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    วชิาการดอทคอม

       จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)            
ที่ได้พิจารณาแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว เพื่อรองรับความ
ต้องการก๊าซธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะช่วง 5 ปีข้างหน้านี้  เพิ่มจาก 

3,649 ล้านลบ. ฟุตต่อวันในปี 2552 เป็นประมาณ 4,821 ล้านลบ.ฟุตต่อวันในปี 2557 
ซึ่งเกิดจากความต้องการก๊าซธรรมชาติที่ขยายตัวต่อเนื่องอัตราร้อยละ 6 ต่อปี อันเป็นผล
มาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ประกอบกับความต้องการของภาคการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) แผนการขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งเพื่อทดแทนการใช้น้ ามัน และการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งที่ 6 ดังนั้น
จากความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ท าให้ต้องมีการจัดหาก๊าซฯ เพิ่มเติมจากอ่าวไทย และ
การน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
           ส าหรับในระยะยาวต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป คาดว่าความต้องการก๊าซฯจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 5,542 ล้านลบ.
ฟุตต่อวันในปี 2573 หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งประมาณจากความต้องการของโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ตามแผน PDP 2010 รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ
ขนส่ง ทั้งนี้ แผนในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในระยะยาวจะ
มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน แหล่งใหม่จากอ่าวไทย และ

จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังมีแผนน าเข้า LNG เพิ่มเติมประมาณ 10 ล้านตันต่อปี
ในปี 2570 คาดว่าศักยภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจะอยู่ประมาณ 6,501 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน 
         นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่ประชุมยังเห็นชอบการทบทวนแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 โดยขยายเพิ่มโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ 3 โครงการคือ โครงการวางท่อส่งก๊าซฯบนบกจากชายแดนไทย-พม่ามายังสถานีควบคุมความดัน
ก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกที่ 1 (BVW#1) โครงการวางท่อส่งก๊าซฯบนบก นครราชสีมา และโครงการวางท่อส่งก๊าซฯบน
บก นครสวรรค์ ซึ่งจากการขยายโครงข่ายดังกล่าวจะท าให้สามารถเพิ่มก าลังการส่งก๊าซฯได้สูงสุดเป็น 7,520 
ล้านลบ.ฟุตต่อวัน ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าซฯได้ถึงปี 2569 

ที่มา นสพ.ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 14 ก.ค. 53  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.logisticsclinic.com/web/images/stories/static/map23.jpg&imgrefurl=http://www.thaitrucknavigator.org/truck/test/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=111&usg=__EPvSJUMk9LwiBRSzahE0NRJsqP4=&h=836&w=600&sz=78&hl=th&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=aKQxaY9lYse1bM:&tbnh=144&tbnw=103&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2009/05/24/8154/hr1667/630.jpg&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/8154&usg=__zy56Ff7fO8mPoED9iQCDuTknP78=&h=378&w=630&sz=50&hl=th&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=yFNMT_eOLEpe2M:&tbnh=82&tbnw=137&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pttplc.com/image/natural-gas-business-Gas-separation-plant.jpg&imgrefurl=http://www.pttplc.com/TH/about-ptt-business-operations-gas-unit-natural-gas-procurement.aspx&usg=__uQAUqHNjQAAPlnu27Nn1eAoKWZ8=&h=305&w=650&sz=182&hl=th&start=53&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=c8WQJk-7IXeMLM:&tbnh=64&tbnw=137&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&start=40&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vcharkarn.com/uploads/153/153784.jpg&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/varticle/38907&usg=__dgMUVtI2naGV07d-V9Hcse2yuMM=&h=338&w=450&sz=43&hl=th&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=23WJupaRyVsMBM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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    ขา่วสารน่ารู้
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    เก็บมาฝาก 

“เรื่องลับของความหวาน”

    ธรรมชาติของมนุษย์จะชอบกิน

หวาน แต่การกินหวานที่มากเกินไป

และอย่างต่อเนื่องจะท าให้ติดรสหวาน

ได้ แม้จริงๆ แล้วน้ าตาลจะไม่ใช่สาร

เสพติดก็ตาม จากการวิจัยพบว่า

สมองของคนที่กินหวานจนชินจะมี

การตอบสนองต่อน้ าตาลด้วยการ

หลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาท าให้เกิด

ความพึงพอใจและอยากกินหวาน 

เรียกภาวะนี้ ว่ า  “ภาวะการพึ่ งพา

น้ าตาล” (sugar dependency) 
หรือการติดรสหวานนั่นเอง ซึ่งเมื่อถึง

ขั้นติดแล้วก็ยากที่จะเลิกได้ 

“ภัยหวานที่มากับความเงียบ”

     การกินอาหารรสหวานมากเป็น

ประจ าจะท าให้ระบบความสมดุลของ

แร่ธาตุในร่างกายเสียไปโดยเฉพาะ

กรดอะมิ โนทริปโตฟานถูกเร่งไปสู่

สมองมากเกินไป จึงท าให้เกิดอาการ

เซื่องซึม เหนื่อยง่าย ไม่กระฉับกระเฉง 

ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ท าให้ติดเชื้อง่าย 

และผลของการเผาผลาญน้ าตาลจะ

เ ป็ น ตั ว เ ร่ ง ใ ห้ เ กิ ด อ นุ มู ล อิ ส ร ะ 

นอกจากนี้อาจท าให้เกิดฟันผุ และเป็น

สาเหตุหนึ่งของโรคอ้วน เสี่ยงต่อโรค

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง 

อัมพาต และหัวใจขาดเลือดได้

“ลดหวาน ลดโรค” 

     กรมอนามัยเสนอทางเลือกเพื่อ

ลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยการ

ดื่มน้ าเปล่าแทนเครื่องดื่มรสหวาน 

กินผลไม้รสไม่หวานจัดเป็นอาหาร

ว่าง ลดการเติมน้ าตาลในอาหารและ

เครื่องดื่ม  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่

ฉลากระบุว่าน้ าตาลต่ า หรือน้ าตาล

น้อย 

     ที่ส าคัญคนเรามักเชื่อผิดๆว่า

อาหารที่ปราศจากไขมันจะไม่ท าให้

คุณอ้ ว น  แ ต่ จ ริ งๆ  แ ล้ ว ค า ว่ า

ปราศจากไขมันหรือไขมัน 0% ไม่ได้

หมายความว่าจะปราศจากแคลอรี 

นอกจากนั้นอาหารที่ปราศจากไขมัน

ยังอุดมไปด้วยน้ าตาลอีกต่างหาก 

     เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน 

ลดน้ าตาล 1 ช้อนชา ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคได้นะคะ

 

     “ลดอาหารหวาน มัน เค็ม 

เติมเต็มผัก ผลไม้ หมั่นออกก าลัง

กาย ลดอ้วน ลดโรค” 

http://atcloud.com/stories/54865
http://statics.atcloud.com/files/comments/33/333556/images/1_original.jpg
http://statics.atcloud.com/files/comments/33/333566/images/1_original.jpg
http://http/www.sudipan.net/phpBB2/files/p374_6.jpg
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    ขา่วฝากประชาสัมพนัธ ์ 

1. เรือ่งการเปลีย่นแปลงชือ่กลุม่พื้นทีท่ีร่บัผดิชอบของ Zone ต่างๆ ดังนี้ 

- Zone A รับผิดชอบพ้ืนที่โครงการกรงุเทพฯชั้นในและปริมณฑล 

(ปริมณฑล คอื จ.นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

 - Zone B รับผิดชอบพ้ืนที่โครงการภาคตะวันออก 

 - Zone C รับผดิชอบพ้ืนที่โครงการภาคอีสาน 

ทั้งน้ีโครงการสหวิริยาไดย้้ายมาอยูใ่นความรบัผดิชอบของ Zone 

B ด้วย และให้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคบัต้ังแต่

วันที่ 1 ต.ค. 53 เป็นต้นไป

          ในเดือนน้ีภายในองค์กรของเรามีการ

เปล่ียนแปลงเล็กน้อย จะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ให้เพื่อนๆได้รับทราบทั่วกันดังนี้คะ 

2. แจ้งเปลี่ยนแปลงช่ือฝ่ายการตลาดจาก 

“ฝ่ ายการตลาดและประสานงานลูกค้ า

สั ม พันธ์ ”  ม า เป็ น  “ฝ่ า ยการตลาดแล ะ

ประสานงานส่ือสารองค์กร” นะคะ

4. ในขณะน้ีทางฝ่าย MIS ได้ท าการปรับเปลี่ยน

หน้าตาของ website บริษัทฯใหม่แล้ว (ออกมา

สวยงามเชียว) เพ่ือนๆสามารถเข้าไปแวะชมกัน

ได้ที่ www.tpconsult.co.th นะคะ 

5. เ รื่ อ ง สุดท้ ายที่ จ ะแจ้ งใ ห้ทราบคื อ  น้ อ งบุ๋ ม          

(รองผู้จัดการส่วนงานวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ) 

เจ้าสาวหมาดๆ ได้เปลี่ยนช่ือจาก “ปิยมาศ” มาเป็น 

“เมธยา”แล้วนะคะ 

http://www.tpconsult.co.th/

