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พลังสะอาด เพื่อทุกชีวิต

EDITOR’S

TALK

เผลอแป๊ปเดียว นิตยสาร NGV Focus ก็เข้าสู่ฉบับสุดท้ายของปีกันแล้ว ฉบับนี้
จะขอน�ำทุกท่านเข้าสูโ่ ลกของพลังงานสะอาดตามวิสยั ทัศน์ของ PTT NGV เพือ่ สือ่ สาร
และขอบคุณผู้ใช้รถ NGV ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศ
เพราะ มลพิษทางอากาศเป็นเรือ่ งของพวกเราทุกคน ผ่านสือ่ แคมเปญ “พลังสะอาด
เพือ่ ทุกชีวติ ” โดยร่วมรักษาโลกใบใหญ่และส่งต่ออากาศสะอาดให้รนุ่ ลูกหลานต่อไป
นอกจากนี้ เรายังสอดแทรกความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการของสถานีบริการ
ทัง้ ด้านการบริการและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน
ระดับสากลอย่างระบบ ISO 45001 และมาตรฐานระดับสูงที่ ปตท. ก�ำหนดขึ้น
เพือ่ ให้สถานีบริการ NGV ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับของ ปตท. ด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด
ในคอลัมน์ NGV knowledge Corner และ NGV Station & Marketing ด้วยครับ
สิน้ ปีแบบนี้ ผมเชือ่ ว่าท่านผูอ้ า่ นคงเริม่ แพลนทริปส�ำหรับวันหยุดพักผ่อนทีจ่ ะถึง
ร่วมกับคนรักและครอบครัวกันอยู่ ทั้งนี้ผมขอแนะน�ำสถานที่พักผ่อนที่อยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพฯ จากคอลัมน์ NGV Let’s Trip ทีส่ ามารถเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ
หรือจะพักค้างคืน เพื่อรอชมพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศริมทะเลสุดชิคอย่าง
ชาดหาดสัตหีบ จ. ชลบุรี พร้อมกับอิ่มบุญ และเพลินเพลินใจกับสถาปัตยกรรม
ที่สวยงามของไทยได้ที่วัดช่องแสมสารได้อีกด้วย
ก่อนจากกันในปีนี้ PTT NGV ขออวยพรผู้อ่านทุกท่านให้มีความสุขสดใส
สุขภาพแข็งแรง พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในปี 2563 แต่ที่พลาดไม่ได้ อย่าลืม
ติดตามสาระเรื่องราวดีดี ที่ PTT NGV จะน�ำมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้อ่านต่อไป
ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ครับ

เจ้าของ

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์
นายสมพล ไวยรัชพานิช
นายวชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

กองบรรณาธิการ

นางสาวจีรวรรณ ตรียาวนิช
นางสาวพิสินี จันทวงษ์
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ที่อยู่

ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคาร 2 ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.pttplc.com
PTT Contact Center 1365
ผู้อ่านท่านใดต้องการเสนอแนะข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ติดต่อได้ที่
ส่วนตลาดและบริการลูกค้า ปตท.
โทร. 0-2537-1557 อีเมลล์ ngvfocus@gmail.com
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NGV SERVICE
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ISO45001

มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO45001
คืออะไร

ความแตกต่างระหว่าง
OHSAS18001 และ ISO45001
คืออะไร

โครงสร้าง (Structure):
ระบบ ISO45001 มีโครงสร้างของมาตรฐานแบบ
โครงสร้างระดับสูงหรือ High Level Structure ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ซึง่ คล้ายกับระบบมาตรฐานอืน่
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ่ ว มกั บ
มาตรฐานอืน่ ได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ขอบข่าย
(Scope) การอ้างอิง (Normative reference)
ค�ำจ�ำกัดความ (Terms and definitions) บริบท
ขององค์กร (Context of the organization) ภาวะผูน้ ำ�
(Leadership) การวางแผน (Planning) การสนับสนุน
ISO45001 คือมาตรฐานสากลฉบับแรกที่เกี่ยวข้อง (Support) การด�ำเนินงาน (Operation) การประเมินผล
กับการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพใน การด�ำเนินงาน (Performance evaluation)
การท�ำงานทีม่ าแทนทีม่ าตรฐาน OHSAS 18001 ทีใ่ ช้อยู่ การปรับปรุง (Improvement)
อย่ า งแพร่ หลายในปั จ จุ บั น โดยมาตรฐานฉบับ นี้
มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้ อ มภายในสถานที่ ท� ำ งานเหมื อ นมาตรฐาน
OHSAS 18001 แต่ตัวมาตรฐาน ISO 45001 จะมี
ข้ อ ก� ำ หนดที่ ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น บริ บ ทของ
องค์กรทีก่ ว้างขึน้ โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ ง โอกาส ข้อก�ำหนด
ทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
การด� ำ เนิ น งานให้ ค รอบคลุมทุก ประเด็นและเกิด การมีส่วนร่วมของคนงาน
ประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Worker involvement):
ISO45001 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนงาน
ให้กบั พนักงานในองค์กร ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย
เช่น ป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการ ให้เป็นหัวใจส�ำคัญของมาตรฐาน เพื่อสะท้อนมุมมอง
ท�ำงาน ป้องกันสุขภาพพนักงานไม่ให้ได้รับผลกระทบ การจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จาก
จากการปฏิบัติงาน และสร้างสภาพแวดล้อมในการ ผู้ปฏิบัติงาน น�ำมาผสมผสานกับมุมมองการจัดการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้ขนั้ ตอนและพืน้ ทีใ่ นการท�ำงาน ของผู้บริหาร เพื่อค้นหาความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ
ของพนักงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีความสุข ร่วมกันน�ำมาซึง่ การก�ำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัย
ในการท�ำงานส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�ำงานดีขึ้น และความปลอดภัยในการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมรอบด้าน

คณะกรรมการบริหารจัดการ
(Management Commitment)
ISO45001 เน้นบทบาทของผูบ้ ริหารในการแสดงออก
ถึงความเป็นผู้น�ำ ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพภายในองค์กร

การจัดการความเสี่ยงและโอกาส
(Risk & Opportunity):
ISO45001 พิจารณาทั้งโอกาส (Opportunity)
และความเสีย่ ง (Risk) เพือ่ ป้องกันและจัดการความเสีย่ ง
ก่อ นเกิ ดอุ บั ติเ หตุ หรื อ ความเสี ยหาย ในขณะที่
OHSAS18001 จะจัดการกับความเสีย่ งโดยเฉพาะเท่านัน้
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ปตท. น�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเข้ามาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่
สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2548
และเริม่ น�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานและขอการรับรองใน
มาตรฐาน OHSAS 18001 เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2555-2561
โดยขอบเขตการด�ำเนินงานมาตรฐานดังกล่าวจะอยู่ที่
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.
กระทั่งในปี 2562 มาตรฐาน ISO45001 ได้มาแทน
มาตรฐาน OHSAS 18001 ทางสายงานฯจึงได้มีการยก
ระดับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็น
ตามมาตรฐาน ISO 45001 และขยายขอบเขตจากสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. มายังสถานีบริการ NGV ปตท.

2562
2561
2556 2560
2555

2548

ก่อตั้ง
สายงาน NGV

ได้รับการรับรอง
มอก.18001 และ
OHSAS18001
สถานีหลัก NGV
15 แห่ง ครั้งแรก
จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.)

ได้รับการรับรอง
มอก.18001
และ OHSAS18001
ได้รับการรับรอง
สถานีหลัก NGV 12 แห่ง
รักษาระบบ มอก.18001 และ สถานีบริการ NGV 2 แห่ง
และ OHSAS18001
จากสถาบันรับรอง
สถานีหลัก NGV 15 แห่ง มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
จากสถาบันรับรอง
และบริษัท Intertek
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ได้รับการรับรอง
ISO45001:2018
สถานีหลัก NGV 12 แห่ง
และสถานีบริการ NGV 2 แห่ง
จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
และบริษัท Intertek

ปตท. สนับสนุนสถานีบริการ NGV
ด�ำเนินการอย่างไรบ้าง
การด�ำเนินการตาม ISO 45001 หรือมาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น จ�ำเป็นจะต้องใช้ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินการตาม
มาตรฐานดังกล่าว ปตท.จึงให้การสนับสนุนแก่สถานีบริการ NGV
อย่างเต็มที่ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

การให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูล :
ปตท.ได้มกี ารติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 45001
อย่างใกล้ชดิ การสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมาย
ข้อก�ำหนด กิจกรรมทีส่ ถานีบริการNGV ต้องด�ำเนินการ รวมไปถึง
การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการจั ด ท� ำ มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่
ด�ำเนินการ

การให้ความรู้และอบรม :
ปตท.สนับสนุนให้บคุ ลากรจากสถานีบริการ NGV ได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 45001 เพื่อให้
เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานก่อนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินการ

การจัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
การด�ำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 45001 จ�ำเป็นต้องจัดท�ำ
เอกสารทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรตามทีข่ อ้ ก�ำหนดระบุ ดังนัน้ ปตท.
จึงมีส่วนช่วยในการร่าง และตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
ของเอกสารที่ถูกจัดท�ำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานเพื่อน�ำไปใช้ในสถานีบริการ NGV

การตรวจความปลอดภัย :
ปตท. จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยสถานีบริการ NGV
เป็นประจ�ำ ซึง่ สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO 45001
และยังเป็นการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยให้แก่
สถานีบริการ NGV เพือ่ ร่วมค้นหาความเสีย่ งต่าง ๆ ภายในสถานี
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สถานีบริการ NGV
ต้องเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง

ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร :
พนักงานภายในสถานีตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ ของมาตรฐาน ISO 45001 รวมไปถึงการอบรมตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการตาม ข้อก�ำหนดของมาตรฐานเช่นกัน สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยสนับสนุน
ให้พนักงานเกิดความตระหนัก และความเข้าใจต่อ มาตรฐานซึ่งส่งผลให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

การจัดท�ำเอกสาร :
การด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO45001 จ�ำเป็นที่จะต้องมี
เอกสารทีเ่ ป็นลาย ลักษณ์อกั ษรในบางหัวข้อ เช่น การออกระเบียบปฏิบตั ิ ขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมมาตรฐานความ ปลอดภัยในการด�ำเนินงาน
การออกนโยบายของผูบ้ ริหารเพือ่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในเรือ่ งความปลอดภัย เป็นต้น
ซึ่งการจัดท�ำและประกาศใช้เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ จะต้องถูก
ควบคุมโดยผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น ระบบ

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ :
การด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO45001 จ�ำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในหลาย
ประเด็น ได้แก่
• ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานตามกฎหมายความ ปลอดภัยแรงงาน การจัดการตรวจสุขภาพ
พนักงาน หรือ ค่าใช้จา่ ยในการอบรมหลักสูตรด้านความ ปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น
• ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงมาตรฐานการด�ำเนินงาน สถานีอาจต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการปรับปรุงมาตรฐานการ ด�ำเนินงานต่าง ๆ เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัย และสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ซึ่งแล้วแต่กรณีว่า จะต้องมีการด�ำเนินการมากน้อย
เพียงใด
• ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง เมื่อสถานีมีการด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ครบถ้วนแล้วซึง่ พร้อมทีจ่ ะขอรับการรับรอง สถานีจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการจ้างการตรวจ
ประเมินจากบุคคลภายนอกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่ สามารถให้การตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานได้ เพื่อตรวจประเมิน และออกใบประกาศรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวให้แก่สถานี
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ปัจจุบันมีสถานีบริการ NGV ใดบ้าง
ที่ ได้รับการรับรองแล้ว
ปัจจุบันในปี 2562 สถานีบริการ NGV ที่ได้รับการรับรองการ
ด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO45001 มาตรฐานการ จัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีทงั้ หมด 2 แห่ง ได้แก่

สถานีบริการ NGV ชัยพฤกษ์ เสาเข็มและปั้นจั่น

ได้รับการรับรองโดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถานีบริการ NGV ผาทอง 24

ได้รบั การรับรองโดย
บริษทั อินเตอร์เทค เทสติง้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ข้อมูลอ้างอิง : คุณอรอนงค์ เกตุจำ� นงค์
พนักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์
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มลพิษทางอากาศ
ปัญหาของพวกเราทุกคน

มลพิษทางอากาศ เป็นหนึง่ ในปัญหาส�ำคัญของโลกทีม่ นุษย์เราก�ำลังเผชิญอยูท่ กุ วันนี้ ซึง่ มลพิษทางอากาศเป็นภาวะทีอ่ ากาศ
มีการปนเปื้อนของสารเคมีอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะท�ำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช รวมทั้ง
ทรัพย์สินต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็นต้น
ทัง้ นี้ มลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์นอ้ ยมาก เนือ่ งจากแหล่งก�ำเนิดอยูไ่ กลและปริมาณทีเ่ ข้าสูส่ ภาพ
แวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย ในขณะที่มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์
โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ขบวนการผลิตกิจกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมเหล่านีล้ ว้ นส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างรุนแรงใน
ด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว ซึ่งหากวิกฤติดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วและปล่อย
ให้อยู่ในภาวะที่เกินขีดความสามารถของโลกที่จะรับได้เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกอย่างถาวรไม่อาจ
หวนคืนสู่สภาพปกติได้ และท้ายที่สุดแล้วโลกจะกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น้อยลงจากน�้ำมือมนุษย์

สถิติมลพิษทางอากาศ
อันตรายต่อชีวิต
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PTT NGV มีส่วน
ร่วมในอนาคต
ของโลกใบนี้

พลเมืองโลกเสียชีวติ เนือ่ งจาก
มลพิษทางอากาศเฉลีย่

ล้านคนต่อปี

91%

ของประชากรโลก

อาศัยอยู่ ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศ
ย�่ำแย่เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด

43%

ของผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับปอดทั่วโลก
(1.8 ล้านคน) มีสาเหตุมาจากมลพิษ
ทางอากาศ
อ้างอิง : WHO, Health Effects Institute: State of Global Air 2018

9 ใน
10 คน
หายใจในพื้นที่ที่อากาศ
ไม่บริสุทธ์เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อากาศเป็นสาเหตุโรคมะเร็ง
ปอด โรคหัวใจ เส้นเลือด
ในสมองอุดตัน ติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ

การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วม
มือกัน เช่นเดียวกันกับ PTT NGV ที่ให้ความส�ำคัญ
ในเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด ในปีทผี่ า่ นมา
ปตท. ได้พัฒนาคุณภาพก๊าซ NGV ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้
บริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด อีกทัง้ ยังมีสว่ นร่วมในการ
รักษาสิง่ แวดล้อม ผ่านแคมเปญ "เอ็นจีวี คุณภาพใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มมลพิษ"
และในปีนี้ PTT NGV ได้ปล่อยแคมเปญใหม่
“พลังสะอาด เพื่อทุกชีวิต” เพื่อเป็นการตอกย�้ำภาพ
ลักษณ์ดา้ นพลังงานสะอาด และเพือ่ ให้เกิดการรับรูใ้ น
วงกว้าง NGV เป็นพลังงานที่สะอาด มีส่วนช่วยท�ำให้
โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

NGV Fixed Focus
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ในช่วงนี้ถ้าใครได้มีโอกาสแวะเข้าไปสถานีบริการ NGV คงจะได้พบกับเหล่า
บรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายยืนเรียงรายต้อนรับทุกท่านกัน
อย่างอบอุ่น ล่าสุด PTT NGV เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “ปรบมือกัน” โดยใช้
สิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เป็นตัวแทนของทุกชีวติ ออกมาปรบมือแสดงความชืน่ ชนให้แก่ผใู้ ช้
NGV ทุกคน ทีช่ ว่ ยกันรักษาสิง่ แวดล้อม ท�ำให้อากาศสะอาด และท�ำให้โลกของเรา
ในวันนีน้ า่ อยูย่ งิ่ ขึน้ ไม่ใช่แค่เพียงในวันนีเ้ ท่านัน้ แต่รวมถึงต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ปรบมือกัน”

NGV พลังงานทางเลือกทีส่ ะอาด
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงที่มีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนหลัก คือ ก๊าซมีเทน (CH4) มีสถานะเป็นก๊าซ โดยมีน�้ำหนักเบา
กว่าอากาศ ซึ่งประเทศไทยมีการน�ำ NGV มาใช้กับยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ราคาเชื้อเพลิงน�้ำมันผันผวน NGV จึงเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
หนึ่ง ที่ใช้ทดแทนการใช้น�้ำมัน อีกทั้ง NGV เป็นเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้ที่สะอาด
จึงได้มกี ารน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ เพือ่ ลดปัญหาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จากผลการศึกษามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ NGV โดยสถาบันนวัตกรรม
ปตท. เทียบกับการเผาไหม้น�้ำมันเชื้อเพลิงอื่น โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า
NGV มีการปลดปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ในปริมาณที่ต�่ำกว่าน�้ำมันเบนซิน 15% และ 13% ตามล�ำดับ และเมื่อเทียบ
กับน�ำ้ มันดีเซล พบว่า NGV ปล่อย NOx และ CO2 ต�ำ่ กว่า 94% และ 17% ตามล�ำดับ

รูปภาพกิจกรรม “ขอบคุณนะที่รักษ์โลก” เพื่อขอบคุณผู้ใช้รถ NGV
ที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สถานีบริการ NGV 4 แห่ง ได้แก่
สถานีบริการ NGV ปตท. ภาวดี กาญจนา
สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัยก๊าซ
สถานีบริการ NGV ปตท. พาสอินเตอร์ กรุ๊ป
สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา

อัตราการปล่อยมลพิษจาก NGV
ลดลงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

หมายเหตุ :
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เป็นก๊าซที่ท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
พบมากที่สุดเกิดจากการท�ำงานของเครื่องยนต์ ซึ่ง NOx เป็นหนึ่งในสารตั้งต้นของฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ
นอกจากนี้ หากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) รวมตัวกับไอน�ำ้ จะเกิดเป็น ฝนกรด ซึง่ มีฤทธิกดั กร่อนวัสดุตา่ งๆ รวมถึงทางเดินหายใจ
ของมนุษย์ดว้ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบปกติของอากาศ ไม่ถือเป็นสารมลพิษ มีความสามารถในการดูดซับแสงแดด
เมื่อเกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มากขึ้น เกิด CO2 ปริมาณมาก ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

นอกจากนี้การใช้ NGV ทดแทนน�้ำมันเบนซินและน�้ำมันดีเซล
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า

560,000

ตันคาร์บ อนไดออกไซด์ เทียบเท่า ต่อปี

แม้ว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น แต่เรา
ทุกคนสามารถช่วยกันท�ำให้ภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมชะลอตัวลงได้ไม่มากก็น้อย
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องหันมาตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และร่วมมือช่วยกันเพื่อโลกใบนี้... พลังเล็กๆ ของพวกเราทุกคนจะช่วย
เปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิม
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NGV
UPDATE
คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา คุณชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ คุณกฤษณ์ อิม่ แสง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ก�ำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึก
เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยในช่วงเช้า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิ ธี ถ วายบั ง คม และ
ในช่ ว งเย็ น รองกรรมการผู ้ จั ดการใหญ่ ก� ำ กั บ ดู แ ลองค์ ก รและกิ จ การ
NGV รับรางวัล Green Meeting จากองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนา สั ม พั น ธ์ น� ำ คณะพนั ก งาน ปตท. ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
อย่างยัง่ ยืน (TBCSD) และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย (TEI)
พระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแจกของว่างให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ น�ำโดย คุณศักดิเ์ ฉลิม ณ ท้องสนามหลวง
สิทธิวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กา๊ ซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์, คุณบุรนิ ทร์
เรืองวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์, คุณสุนันท์
จันทนา ผูจ้ ดั การส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม, คุณรักพงษ์
สธนเสาวภาคย์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานีหลัก, คุณสิริเทพ โชติวิทยธานินทร์
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขนส่ง, วิศวกรและทีมงานสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก
จ�ำนวน 12 สถานี และผูบ้ ริหารและพนักงานสถานีบริการ NGV ธรรมศาสตร์รงั สิต,
สถานีบริการ NGV มีนบุรี กม.5 และสถานีบริการ NGV พาสอินเตอร์กรุ๊ป
ลาดกระบัง เข้ารับรางวัล Green Meeting หรือรางวัล “การจัดประชุมที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม” จากองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดยคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD
โดยสถานีหลักและสถานีบริการ NGV ทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีการน�ำหลักการ 5E สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่
ได้แก่ E-Appointment, E-Document, E-Eat less, E-Energy Efficiency และ ขสมก. เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 43 ปี
E-Environmental Better มาประยุกต์ใช้ภายในสถานีฯ ส่งเสริมให้พนักงาน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณณรงค์ไชย ปัญญไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
และผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานีฯ ใช้ทรัพยากรในการจัดประชุมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และพัฒนาธุรกิจ และคุณสมพล ไวยรัชพานิช ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ
เช่น การใช้กระดาษทีม่ สี ว่ นผสมของกระดาษรีไซเคิล, การใช้กระดาษทัง้ สองหน้า, ส�ำหรับยานยนต์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ปตท. เข้าร่วมแสดงความยินดี
การจัดอาหารทีบ่ รรจุในภาชนะทีง่ า่ ยต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ และการคัดแยก และมอบเงินสนับสนุน ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนือ่ งในโอกาส
วันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 43 ปี
ขยะเพื่อ recycle เป็นต้น

ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ จัดงานประชุมใหญ่สามัญ
สกยท. ประจ�ำปี 2562
เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 คุณศักดิเ์ ฉลิม สิทธิวงศ์ นายกสมาคม ให้เกียรติเป็น
ประธานในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ของสมาคมก๊าซธรรมชาติสำ� หรับ
ยานยนต์ไทย (สกยท.) ณ ห้อง SPIRIT ปตท. ส�ำนักงานใหญ่ โดยการประชุมใน
ครั้งนี้เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอ
แผนเยี่ยมชมดูงานประจ�ำปี 2562 ในช่วงท้ายของการประชุมมีการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “พลังงานชุมชน” โดย คุณวิสูตร์ ยังพลขันธ์ และ “การใช้ LNG ในภาค
อุตสาหกรรม” โดย คุณธิติ โรจน์นุกูลวณิช
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คณะผูบ้ ริหาร ปตท. ร่วมต้อนรับ รมว. พลังงานและคณะผูบ้ ริหาร
กระทรวงพลังงาน ณ สถานีบริการน�ำ้ มัน/NGV สาขาส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (ทางด่วนบางนาขาออก)
เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คุณสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมกิจการก๊าซธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ในช่วงเช้า
คณะฯ เยี่ยมชม สถานีบริการน�้ำมัน/NGV สาขาส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ทางด่วนบางนาขาออก) โดยมีคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ปธบ.) และคณะผู้บริหาร
จาก ปตท. ให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปศูนย์ปฎิบัติการชลบุรีเพื่อเยี่ยมชม
PTT Natural Gas Pipeline Knowledge Hall ในล�ำดับต่อไป

สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ ร่วมแสดงความยินดี
กับสถานีบริการ NGV ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เป็นสถานีแรก
ของประเทศ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ น�ำโดย
คุณศักดิเ์ ฉลิม สิทธิวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กา๊ ซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์
พร้อมคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีบริการ NGV ปตท.
ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปัน่ จัน่ กรุป๊ กรุงเทพฯ ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ซึ่งนับเป็นสถานีบริการ
เชือ้ เพลิงแห่งแรกของประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรองและเป็นต้นแบบให้แก่สถานีบริการ
NGV ในด้านการส่งเสริมการด�ำเนินกิจการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกจากนี้ คณะผูบ้ ริหารสายงานฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีบริการ
NGV ผาทอง 24 จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งนับเป็นสถานี
บริการ NGV แห่งแรกในระดับภูมภิ าคและเป็นสถานีแห่งทีส่ องของประเทศ ทีไ่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
ที่ผา่ นมา สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์มนี โยบายทีเ่ น้นให้ความส�ำคัญ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจ NGV ครอบคลุม
ทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) มาโดยตลอด โดยได้นำ� ระบบการบริหารจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 ที่เป็นมาตรฐานสากลมาให้
สถานีบริการ NGV ด�ำเนินการปฏิบัติ อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนค�ำปรึกษาแนะน�ำ
กับผู้บริหารสถานีบริการ NGV ผลักดันและติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด
จนท�ำให้สถานีบริการ NGV ทัง้ สองแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ได้สำ� เร็จ นับเป็นการสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่ผใู้ ช้รถ NGV ให้มน่ั ใจได้วา่ จะได้รบั ความปลอดภัยจากการรับบริการที่
มีมาตรฐานของสถานีบริการ NGV และจากความส�ำเร็จในครัง้ นี้ สายงานก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับยานยนต์มีแผนที่จะขยายผลไปยังสถานีบริการ NGV แห่งใหม่เพิ่มขึ้น
ในอนาคตอันใกล้

ปตท. เปิดจ�ำหน่ายก๊าซ PTT NGV Plus แห่งแรกในภาคตะวันออก
ณ สถานีบริการ NGV ปตท. เขาคันทรง จ.ชลบุรี
เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่ า่ นมา คุณศักดิเ์ ฉลิม สิทธิวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดจ�ำหน่าย
ก๊าซ NGV ชนิดพิเศษภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “PTT NGV Plus” ณ สถานีบริการ
NGV ปตท. เขาคันทรง จ. ชลบุรี ซึ่งถือเป็นสถานีแห่งแรกในภาคตะวันออก
และเป็นสถานีฯ แนวท่อก๊าซฯ แห่งที่ 4 โดย PTT NGV Plus มีจุดเด่นในการ
เพิ่มสมรรถนะการขับขี่รถ NGV ให้มีอัตราเร่งดี วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น และ
ประหยัดค่าเชือ้ เพลิง ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูใ้ ช้รถเป็นจ�ำนวนมาก โดยปัจจุบนั
มีสถานีฯ ทีจ่ ำ� หน่ายก๊าซ PTT NGV Plus ทัง้ หมด 4 แห่ง ได้แก่ สถานีฯ พรรณี เพาเวอร์
จ.ปทุมธานี, สถานีฯ สุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จ.สระบุร,ี สถานีฯ ปตท. น�ำ้ พอง
จ.ขอนแก่น และสถานีฯ ปตท. เขาคันทรง จ.ชลบุรี ซึ่ง ปตท. มีแผนขยายพื้นที่
จ�ำหน่าย PTT NGV Plus ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
นอกจากนีฝ้ า่ ยตลาดก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ ยังค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ต่อผูใ้ ช้รถ NGV เป็นส�ำคัญ จึงจัดให้มที มี ช่างช�ำนาญการ เพือ่ ให้บริการตรวจสภาพ
ความปลอดภัยอุปกรณ์ NGV และปรับจูนระบบ NGV ของรถให้กับผู้สนใจ
เติมก๊าซชนิดนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย
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มาตรฐานการบริหารสถานีบริการ NGV

กฎเหล็กที่สร้างให้เกิดความมั่นใจในทุกครั้งที่รับบริการ
หลายท่านคงเคยสงสัยว่า PTT NGV มีแนวทางอย่างไรในการดูแลสถานีบริการให้มีความปลอดภัย มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่พึงพอใจ
ส�ำหรับลูกค้าทุกคน หรือบางท่านอาจสงสัยว่า PTT NGV มีมาตรฐานการด�ำเนินงานของสถานีหรือไม่ วันนีเ้ ราจะพาทุกท่านไปไขข้อสงสัยนี้กนั
ทุกสถานีบริการ NGV ไม่วา่ จะเป็นสถานีที่ ปตท. เป็นผูล้ งทุนหรือเอกชนลงทุน จะด�ำเนินการดูแลภายใต้ “มาตรฐานการบริหารสถานีบริการ NGV”
โดยบุคลากรคนส�ำคัญของ PTT NGV ทีด่ แู ลเรือ่ งนีค้ อื “ผูจ้ ดั การเขตการขาย” ซึง่ เป็นพนักงานของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในทุกๆ เดือนผู้จัดการ
เขตการขายมีภารกิจส�ำคัญในการ “ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ” เพื่อประเมิน แนะน�ำ ปรับปรุงให้สถานีบริการเป็นไปตามมาตรฐาน

จ� ำ นวนพนั ก งานเพี ย งพอส� ำ หรั บ ให้ บ ริ ก าร โดย ปตท. จะมี ก ารฝึ ก ฝน
พนักงานหน้าลานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และในแต่ละกะ
ต้องมีพนักงานหน้าลานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ
ที่รับรองโดยกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย 1 คน และอีกสิ่งหนึ่งที่ ปตท.
ปลูกฝังและเน้นย�้ำพนักงานหน้าลานเสมอ คงหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัย
ในการให้บริการ จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ พนักงานเหล่านี้
จะท�ำการตรวจสติกเกอร์ เชิญคนขับและผู้โดยสารลงจากรถ และเตือนไม่ให้
ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า บริ เ วณหน้ า ลาน หากพนั ก งาน
ขอความร่วมมือ ลูกค้าทุกคนควรให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
และความรวดเร็วในการให้บริการ
การตรวจเยีย่ มสถานี ของผูจ้ ดั การเขตการขายแต่ละครัง้ จะแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นโซนๆ
เริ่มจากภาพรวมของทั้งสถานี ได้แก่ ป้ายและสวนหย่อมด้านหน้า พื้นที่รอบข้าง
ตามแนวก�ำแพง พืน้ ทีน่ เี้ ปรียบเสมือนหน้าตาของสถานีบริการ เป็นด่านแรกทีอ่ ยูใ่ น
สายตาของลูกค้า พืน้ ทีเ่ หล่านีต้ อ้ งเป็นระเบียบ สภาพสมบูรณ์ ไม่มขี ยะ และบ�ำรุงรักษา
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
ส่วนถัดไปคือ พื้นที่หน้าลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการเติมก๊าซให้กับลูกค้า
สิ่งส�ำคัญที่เป็นหัวใจหลักคือ ความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดี ผู้จัดการเขต
การขาย จะตรวจดูความเรียบร้อยของโครงสร้าง ตั้งแต่หลังคาเกาะจ่าย เสา พื้น
กันชน เส้น จุดจอด อุปกรณ์ตา่ งๆ อาทิ ตูจ้ า่ ย คอมพิวเตอร์ระบบงานขายหรือโพส
ตู้ครอบโพส ถังดับเพลิง โดยอุปกรณ์ทุกอย่าง ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ปลอดภัย ไม่มีสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) หากพบว่าช�ำรุด
สถานีต้องด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
สิ่งส�ำคัญไม่นอ้ ยกว่าโครงสร้างและอุปกรณ์ คือพนักงานหน้าลาน ทีท่ ำ� หน้าที่
เติมก๊าซ และเก็บค่าบริการจากลูกค้า โดยพนักงานหน้าลานถือเป็นตัวแทน
สถานีทจ่ี ะพบปะลูกค้ามากทีส่ ดุ ซึง่ จะต้องมีใจรักงานบริการ และพร้อมปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งแต่งกายสะอาดตรงตามมาตรฐานที่ ปตท. ก�ำหนด(สวมชุดยูนิฟอร์ม
รองเท้ า หุ ้ ม ส้ น และแขวนบั ต รประจ� ำ ตั ว ) ซึ่ ง ในแต่ ล ะสถานี ต ้ อ งจั ด ให้ มี

NGV Station & Marketing

พื้นที่ที่ส่งผลต่อความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้า
คงหนีไม่พ้น ห้องน�้ำ ซึ่ง ปตท. มุ่งเน้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สะอาด ปราศจากกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ แม่บา้ นสถานีเป็นบุคคลส�ำคัญ
ในการดูแลห้องน�้ำให้สะอาดพร้อมบริการลูกค้า
นอกจากนี้ ผู้จัดการเขตการขายจะเข้าไปตรวจดูพื้นที่อื่นๆ เช่น
อาคารเทรลเลอร์ อาคารคอมเพรสเซอร์ อาคารมิเตอริง่ อาคารส�ำนักงาน
อาคารธุรกิจเสริม ให้อยู่ในความเรียบร้อยเช่นกัน หากพบสิ่งผิดปกติ
ผู้จัดการเขตการขายจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการสถานีทราบ
เพื่อด�ำเนินการแก้ไขต่อไป ในการเข้าตรวจเยี่ยมของผู้จัดการเขตการ
ขายจะมีการให้คะแนน เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูลในการประเมินรางวัลสถานี
บริการดีเด่น ตามเกณฑ์ที่ ปตท. ก�ำหนดในแต่ละปี รางวัลทีส่ ถานีได้รบั
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า แต่
เหนือสิ่งอื่นใด เพียงแค่สถานีได้เห็นรอยยิ้มจากการรับบริการ เท่านี้
ทุกคนก็มีความสุขและพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง
เล่ามาตั้งยาวครับ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจส�ำคัญในการเข้า
ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ NGV ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้เพียงแค่ใคร
คนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจาก
ผูจ้ ดั การเขตการขายของ ปตท. ผูบ้ ริหารสถานี พนักงานหน้าลาน แม่บา้ น
คนสวน หรือแม้แต่ลูกค้าเองที่ร่วมสร้างให้สภาพแวดล้อมในสถานี
บริการ NGV น่าใช้บริการยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง : คุณวิทยา แซ่ลมิ้
ผูจ้ ดั การเขตการขาย ส่วนขายและบริหารสถานี
ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์
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เดินทางสู่ชลบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
ของคนรักการถ่ายภาพ

ถ้าคิดถึงต่างจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่ไม่ต้องมีเวลามากก็เที่ยวได้สนุกทั้งวัน ชลบุรีคือตัวเลือกแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึง ด้วยการเดิน
ทางบนถนนสายมอเตอร์เวย์ แป๊บเดียวถึง เผลอๆ เร็วกว่าเดินทางกลับบ้านช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในกรุงเทพฯ ด้วยซ�้ำ! ว่าแล้วก็
ชักชวนเพือ่ นฝูงออกขับรถเดินทางไปตามหามุมถ่ายภาพสุดฮิป แชร์โลเคชัน่ ความงามของธรรมชาติ อาหารขนมรสชาติอร่อย และ
บรรยากาศดีๆ ชนิดที่ว่าไม่ต้องเซ็ตเยอะ เพราะถ่ายมุมไหนออกมาก็สวยแน่นอน

ช่วงเช้ากับชายหาดสัตหีบ
ขึ้นชื่อว่าชลบุรี แน่นอนก็ต้องคิดถึงทะเล พาเพื่อน
ร่วมทางออกเดินทางสู่สัตหีบ สวรรค์ของทะเลน�้ำใสที่
อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมาพร้อมกับการเป็นพื้นที่
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ด้วยการ
เป็นฐานทัพเรือจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในช่วง
พ.ศ. 2464 เพราะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมส�ำหรับการ
ป้องกันประเทศในส่วนน่านน�้ำฝั่งอ่าวไทย
ค�ำว่า สัตหีบ มีที่มาจากค�ำว่า สัตต ที่แปลว่า
เจ็ด และ หีบทีห่ มายความตรงตัวถึงหีบใส่ชอง เหตุจาก
ภู มิ ป ระเทศรายล้ อ มที่ ป ระกอบด้ ว ยเกาะทั้ ง เจ็ ด
ได้แก่ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ

เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา ซึง่ ทัง้ ชายหาด
ของฝัง่ สัตหีบเองและเกาะเล็กเกาะน้อยทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
อย่างเกาะขาม หรือเกาะแสมสาร ล้วนถูกรายล้อม
ด้วยทะเลน�้ำใส คุณูปการจากการอนุรักษ์ท้องทะเล
อย่างแข็งขันจากโครงการเพือ่ การอนุรกั ษ์โดยกองทัพ
เรือ นอกจากชายหาดที่สวยสดใสแล้ว สัตหีบจึงเป็น
แหล่งความรู้ทางด้านท้องทะเลให้กับผู้คนที่สนใจได้
ปลูกจิตส�ำนึกของความรักทะเลและรักโลกเข้าไปใน
หัวใจ
พั ก เหนื่ อ ยจากการชมน�้ ำ ใสฟ้ า สวยที่ บ ริ เ วณ
ชายหาด หลบเข้าร่มไปตามหาสัตว์ทะเลที่หาชมได้
อย่างสนุกสนานพร้อมสาระผ่านโครงการต่างๆในเขต
สัตหีบ ทัง้ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย,
Percula Farm ฟาร์มปลาการ์ตูน และศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
พิกัด : หาดน�้ำใส 12.603803, 100.944074
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
2010 ต�ำบลแสมสาร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3843-2475
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 น.-17.00 น.)

“ ทั้งสนุก สวยงาม และ
รับสาระในทริปเดียว!”
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ช่วงบ่าย ไหว้พระหลวงพ่อด�ำ
วัดช่องแสมสาร

ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
ทีจ่ ดุ ชมวิวชายหาดบ้านอ�ำเภอ

หลบแดดที่ร้อนแรงในช่วงบ่าย สู่เส้นทางสายการท�ำบุญที่วัดช่องแสมสาร ไหว้
พระสัมพุทธมหามุนศี รีคณุ าศุภนิมติ หรือหลวงพ่อด�ำ องค์พระผูเ้ ป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทร
ให้กับชาวประมงฝั่งแสมสาร ให้เดินเรือโดยรอดปลอดภัย และเดินทางกลับบ้าน
ได้โดยสวัสดิภาพ
ความพิเศษของวัดช่องแสมสาร นั่นคือสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นไทย
ในแบบที่สวยงามอย่างเรียบง่ายและเป็นศิลปะ ผ่านศิลปะปูนปั้นบนฝาผนังและ
หน้าบันในเรื่องราวภาพพุทธประวัติและทวยเทพเทวดา ความวิจิตรนอกจาก
สร้างความตื่นตาจากระยะไกลแล้ว เมื่อขยับเข้ามามองในระยะใกล้ ยังจะเห็น
รายละเอียดของงานศิลปะปูนปัน้ แบบไทยแท้ทคี่ วรค่าแก่การเยีย่ มชม ส่วนภายใน
วิหารรายล้อมด้วยจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติอย่างสวยงามตระการตา
อาคารวิหารและพระหลวงพ่อด�ำประดิษฐานอยู่บนเนินเขาซึ่งหันหน้าออกสู่
ทะเลตะวันออก เปิดมุมมองทอดสายตาสู่เวิ้งน�้ำของชายหาดสัตหีบอันกว้างไกล
เสมือนเป็นพรต้อนรับชาวประมงกลับบ้าน นี่คือบรรยากาศวิวแบบพานอรามา
ชั้นดีให้กับนักท่องเที่ยวและศาสนิกชนผู้ศรัทธาเข้ามากราบไหว้สักการะบูชา

ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสู่ทะเลที่ จุดชมวิวชายหาดบ้านอ�ำเภอ จะนั่งชิลๆ
ชมพระอาทิตย์ตกริมหาดแสนสะอาดสดใส หรือจะเดินตามแนวทางเดินหินที่ยื่น
ยาวออกไปสู่ทะเลก็เลือกได้ตามใจชอบ นับเป็นการปิดทริปชลบุรีที่สวยงามและ
เป็นพลังงานขับเคลื่อนให้พร้อมสู่วันท�ำงานที่ก�ำลังจะมาถึง
พิกัด : 12.811892, 100.912460

พิกัด : วัดช่องแสมสาร 12.601353,100.957668
(หมู่ 2 ต�ำบลแสมสาร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โทร. 06-2645-6558, 0-3843-1123
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 น.-17.30 น.)

ส�ำหรับผู้ใช้รถยนต์ก๊าซ NGV ที่จังหวัดชลบุรี ทาง ปตท. เริ่มเปิดจ�ำหน่าย
ก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ ในชื่อ “PTT NGV Plus” ซึ่งมีจุดเด่นในการเพิ่มสมรรถนะ
ในการขับขี่ ให้อัตราเร่งดี วิ่งระยะทางไกลขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิง
โดยพร้อมให้บริการแล้ว ณ สถานีบริการ NGV ปตท. เขาคันทรง จังหวัด
ชลบุรี นับเป็นสถานีฯ แนวท่อก๊าซฯแห่งที่ 4 และเป็นสถานีแห่งแรกในภาคตะวันออก

NGV
MAP

7
3

�้ำบางพระ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อ่างเก็บน

“ เดินทางง่ายๆ ไปไม่ ไกล
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าได้ตลอดทั้งวัน ”

7

3

สวนเสือศรีราชา

NGV ปตท. จันทร์เพ็ญเอ็นจีวี หนองยายบู่ (2008)
พิกัดสถานีฯ : N13.13272 E100.99640

อ�ำเภอ
หนองขาม
NGV ปตท.จันทร์เพ็ญเอ็นจีวี บ่อวิน (2008)พิกัด
สถานีฯ : N13.10097 E101.13809

7

331

สถานีบริการ NGV ปตท. พอร์ต ดิเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
พิกัดสถานีฯ : N13.10310 E100.90770

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

NGV ปตท.เขาคันทรง
พิกัดสถานีฯ : N13.08575 E101.12464
331

7
NGV ปตท. NGV ปตท. ทรายทองบ่อวิน
พิกัดสถานีฯ : N13.07140 E101.11181

3

Pattana Gilf
Club & Resort

14

NGV Service

Truck Park

ทางเลือกเพื่อผู้ประกอบการรถดีเซลในสถานีบริการ NGV
สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.)
และ หน่วยธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษทั ปตท. น�ำ้ มันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)
(PTTOR) ได้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ NGV มาอย่างต่อเนื่อง
อาทิ ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นต้น โดยในปี 2562
ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (ตกก.) ได้ท�ำการวิจัยตลาดและศึกษา
พฤติกรรมของผู้ใช้รถบรรทุกต่อสถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อน�ำข้อมูลไปวางแผน
กลยุทธ์และแผนการตลาด
จากผลการศึกษาพบว่า รถบรรทุกหรือรถหัวลากขนาดใหญ่ทใี่ ช้เชือ้ เพลิงน�ำ้ มัน
ดีเซลส่วนใหญ่ จะไม่เข้าใช้บริการที่สถานีบริการน�้ำมัน ปตท. โดยให้เหตุผลว่า
สถานีฯ มีรถขนาดเล็กเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงผู้ใช้บริการในสถานีมีจ�ำนวนมาก
เช่นกัน อีกทั้งไม่มีพื้นที่จอดรถส�ำหรับรถขนาดใหญ่ และไม่สามารถจอดได้นาน
เนือ่ งจากการกีดขวางการจราจรภายในสถานี ดังนัน้ ความต้องการของรถบรรทุก
เมื่อเข้าไปภายในสถานีบริการน�้ำมัน คือ จ�ำเป็นต้องมีที่จอดพักรถ มีห้องอาบน�้ำ
และมีรา้ นค้าสะดวกซือ้ จึงเป็นเหตุผลหลักในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ของ ปตท. ขึน้
จากสภาพตลาดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ รี าคาลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
รถบรรทุกส่วนใหญ่ ท�ำการเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ทใี่ ช้เชือ้ เพลิง NGV มาเป็นเครือ่ งยนต์
ดีเซลแทน ดังนั้น ปตท. และ PTTOR เล็งเห็นโอกาสของสถานีบริการ NGV
ทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่สามารถรองรับรถบรรทุกได้อยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
มีความคุ้นเคยต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานี NGV เป็นอย่างดี จึงได้ร่วมกันพัฒนา
พืน้ ทีว่ า่ งในสถานีบริการทีจ่ ำ� หน่าย NGV ให้เป็นสถานีรปู แบบ Truck Park เพือ่ เพิม่
ช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันดีเซลให้กับรถขนส่งบรรทุกขนาดใหญ่
รวมถึงพัฒนาธุรกิจเสริมอื่น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ
รถขนาดใหญ่ได้มากขึ้น
โดยทีมพัฒนา ปตท. และ PTTOR ได้คดั เลือกสถานีบริการ NGV ทีต่ งั้ อยูใ่ นท�ำเลทีม่ ี
ศักยภาพ และเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ กี ลุม่ รถบรรทุก โดยสถานีเป้าหมายจะต้องมีความ
พร้อมในการลงทุนพัฒนาสถานีให้เป็นแบบ Truck Park เพือ่ จ�ำหน่ายเฉพาะน�ำ้ มัน
ดีเซล และ NGV ร่วมกัน ซึง่ ปัจจุบนั มีสถานีบริการ NGV สุขสมเกียรติขนส่ง (2004)
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นสถานีน�ำร่องสถานีแรก ที่ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่
20 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2563 ปตท. มีแผนที่จะขยายสถานีบริการ NGV ให้เป็นรูป
แบบ Truck Park อย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งต่างๆที่ ปตท. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก และช่วยให้ธุรกิจของท่านด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยต้นทุนการประกอบการที่เหมาะสมตลอดไป

ความสนใจต่อการให้มีสถานีบริการเชื้อเพลิงเฉพาะรถใหญ่
ไม่สนใจ, 4% (16ราย)

เหตุผลที่สนใจ
บัตรฟลีท
พื้นที่จอดรถกว้างขวาง
คุณภาพน�้ำมัน
ของแจก

31%
24%
13%
13%

สนใจ, 96% (384 ราย)

ความต้องการพื้นฐานของรถใหญ่ในสถานีบริการเชื้อเพลิง
สิ่งที่ต้องการให้มี
Entrance
Exit

1. มีพื้นที่จอดพักรถ
ปลอดภัย

35%

2. ทางเข้า-ออก
ต้องสะดวก

16%

4. มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน

13%

Truck
Park

3. มีพื้นที่กว้างพอ
และมีห้องอาบน�้ำ

15%

5. ปั๊มอยู่ในเส้นทาง

8%

NGV Funny Club

NGV
FUNNY CLUB
NGV Cool Game

Cool Game ฉบับนี้กลับมาชวน ชาว NGV Focus
เล่นเกมส์สนุก ๆ กันอีกเช่นเคย โดยหาจุดที่แตกต่างกัน
ของ 2 ภาพนี้ มีทั้งหมด 5 จุด ตอบถูกทั้งหมด
มาลุ้นรับของรางวัลกันไปเลย

เฉลยเกมฉบับที่ 59
รูปสถานี NGV
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รายชื่อผู้ร่วมสนุกตอบค�ำถาม NGV Focus 59
คุณอนุทิน ประโคนชัย
คุณประเสริฐ จันทร์หอม
คุณนฤมล กันมาลัย
คุณพีรภัส ตะกรุดงาม
คุณอัญมณี ศิริวรรณทรัพย์

คุณสมปอง ส�ำเร็จ
คุณสายพิณ บ่อทราย
คุณธีระยุทธ์ ยะวินชาญ
คุณสุรเชธ ชัยพาณินย์
คุณพรวิมล ศรีสะอาด

กติกาการร่วมสนุก

ถ่ายรูปส่งค�ำตอบมาที่
Line @pttngv ภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563
ลุ้นรับ หมวก Godji จ�ำนวน 10 รางวัล
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