้วย 10 ข้้อกำหนดเหมืือนมาตรฐาน
ISO อื่่�นๆ ซึ่่�งจะกล่่าวถึึงในรายละเอีียดต่่อไป
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สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์
กัับ ISO 45001

สถานีีหลัักมีีการปฏิิบััติิตาม ISO 45001 อย่่างไร

สถานีีบริิการก๊๊าซธรรมชาติิหลััก (Mother Station) ถืือเป็็นหนึ่่�งในพื้้�นที่่�
การดำเนิินธุุรกิิจหลัักของสายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำหรัับยานยนต์์ ซึ่่�งปััจจุุบััน
มีีทั้้ง� หมด 15 สถานีีทั่่ว� ประเทศ (ซึ่่ง� จะขอเรีียกว่่าสถานีีหลัักต่่อไป) ทั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� สร้้าง
ความมั่่น� ใจว่่าสถานีีหลัักจะสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างปลอดภััย ไม่่เกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ
ทำให้้พนัักงานบาดเจ็็บ หรืือสร้้างผลกระทบต่่อชุุมชนรอบข้้าง และการส่่งมอบ
ก๊๊าซให้้ลููกค้้า สายงาน NGV จึึงได้้นำมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้้ในสถานีีหลััก
และได้้รัับการรัับรองมาตรฐานอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน

สถานีีหลัักทั่่�วประเทศมีีหน้้าที่่�ในการรัับก๊๊าซธรรมชาติิจากระบบท่่อส่่งก๊๊าซ
นำเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพก๊๊าซให้้ได้้ตามเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย
กำหนด และอััดก๊๊าซเข้้าไปยัังรถเทรลเลอร์์เพื่่�อขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ NGV
ออกไปยัังปลายทาง คืือสถานีีบริิการหรืือลููกค้้าอื่่�นๆ ของสายงานฯ
สถานีีหลัักได้้มีีการนำ ISO 45001 มาประยุุกต์์ใช้้กัับการปฏิิบััติิงานภายใน
สถานีีหลััก ทำให้้การดำเนิินการเป็็นไปตามข้้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่่�งทุุกข้้อ
กำหนดจะมีีพื้้น� ฐานการปฏิิบัติั อิ ยู่่�บนวงจรการปรัับปรุงุ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง หรืือ PDCA

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 45001 ของสถานีหลัก
ขอกําหนด 10 การปรับปรุง

ขอกําหนด 4 การประเมินบร�บทองคกร

เมื่อสถานีหลักไดรับขอบกพรอง ขอเสนอแนะตางๆ
จากการตรวจประเมินตามขอกําหนดที่ 9 สถานีหลัก
จะนําสิ่งตางๆ มาปรับปรุงแกไขและปองกันไมใหเกิด
สิ่งนั้นซํ้าอีก ทําใหสถานีหลักเกิดการพัฒนางาน
ดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

สถานีหลักประเมินบร�บทองคกรและระบุผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ เพื่อคนหาประเด็นที่อาจสงผลตอความปลอดภัย
ในการทํางานของสถานีหลักหร�อกระทบตอผูมีสวนไดเสีย

ขอกําหนด 6 การวางแผน

A

CH

ทุกๆ ป สายงาน NGV จะจัดใหมีการตรวจประเมินภายใน
(Internal Audit) ที่สถานีหลัก เพื่อคนหาสิ่งที่ตองพัฒนา
ปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยตางๆ ในสถานี
และมีการตรวจประเมินภายนอก (External Audit)
จาก MASCI ซ�่งสถานีหลักยังคงสถานะการรับรอง
ไดอยางตอเนื่อง

CK

E

ขอกําหนด 9
การประเมินสมรรถนะ

D

O

ISO
45001

AN

PL

CT

สถานีหลักมีการคนหา ช�้บง และประเมินความเสี่ยงสิ่งที่
อาจกอใหเกิดอันตรายในสถานีออกมา เพื่อวางแผน
การดําเนินงานดานความปลอดภัยใหครบถวน รวมถึง
การจัดทํามาตรการควบคุม ลดความเสี่ยงตางๆ
ที่อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน
หร�อกระทบตอชุมชนรอบขาง

ขอกําหนด 5 ความเปนผูนํา
และการมีสวนรวมของพนักงาน

ผูบร�หารระดับสูงของ NGV เปนผูประกาศนโยบายดานความ
ปลอดภัย ซ�่งสถานีหลักไดนํานโยบายมายึดมั่นในการปฏิบัติงาน
เชน มุงมั่นสูการเกิดอุบัติเหตุเปนศูนย Zero Accident เปนตน
นอกจากนี้ สถานีหลักยังมีการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบตางๆ ปลูกฝงใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม
ในการดูแลใหสถานที่ทํางานเปนไปอยางปลอดภัย

ขอกําหนด 7 การสนับสนุนทรัพยากร

สถานีหลักมีการสนับสนุนงบประมาณที่จําเปนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย เชน อุปกรณ PPE การจางการตรวจสุขภาพ
การตรวจวัดสภาพแวดลอมประจําป และมีการควบคุม
กระบวนการทํางานในสถานีหลักใหเปนไปตามขั้นตอนคูมือ
ที่กําหนดไว และจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกป
รวมกับชุมชนรอบขางตามขอกําหนด 8 การดําเนินการ

จากความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินการตามมาตรฐานระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ISO 45001
อย่่างเข้้มแข็็งของสถานีีหลััก ส่่งผลให้้สถานีีหลัักไม่่เกิิดอุุบััติิเหตุุขั้้�นร้้ายแรงที่่�ส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิต เป็็นไป
ตามความมุ่่�งมั่่�นของนโยบาย Zero Accident จึึงมั่่�นใจได้้ว่่ากระบวนการส่่งมอบก๊๊าซธรรมชาติิของสถานีีหลัักให้้กัับลููกค้้า
เป็็นไปอย่่างมีีคุุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน กฎหมาย และสามารถส่่งมอบได้้ตรงเวลาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการปฏิิบััติิงาน
บนพื้้�นฐานของความปลอดภััย มาตรฐาน และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างยั่่�งยืืน
07

เกาะติิดแวดวง NGV

ปตท. จัับมืือ รฟท. ลดต้้นทุุนด้้านพลัังงานสนัับสนุุนการขนส่่งสาธารณะเพื่่�อประชาชน
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) ร่่วมลงนามในพิิธีีเซ็็นสััญญาซื้้�อขายผลิิตภััณฑ์์
ปิิโตรเลีียมกัับการรถไฟแห่่งประเทศไทย ทั้้�งยัังสนัับสนุุนส่่วนลดค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านเชื้้�อเพลิิงตลอดระยะเวลาสััญญา 10 ปีี (2565-2575) เพื่่�อร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ในการให้้บริกิ ารขนส่่งสาธารณะแก่่ประชาชนผู้้�โดยสารรถไฟในประเทศ

ทั้้�งนี้้� มีีการส่่งเสริิมการนำเทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและมาตรฐาน
การทำงานระหว่่างสองหน่่วยงาน ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการดำเนิินงาน การชำระ
ค่่าผลิิตภััณฑ์์ และการตรวจรัับผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล
(Good Governance) มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้

ปตท. คว้้า 7 รางวััล

รััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่�ยมและดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
ศ. ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ ประธานกรรมการ และคุุณอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ รัับมอบรางวััล
รััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award ประจำปีี 2564) ซึ่่�งถืือเป็็นรางวััล
อัันมีีเกีียรติิและทรงคุุณค่า่ แห่่งปีีที่่ม� อบให้้แก่่องค์์กรของรััฐที่่มี� คี วามโดดเด่่น
ในด้้านต่่างๆ โดย ปตท. ได้้รับั รางวััลรวมทั้้ง� สิ้้น� 7 รางวััล อัันเป็็นผลสะท้้อน
จากการดำเนิินงานในเชิิงรุุกในปีี 2564 ตามวิิสัยั ทััศน์์ใหม่่ “Powering Life
with Future Energy and Beyond ขัับเคลื่่อ� นทุุกชีีวิติ ด้้วยพลัังแห่่งอนาคต”
7 รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
• รางวััลรััฐวิิสาหกิิจยอดเยี่่�ยม ประจำปีี 2564
• รางวััลคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น
(ประเภทเกีียรติิยศ)
• รางวััลการบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่น
• รางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสดีีเด่่น
• รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์ดีีเด่่น
• รางวััลดำเนิินงานเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมดีีเด่่น
• รางวััลความคิิดสร้้างสรรค์์ดีีเด่่น
• รางวััลนวััตกรรมดีีเด่่น
ชื่่�นชมความสำำ�เร็็จ ทดสอบการขนส่่ง LNG ISO Tank
แบบ Multimodal Transport
ฝ่่ า ยบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ โลจิิ ส ติิ ก ส์์ แ ละ ขนาด 40 ฟุุต ในรููปแบบ Multimodal
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน (บลม.-LIBM) Transport (การขนส่่งต่่อเนื่่�องหลาย
ร่่ ว มกัั บ การรถไฟแห่่ ง ประเทศไทย รููปแบบ) เป็็นครั้้ง� แรกของประเทศไทย
(รฟท.) OR และ Japan Freight ถืือเป็็นก้้าวสำคััญในการพััฒนาธุุรกิิจ
Railway (JRF) ประสบความสำเร็็จ การขนส่่งและกระจาย LNG ของ ปตท.
ในการทดสอบขนส่่ ง LNG ด้้ ว ย ให้้ ลูู ก ค้้ า ที่่� ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึงระบบ
ISO Tank (ถัังแบบยกเคลื่่�อนที่่�ได้้) ท่่อขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิได้้ในอนาคต
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ปตท. สนัับสนุุนมูลู นิิธิชัิ ยั พััฒนา พััฒนาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
คุุณอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานกรรมการมูู ลนิิ ธิิ พ ลัั ง ที่่� ยั่่� ง ยืื น มอบเงิิ น สนัั บ สนุุ น แก่่
ดร.สุุ เ มธ ตัั น ติิ เ วชกุุ ล เลขาธิิ ก ารมูู ลนิิ ธิิ ชัั ย พัั ฒ นา ในการดำเนิิ น งาน
พััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียว 150 ไร่่ โครงการสระเก็็บน้้ำพระราม 9 อัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำริิ อำเภอคลองหลวง จัั ง หวัั ดปทุุ ม ธานีี เพื่่� อ ร่่ ว มฟื้้� น ฟูู
ระบบนิิเวศป่่าไม้้ใกล้้เขตเมืือง ลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก อัันเป็็นหนึ่่�ง
ในเป้้าหมายหลัักของ ปตท. ในการส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ปตท. รัับโล่่โครงการ Workation Thailand
ระดัับ Gold ในฐานะผู้้�สนัับสนุุนอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทย

คุุ ณ อรรถพล ฤกษ์์ พิิ บูู ลย์์ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริิ ห ารและกรรมการ
ผู้้�จัั ด การใหญ่่ รัั บ มอบโล่่ ป ระกาศเกีี ย รติิ คุุ ณ และประกาศนีี ย บัั ต ร
จากพลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ในฐานะที่่� ปตท.
เป็็นองค์์กรที่่�มีีคุุโณปการต่่ออุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทย ภายใต้้โครงการ
“Workation Thailand ทำงานเที่่�ยวได้้ รวมใจช่่วยชาติิ” ในระดัับ Gold

EVme เปิิดประสบการณ์์ ใหม่่

เป็็นเจ้้าของนวััตกรรมยานยนต์์ ไฟฟ้้าง่่ายๆ เพีียงแอปเดีียว
แอปพลิิ เ คชัั น EVme พร้้ อ มให้้ บริิ ก ารไลฟ์์ ส ไตล์์ ย านยนต์์ ไ ฟฟ้้ า (EV)
เต็็มรููปแบบในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร ด้้วยดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มที่่�แรกและที่่�เดีียว
ในประเทศไทย ที่่�ให้้บริิการทั้้�งลููกค้้าองค์์กรและลููกค้้าทั่่�วไป มอบประสบการณ์์
ในการเป็็นเจ้้าของ EV จากแบรนด์์ชั้้�นนำที่่�มีีให้้เลืือกหลากหลายรุ่่�น เหมาะกัับ
ไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�ใช้้งานที่่�แตกต่่างกัันไป ให้้การใช้้งาน EV แบบครบวงจร
เป็็นเรื่่�องง่่าย ควบคุุมทุุกการใช้้งานเพีียงปลายนิ้้�วสััมผััส
โดยผู้้�ใช้้งาน EVme สามารถกำหนดรุ่่�นและเวลาเช่่าได้้เองตั้้�งแต่่ระยะสั้้�น
ราย 3 วััน หรืือระยะยาวเป็็นรายปีี โดยจ่่ายค่่าบริิการราคาเดีียวพร้้อมรัับ
การดููแลครบวงจรจากทีีมงานมืืออาชีีพ ครอบคลุุมการรัับ-ส่่งรถถึึงหน้้าบ้้าน
พรบ.ประกัันภััยชั้้�น 1 ค่่าซ่่อมบำรุุง Call Center 24 ชั่่�วโมง ความช่่วยเหลืือ
ฉุุกเฉิินบนท้้องถนน รถยก และรถชาร์์จแบตเตอรี่่ที่่� พ� ร้้อมให้้บริกิ ารทั่่ว� กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล รวมทั้้�งให้้บริิการค้้นหาข้้อมููลตำแหน่่ง EV Charging Station
จากทุุกแบรนด์์ทั่่�วประเทศไทย
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เที่่�ยวไทยไปกัับ NGV

ถ้ำำ��นาคา...มหััศจรรย์์ธรรมชาติิ
และพลัังแห่่งศรััทธา

นี่่�คืือหนึ่่�งในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
ซึ่่�งกำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมติิดอัันดัับต้้นๆ ของประเทศไทย
ในช่่วงเวลานี้้�เลยก็็ว่่าได้้ สำำ�หรัับ ถ้ำำ��นาคา อุุทยาน
แห่่งชาติิภููลัังกา อ.บึึงโขงหลง จ.บึึงกาฬ
ปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นบวกกัับ
เรื่่�องราวตำำ�นานของพญานาคที่่�ถููกสาปจนกลาย
เป็็นหินิ ส่่งผลให้้ถ้ำ�น
ำ� าคากลายเป็็นสถานที่่�ที่่มี� ชื่ี อ่� เสีียง
เปรีียบเสมืือนคำำ�เชิิญให้้นัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งหลาย
อยากเดิินทางมาสััมผััสด้้วยตััวเอง
ความสวยงามและความมหัั ศ จรรย์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ตามธรรมชาติิ ข องหิิ น
ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายเกล็็ดงูู เกล็็ดพญานาค ซึ่่�งไม่่ได้้มีีเพีียงก้้อนสองก้้อน แต่่มีีอยู่่�
ด้้วยกัันมากมายหลายจุุด รวมไปถึึงรููปร่่างของก้้อนหิินที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัับ
พญานาค ทั้้�งในส่่วนของลำตััวหรืือแม้้แต่่ส่่วนหััว เรีียงร้้อยเรื่่�องราวเชื่่�อมโยง
ผ่่านตำนานความเชื่่�อของประวััติิท้้องถิ่่�นตั้้�งแต่่สมััยอดีีตกาลของปู่่�อืือลืือ
ที่่� อ ยู่่�บนสวรรค์์ ได้้ ถูู ก สาปให้้ เ ป็็ น พญานาคลงมาปกครองเมืื อ งบาดาล
ที่่�บึึงโขงหลง ที่่�ซึ่่�งมนุุษย์์และเหล่่าพญานาคอาศััยอยู่่�ร่่วมกััน ต่่อมาปู่่�อืือลืือ
เกิิดความไม่่พอใจที่่�เหล่่าพญานาคได้้มารัักใคร่่ชอบพอกัับมนุุษย์์ จึึงได้้สาป
ให้้บริิวารทั้้�งหลายกลายเป็็นหิินอยู่่�ภายในถ้้ำมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� จ ะมาถ้้ำนาคามัั ก นิิ ย มแวะไปกราบสัั ก การะที่่� ศ าลเจ้้ า
ปู่่�อืือลืือกัันก่่อน เพื่่�อบอกกล่่าวเจ้้าปู่่�อืือลืือนาคราชให้้เปิิดทางเดิินขึ้้�นถึึงถ้้ำ
ได้้อย่่างราบรื่่�นและปลอดภััย จากนั้้�นก็็ถึึงขั้้�นตอนก่่อนจะเดิินขึ้้�นไปยัังถ้้ำนาคา
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ซึ่่ง� กฎระเบีียบการขึ้้น� ถ้้ำนั้้น� หลัักๆ ก็็คือื ไม่่อนุุญาตให้้นำสิ่่ง� เคารพบููชาต่่างๆ ขึ้้น� ไป
เช่่ น ธูู ป เทีี ย น พวงมาลัั ย ดอกไม้้ เป็็ น ต้้ น ในกรณีี ข องอาหารหรืื อ
ขวดน้้ำที่่�พกติิดตััวขึ้้�นไป ก็็จะต้้องแจ้้งกัับทางเจ้้าหน้้าที่่� พร้้อมทั้้�งนำเศษขยะ
ที่่�รัับประทานแล้้วกลัับลงมาทิ้้�งยัังด้้านล่่างด้้วย เพื่่�อเป็็นการรัักษาความสะอาด
และช่่วยดููแลพื้้�นที่่�ไม่่ให้้เกิิดความสกปรกเสีียหาย
ในส่่วนของเส้้นทางการเดิินทางขึ้้�นเขา จากจุุดเริ่่�มด้้านล่่างถึึงบริิเวณ
ถ้้ำนาคาด้้านบน จะมีีทั้้�งจุุดที่่�เป็็นบัันไดเดิินขึ้้�นลงได้้ง่่ายๆ แต่่บางจุุดก็็เป็็น
ทางหิินทางดิินซึ่่�งอาจเกิิดอัันตรายได้้หากไม่่ระมััดระวััง ดัังนั้้�นความพร้้อม
ในเรื่่�องของอุุปกรณ์์ เสื้้�อผ้้า หรืือแม้้แต่่รองเท้้าก็็มีีความสำคััญไม่่แพ้้กััน
เพื่่�อความสะดวกในการเดิิน
ส่่วนใหญ่่นัักท่่องเที่่�ยวนิิยมใช้้เส้้นทางเริ่่�มต้้นจากจุุดน้้ำตกตาดวิิมานทิิพย์์
เพราะเป็็นเส้้นทางเดิินถึึงถ้้ำนาคาที่่ใ� กล้้ที่่สุ� ดุ ระยะทางจากด้้านล่่างถึึงด้้านบน
ประมาณ 2 กิิโลเมตร ความมหััศจรรย์์ของถ้้ำนาคาไม่่ได้้น่า่ สนใจเพีียงแค่่ถ้้ำหิิน
หรืือหััวนาคาที่่�เป็็นจุุดกราบไหว้้ ด้้านบนยัังมีีจุุดต่่างๆ ให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้เดิินชมความสวยงามของธรรมชาติิอยู่่�หลายจุุด อย่่างบริิเวณลานหิินที่่ค� ล้้าย
เกล็็ดพญานาคตามเส้้นทางเดิิน รวมถึึงเจดีีย์์หลวงปู่่�วัังและถ้้ำหลวงปู่่�วััง
ที่่อ� ยู่่�ไม่่ไกลกััน ก่่อนจะเดิินกลัับสู่่�ด้้านล่่าง รวมระยะเวลาเส้้นทางพิิชิตถ้้
ิ ำนาคา
ราว 5-7 ชั่่�วโมง แบบไม่่ต้้องรีีบร้้อนมากนััก
สำหรัับใครที่่�เดิินทางมาเที่่�ยวถ้้ำนาคาแล้้ว หากอยากหาที่่�แวะเช็็กอิิน
ถ่่ายรููปสวยๆ ที่่�บึึงกาฬยัังมีีหิินสามวาฬ อีีกจุุดท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าสนใจกัับภาพ
ของหน้้าผาหิินขนาดมหึึมาที่่อ� ยู่่�ในเขตภููสิงิ ห์์ อ.เมืือง รวมทั้้ง� วิิวสวยๆ ทััศนีียภาพ
แบบกว้้างๆ ที่่�ให้้เราได้้เห็็นผืืนป่่าเบื้้�องล่่างที่่�ยัังคงความอุุดมสมบููรณ์์อยู่่�
เรื่่� อ งราวความเชื่่� อ และศรัั ท ธาเป็็ น สิ่่� ง ที่่� อ ยู่่�คู่่�กัั บ มนุุ ษย์์ เ รามาช้้ า นาน
ไม่่ว่า่ จะผ่่านมากี่่ยุ� คุ กี่่ส� มััยก็็ยังั เปรีียบเสมืือนเครื่่อ� งยึึดเหนี่่ย� วจิิตใจ เช่่นเดีียวกัับ
ปรากฏการณ์์ ท างธรรมชาติิ ที่่� ใ ช้้ เ วลายาวนานจนเกิิ ด ความมหัั ศ จรรย์์
ความงดงามให้้เราได้้เห็็นได้้สััมผััสกัันจนทุุกวัันนี้้� และหากจะมีีสถานที่่�ไหน
ที่่ส� องสิ่่ง� นี้้เ� ชื่่อ� มโยงดำรงอยู่่�ร่ว่ มกัันได้้อย่่างลงตััว ถ้้ำนาคา อ.บึึงโขงหลง จ.บึึงกาฬ
คงเป็็นหนึ่่�งในคำตอบที่่�ชััดเจนที่่�รอคอยให้้เราได้้เดิินทางมาค้้นหาพิิสููจน์์ด้้วย
ตนเอง

NGV Map

1. สถานีบร�การ NGV

ปตท. NGV อ�ดรสยามปโตรเลียม

พ�กัดสถานีฯ :
N17.33637 E102.83442

จังหวัดอ�ดรธานี

2. สถานีบร�การ NGV

ปตท. NGV ขาวสอาด พ�-เค

พ�กัดสถานีฯ :
N17.40299 E102.76641

บึงกาฬ
หนองคาย

อ�ดรธานี
2

1

สกลนคร
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เทรนด์์พลัังงานสีีเขีียว

โรงไฟฟ้้าเสมืือน

ผู้้�ช่่วยจััดการพลัังงานหมุุนเวีียน
ด้้วยความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีได้้ขยายขอบเขต
ของประสบการณ์์ในโลกเสมืือนจริิงให้้กว้้างออกไป
มากกว่่าเดิิม และวัันนี้้�ได้้ก้้าวเข้้าสู่่�โลกของพลัังงานแล้้ว
นั่่�นคืือ โรงไฟฟ้้าเสมืือน (Virtual Power Plant: VPP)
เพื่่�อตอบโจทย์์การบริิหารจััดการพลัังงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ขณะนี้้�โลกของเรากำลัังให้้ความสำคััญกัับพลัังงานหมุุนเวีียนเพื่่�อลด
การใช้้ เ ชื้้� อ เพลิิ ง จากฟอสซิิ ล และนำเรามุ่่�งสู่่�สัั ง คมคาร์์ บ อนต่่ำในเร็็ ว วัั น
แต่่พลัังงานหมุุนเวีียนก็็มีีข้้อจำกััด เช่่น ไม่่มีีแสงแดด แผงโซลาร์์เซลล์์
ก็็ไม่่สามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ เช่่นเดีียวกัับกัังหัันลมที่่�ไม่่สามารถทำงานได้้เมื่่�อ
ไม่่มีีแรงลมขัับเคลื่่�อน เรื่่�องนี้้�ถืือเป็็นประเด็็นสำคััญที่่�ทำให้้พลัังงานหมุุนเวีียน
ไม่่ถููกนำมาใช้้งานอย่่างแพร่่หลาย
โรงไฟฟ้้าเสมืือนจะเข้้ามาแก้้ปััญหาตรงจุุดนี้้� โดยใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
ในการรวบรวมแหล่่งผลิิตพลัังงานต่่างๆ ให้้เข้้ามาเป็็นเครืือข่่ายเดีียวกััน
ไม่่ว่่าจะเป็็นแหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียน อาทิิ พลัังงานลมจากกัังหัันลม พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์จากแผงโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคาอาคารบ้้านเรืือน และพลัังงาน
จากแหล่่งผลิิตอื่่�นๆ ที่่�มีีอยู่่�กระจััดกระจายตามภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วประเทศ
เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการบริิหารจััดการพลัังงานในรููปแบบโรงไฟฟ้้าเสมืือน

12

โดยเทคโนโลยีี Internet of Things (IoT) จะคอยสัังเกตการณ์์และควบคุุม
แหล่่งผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าแบบเรีียลไทม์์จากระยะไกล ส่่วนเทคโนโลยีีปััญญา
ประดิิษฐ์์ (AI) จะคาดการณ์์ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้จากพลัังงานทดแทน
และปริิมาณความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าของผู้้�บริิโภคอย่่างแม่่นยำ ทำให้้สามารถ
สั่่�งการผลิิตไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบได้้โดยทัันทีี เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน
ให้้กัับประเทศ เช่่น โซลาร์์เซลล์์ผลิิตไฟฟ้้าไม่่ได้้ตอนกลางคืืน โรงไฟฟ้้าเสมืือน
จะสั่่�งการให้้โรงไฟฟ้้าชีีวมวลผลิิตไฟฟ้้าเข้้าไปในระบบแทน โดยมีีโรงไฟฟ้้า
พลัังน้้ำและแบตเตอรี่่�กัักเก็็บพลัังงานเป็็นพลัังงานสำรอง
ด้้วยเหตุุนี้้� อุุตสาหกรรมผลิิตไฟฟ้้าย่่อมจะเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ปิิดจุุดอ่่อน
ในเรื่่�องการสร้้างโรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่ที่่�ลงทุุนสููง และนัับวัันสร้้างได้้ยากขึ้้�น
เพราะต้้องใช้้เวลาในการทำประชาพิิจารณ์์ ขณะที่่�โรงไฟฟ้้าเสมืือนเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายย่่อยสามารถเข้้าแข่่งขัันในธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าได้้เทีียบเท่่ากัับ
โรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่ เปรีียบง่่ายๆ ให้้เห็็นภาพก็็เหมืือนกัับผู้้�ค้า้ รายเล็็กรายน้้อย
ที่่�รวมกลุ่่�มกัันเป็็นวิิสาหกิิจชุุมชน เมื่่�อมีีกำลัังผลิิตไฟฟ้้าที่่�เกิินความต้้องการ
ก็็สามารถขายไฟฟ้้าคืืนเข้้าสู่่�ระบบ ส่่วนประชาชนก็็สามารถเข้้าถึึงและใช้้ไฟฟ้้า
ได้้ในราคาที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม
ปััจจุุบัันโครงการโรงไฟฟ้้าเสมืือนริิเริ่่�มขึ้้�นแล้้วในสหรััฐอเมริิกา ยุุโรป
ออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่�น ฯลฯ โดยเฉพาะที่่�ออสเตรเลีียสร้้างความฮืือฮาอย่่างมาก
เมื่่�อบริิษััท Tesla จัับมืือกัับรััฐบาลออสเตรเลีีย ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์เซลล์์และ
แบตเตอรี่่�ให้้กัับบ้้านเรืือนราว 50,000 หลััง เพื่่�อเปลี่่�ยนบ้้านให้้เป็็นโรงไฟฟ้้า
เสมืือนขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในโลก ด้้วยกำลัังการผลิิต 250 เมกะวััตต์์ สำหรัับ
ประเทศไทย ทาง กฟผ. อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาวิิจััยในระยะที่่� 2 (ปีี 2564 - 2565)
คืือการพััฒนาระบบสััญญาซื้้อ� ขายไฟฟ้้า และทดสอบระบบการสั่่ง� การโรงไฟฟ้้า
โดยคาดว่่าจะมีีโรงไฟฟ้้าเสมืือนเกิิดขึ้้�นในบ้้านเราภายในปีี 2573

ก้้าวทัันเทคโนโลยีี

	ธุุรกิิจค้้าปลีีก

ปัั จ จุุ บัั น เริ่่� ม มีี ก ารพัั ฒ นาห้้ า งสรรพสิิ น ค้้ า
เสมืือนจริิง (Virtual Mall) บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
ตอบโจทย์์คนที่่�ไม่่อยากออกนอกบ้้าน แต่่ยัังคิิดถึึง
ประสบการณ์์การจัับจ่่ายซื้้�อของตามห้้างร้้านอยู่่�
โดยเฉพาะการได้้เลืือกและทดลองสิินค้้าในกลุ่่�ม
แฟชั่่� น จำพวกเสื้้� อ ผ้้ า รองเท้้ า กระเป๋๋ า โดย
เทคโนโลยีีห้้องลองเสื้้�อเสมืือนจริิง (Virtual Fitting
Room) จะทำให้้เราสนุุกกัับการเลืือกและลองเสื้้อ� ผ้้า
ได้้จนกว่่าจะพอใจ ทั้้ง� สีี แบบ ไซส์์ ก่่อนจะตััดสินิ ใจ
คลิิกสั่่�งซื้้�อ แล้้วรอให้้ห้้างร้้านจััดส่่งสิินค้้าของจริิง
ตามมาที่่�บ้้าน
ขณะเดีียวกััน ในโลกของ Metaverse เอง
ผู้้� ใ ช้้ ง านก็็ ส ามารถเลืื อ กเสื้้� อ ผ้้ า ดิิ จิิ ทัั ล ให้้ กัั บ
ร่่างอวตาร ซึ่่ง� เป็็นตััวตนของเราในโลกเสมืือนจริิงได้้
ตััวอย่่างแบรนด์์ที่่เ� ริ่่ม� จำหน่่ายเครื่่อ� งแต่่งกายดิิจิทัิ ลั
บ้้างแล้้วก็็เช่่น Nike และ Gucci เทคโนโลยีี
เสมืื อ นจริิ ง ยัั ง จะเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ทางการตลาด
ที่่� น่่ า สนใจของแบรนด์์ แ ฟชั่่� น ต่่ า งๆ ที่่� จ ะนำ
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ดิิ จิิ ทัั ล มาให้้ อ วตารได้้ เ ลืื อ กซื้้� อ
ในโลกเสมืื อ นเพื่่� อ วัั ด กระแสความนิิ ย มก่่ อ น
แล้้วค่่อยวางจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์นั้้�นในโลกจริิงอีีกทีี
ทั้้ง� นี้้� ในอนาคตสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั หรืือ Cryptocurrency
จะเข้้ามาเป็็นตััวกลางในการซื้้�อ - ขายแลกเปลี่่�ยน
สิินค้้าและบริิการในพื้้�นที่่�เสมืือนมากขึ้้�น

	ธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว

ช่่ ว งโควิิ ด -19 แพร่่ ร ะบาดหนัั ก หลายคน
อาจเริ่่ม� คุ้้�นเคยกัับการท่่องเที่่ย� วแบบ Virtual Tourism
ที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้� ใ ช้้ ง านอุุ ป กรณ์์ ดิิ จิิ ทัั ล มองเห็็ น
สถานที่่�ต่่างๆ ราวกัับว่่าอยู่่�ในสถานที่่�นั้้�นจริิงๆ
เช่่น เที่่�ยวซาฟารีีดููสััตว์์ เที่่�ยวชมพิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะ
แต่่ เ ทคโนโลยีี โ ลกเสมืื อ นจริิ ง ของ Metaverse
จะเข้้ามาเชื่่�อมโลกจริิงและโลกเสมืือนให้้กลายเป็็น
โลกใบเดีียวกััน โดยผู้้�ใช้้งานจะได้้อยู่่�ในสถานที่่�
ท่่ อ งเที่่� ย วนั้้� น โดยที่่� ไ ม่่ ต้้ อ งเดิิ น ทางไปจริิ ง ๆ
แต่่สามารถพบปะผู้้�คนและทำกิิจกรรมต่่างๆ ได้้
เช่่น เที่่�ยวชุุมชนไปพร้้อมๆ กัับอุุดหนุุนสิินค้้าชุุมชน
ได้้ง่า่ ยๆ เพีียงปลายนิ้้ว� คลิิกในโลกทิิพย์์

	ธุุรกิิจการจััดอีีเวนต์์

เทคโนโลยีี เ สมืื อ นจริิ ง ได้้ เ ข้้ า มาทลายข้้ อ จำกัั ด
ในการจัั ด งานอีี เ วนต์์ ด้้ ว ยการสร้้ า งพื้้� นที่่� เ สมืื อ น
ให้้ผู้้�คนจากทั่่�วโลกเข้้ามามีีประสบการณ์์ในงาน
อีีเวนต์์ร่่วมกัันได้้ อาทิิ งานคอนเสิิร์์ต การแข่่งขััน
มหกรรมกีี ฬ า ข้้ อ ดีี ข องการจัั ด งานในโลก
Metaverse คืือ สามารถรองรัับผู้้�ชมได้้มากกว่่า
งานในโลกจริิ ง ทั้้� ง ยัั ง ยกระดัั บป ระสบการณ์์
การมีีส่่วนร่่วมให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงานให้้เหนืือชั้้�นไปอีีก
อย่่ า งการจำหน่่ า ยตั๋๋� ว ที่่� นั่่� ง ในตำแหน่่ ง ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด
ได้้อย่่างไม่่จำกััดจำนวน ซึ่่�งต่่างจากโลกแห่่งความ
เป็็นจริิงที่่�มีีที่่�นั่่�งจำนวนจำกััด

Metaverse

คลื่่�นลููกใหม่่ในโลกธุุรกิิจ

เราทราบกัันแล้้วว่่า เมตาเวิิร์์ส (Metaverse)
หรืือ จัักรวาลนฤมิิต คืืออะไร ฉบัับนี้้�เราจะพาทุุกท่่าน
ก้้าวเข้้าสู่่�โลกเสมืือนที่่�คู่่�ขนานกัับโลกจริิงอีีกครั้้�ง
มาดููกัันว่่าทุุกวัันนี้้�ภาคธุุรกิิจต่่างๆ ได้้นำำ�เทคโนโลยีี
เสมืือนจริิง (Reality Technology) ทั้้�ง AR, VR, MR
และ XR ไปผสมผสานปรัับใช้้มากน้้อยเพีียงใด
และผู้้�บริิโภคจะได้้รัับประโยชน์์อย่่างไรบ้้าง
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4 เทคโนโลยีี เปิิดโลก
Metaverse

	ธุุรกิิจการแพทย์์และสุุขภาพ

เทคโนโลยีีเสมืือนจริิงยัังถููกนำมาใช้้ทางการแพทย์์
อย่่างหลากหลาย เช่่น การใช้้ AR มาช่่วยให้้
การผ่่ า ตัั ดข องทีี ม แพทย์์ มีี ค วามแม่่ น ยำมากขึ้้� น
หรืื อ ในเคสการผ่่ า ตัั ดที่่� มีี ค วามซัั บซ้้ อ นและ
มีีความเสี่่�ยงสููง โปรแกรมจำลองการฝึึกผ่่าตััด
ในโลกเสมืือนจริิง (Surgery Simulation) จะช่่วยให้้
ศััลยแพทย์์ได้้ฝึึกซ้้อมมืือและประเมิินความเสี่่�ยง
ต่่ า งๆ ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น ก่่ อ นการผ่่ า ตัั ด จริิ ง ได้้
ขณะเดีียวกัันเทคโนโลยีีเสมืือนจริิงยัังจะถููกใช้้เป็็น
เครื่่� อ งมืื อ ในการเรีี ย นการสอนด้้ า นกายวิิ ภ าค
สรีี ร วิิ ท ยา รวมถึึงฝึึ ก การทำหัั ต ถการต่่ า งๆ
ของนัักศึึกษาแพทย์์อีีกด้้วย
ไม่่เพีียงรัักษาทางกาย เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง
ยัั ง เริ่่� ม มีี บ ทบาทในการบำบัั ดรัั ก ษาทางใจ
โดยจิิตแพทย์์จะพาคนไข้้ไปเผชิิญกัับความกลััว
ในโลกเสมืื อ น เช่่ น กลัั ว ที่่� แ คบ กลัั ว ความสูู ง
กลัั ว การนั่่� ง เครื่่� อ งบิิ น เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้ ค นไข้้ เ รีี ย นรู้้�
ในการจัั ด การกัั บ ภาวะวิิ ต กกัั ง วลในโลกเสมืื อ น
และสามารถกลัั บ มาอยู่่� ใ นสถานการณ์์เหล่่านั้้�น
ในโลกออฟไลน์์ได้้โดยไม่่มีปัี ญั หา
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	ธุุรกิิจยานยนต์์

ทุุกการลงทุุนมีีต้น้ ทุุนเกิิดขึ้้น� เสมอ อุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ได้้ใช้้เทคโนโลยีีเสมืือนจริิงในการจำลอง
เครื่่อ� งจัักรและโรงงานผลิิตขึ้้น� มาในโลก Metaverse
เพื่่�อทดสอบกระบวนการผลิิตใหม่่ๆ โดยไม่่จำเป็็น
ต้้ อ งหยุุ ด สายการผลิิ ต ในโรงงานจริิ ง ซึ่่� ง ช่่ ว ย
ค่่ายรถยนต์์ลดต้น้ ทุุนและเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการผลิิต
ไปได้้มาก นอกจากนี้้� โชว์์รููมต่่างๆ ก็็เริ่่�มดึึงดููด
ลููกค้้าด้้วยโปรแกรมการทดลองขัับ และสััมผััส
ประสบการณ์์การเดิินทางที่่�ปลอดภััยในโลกเสมืือน
ผ่่านฟัังก์์ชััน VR ก่่อนที่่�จะตััดสิินใจซื้้�อจริิง เป็็นต้้น
และนี่่�คืือจุุดเริ่่�มต้้นเล็็กๆ ที่่�เชื่่�อว่่าจะกลายเป็็น
เรื่่�องที่่�ปกติิที่่�อยู่่�ในชีีวิิตประจำวัันของเราในไม่่ช้้า

VR - Virtual Reality
เทคโนโลยีี ค วามเป็็ น จริิ ง เสมืื อ น
โดยจำลองโลกขึ้้�นมาใหม่่ เมื่่�อใช้้คู่่�กัับ
อุุ ป กรณ์์ VR จะสามารถมองเห็็ น
โลกจำลองได้้ ส มจริิ ง เสมืื อ นเข้้ า ไป
อยู่่�ในโลกนั้้�น
AR - Augmented Reality
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงเสริิม โดยสร้้าง
วัั ตถุุ จ ำลองขึ้้� น มาซ้้ อ นทัับบนโลกจริิง
แต่่ ไ ม่่ ส ามารถมีี ป ฏิิ กิิ ริิ ย าตอบสนอง
กัับโลกจริิงได้้
MR - Mixed Reality
เทคโนโลยีีความเป็็นจริิงผสม โดยผนวก
เทคโนโลยีี VR และ AR เข้้าด้้วยกััน
ทำให้้ ผู้้� ใ ช้้ ง านสามารถมีี ป ฏิิ สัั ม พัั น ธ์์
หรืือตอบโต้้กัับภาพจำลองได้้
XR - Extended Reality
เทคโนโลยีี ค วามจริิ ง ขยาย โดยรวม
เทคโนโลยีี เ สมืื อ นจริิ ง ที่่� มีี ทั้้� ง หมด
ในปััจจุุบัันและอนาคตเข้้าด้้วยกััน

สููตรลััดพััฒนาชีีวิิต

ไม่่ไหว บอก…ไม่่ไหว
เช็็กก่่อนเกิิดภาวะซึึมเศร้้า

ความรู้้�สึึกเครีียด เศร้้าซึึม วิิตกกัังวล ไม่่มีีความสุุข เป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้กัับทุุกคน ปกติิแล้้วความรู้้�สึึกเหล่่านี้้�
มัักดำำ�รงอยู่่�เพีียงชั่่�วคราว แต่่เมื่่�อใดก็็ตามที่่�ความรู้้�สึึกหดหู่่� ไม่่สดใสเหล่่านี้้� ยัังวนเวีียนเกาะติิดอยู่่�กัับเรา
เป็็นระยะเวลานาน ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ ว่่าแต่่ตััวเราเข้้าข่่ายการเป็็นภาวะซึึมเศร้้า
หรืือไม่่…ไปเช็็กกัันก่่อน

สัญญาณเตือนภาวะซ�มเศราที่ไมควรมองขาม

เช็กใหชัวรงายๆ
ผานออนไลน
หากมีอาการเหลานี้เปนระยะเวลาติดตอ
กันนานกวา 14 วัน แนะนําใหหาแบบ
คัดกรองภาวะซ�มเศราทางออนไลน
จากหลากหลายสถาบันมาทําดู
เพื่อประเมินอาการในเบื้องตน

เบื่อ ไมมีความสุข
หร�อความพอใจ
ในสิ่งที่ทํา

ว�ตกกังวล
ไมสบายใจ

รูสึกไมดีกับตัวเอง
รูสึกไรคา

ไมมีสมาธ� วอกแวกงาย
ขาดความสนใจสิ่งรอบขาง

กรมสุขภาพจ�ต

มหาว�ทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลมนารมย
มีปญหาเกี่ยวกับ
การนอน

มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารแตกตางไปจากเดิม

เช�่องชา
ออนเพลีย

(บร�โภคเยอะข�้นหร�อนอยลงกวาปกติ)

ภาวะซึึมเศร้้ามีีสาเหตุุมาจากกรรมพัันธุ์์� สภาพแวดล้้อมที่่ก� ดดััน นิิสัยั ที่่ช� อบ
มองตััวเองในแง่่ลบ มองโลกในแง่่ร้้าย และสารเคมีีในสมอง เพราะภาวะ
ซึึมเศร้้าไม่่เข้้าใครออกใคร การรัับรู้้�ความรู้้�สึึกของตััวเองจึึงสำคััญ หากรู้้�สึึก
ว่่าไม่่ไหวจริิงๆ ไม่่ต้้องบอกไหว และอย่่าได้้ลัังเลที่่�จะขอความช่่วยเหลืือ
จากคนรอบข้้าง หรืือกล้้าที่่จ� ะเข้้าพบนัักจิิตวิทิ ยาหรืือจิิตแพทย์์เพื่่อ� รัับการรัักษา
ส่่วนใหญ่่ภาวะซึึมเศร้้าจะรัักษาด้้วยกััน 2 วิิธีีหลััก คืือ การรัักษาแบบจิิตบำบััด
เน้้นการพููดคุุยปรึึกษากัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อเข้้าใจปััญหาและหาทางแก้้ไข
ไปพร้้อมกัับผู้้�ป่่วย และการรัักษาด้้วยยา โดยใช้้ยาเข้้าช่่วยปรัับสมดุุล

การเยีียวยาจากคนรอบข้้างก็็สำำ�คััญ

ภาวะและโรคซึึมเศร้้าสามารถหายได้้ หากได้้รัับการรัักษาที่่�ถููกต้้อง
และเหมาะสม เพีียงแต่่ต้้องใช้้เวลาในการเยีียวยา นอกจากผู้้�ป่่วยจะต้้อง
ปฏิิบััติิตามคำแนะนำของแพทย์์แล้้ว สิ่่�งที่่�คนรอบข้้างควรทำคืือ

บางครั้งหงุดหง�ด
ฉุนเฉียวงาย

โรงพยาบาลจ�ตเวช
ขอนแกนราชนคร�นทร

• อย่่าคาดหวัังว่่าอาการของผู้้�ป่ว่ ยต้้องดีีขึ้น้� ทัันตาเห็็นหลัังเข้้ารัับการรัักษา
•	รัับฟัังผู้้�ป่่วยอย่่างใส่่ใจและไม่่ตััดสิิน ข้้อนี้้�สำคััญอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากผู้้�ป่่วย
ภาวะซึึมเศร้้ามีีอารมณ์์อ่่อนไหว การตััดสิินแม้้เพีียงเล็็กน้้อยจากผู้้�อื่่�น
สามารถกระทบและสร้้างแรงกระเพื่่อ� มทางจิิตใจอย่่างรุุนแรงต่่อผู้้�ป่ว่ ยได้้
• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ป่่วยได้้ระบายความรู้้�สึึกนึึกคิิดในใจออกมา จะช่่วยลด
ภาวะตึึงเครีียดของผู้้�ป่่วยได้้
การใส่่ใจและทำความเข้้าใจในสภาวะที่่�ผู้้�ป่่วยเผชิิญอยู่่� เชื่่�อว่่าจะเป็็น
แรงผลัักดััน สนัับสนุุน และประคัับประคองผู้้�ป่่วยให้้สามารถกลัับมามีีสภาวะ
จิิตใจที่่�แจ่่มใส แข็็งแรงได้้อีีกครั้้�งอย่่างแน่่นอน
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สถานีีเกม

ไปไหนดีี?

4 คนนี้้�เดิินทางมาที่่�สถานีีบริิการ NGV กำำ�แพงเพชร 2 ของ ปตท.
ด้้วยเป้้าหมายที่่�แตกต่่างกัันไป ช่่วยชี้้�ช่่องบอกหน่่อยได้้ไหม
ว่่าแต่่ละคนควรจะไปตรงจุุดไหนดีี

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

EV Station Pluz

iPost

Café Amazon

Vending Café

กะทิิสด สเตชั่่�น

Swap & Go

กติิกาการร่่วมสนุุก
ถ่่ายรููปส่่งคำตอบมาที่่� Line @pttngv ภายในวัันที่่� 30 เมษายน 2565
ลุ้้�นรัับ
จำนวน 10 รางวััล

หน้้ากากผ้้า Godji

เฉลยเกมฉบัับที่่� 68

หมายเหตุุ : คำตััดสิินของทีีมงานถืือเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด

รายชื่่�อผู้้�ร่่วมสนุุกตอบคำถาม
NGV Focus 68
1.	คุุณอริิสรา อิ่่น� แก้้ว
2.	คุุณฮานะ หวัังสมาแอล
3.	คุุณสุชุ าดา สัังคต
4.	คุุณภัทั ราวดีี มั่่น� เหมาะ
5.	คุุณบุญุ เหลืือ พึ่่ง� ทอง

6.	คุุณเลิิศชััย วรเดชจำเริิญ
7.	คุุณระวิิพรรณ คำมา
8.	คุุณนิกิ ร ศรีีสุขุ เหมืือน
9.	คุุณประกายแก้้ว บางกอกเอ็็นจีีวีี
10.	คุุณบััญชา หมดหลง
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