
	 แทปไลน์ช ุมชนสารสัมพันธ ์ 
ฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557 กลับ
มาพบกับสมาชิกพ่ีน้องชุมชนแนวท่อและรอบ
คลังแทปไลน์กันอีกคร้ังนะคะ  พร้อมกับฝนฟ้า
ที่ชุ่มฉ่ำหัวใจช่วงนี้  สำหรับกิจกรรมที่ผ่าน
มาท่ีทางแทปไลน์จัดไปเม่ือต้นเดือนสิงหาคม
ก็เป็นกิจกรรมปันน้ำใจ (ตลาดนัดสุขภาพ) 
ที่จัดขึ้นให้กับพี่น้องชุมชนริมคลองหนอง
ระแหง ภาพของความสนุกสนานของกิจกรรม
ติดตามอ่านได้ในฉบับ ส่วนกิจกรรมปันน้ำใจ
ในรอบหน้า กำหนดจัดข้ึนช่วงเดือนพฤศจิกายน
นี้ที่คลังสระบุรี  พบกับทีมงานแทปไลน์เช่น
เดิมพร้อมกิจกรรมสนุกๆ พ่ีน้องรอบคลังสระบุรี
เตรียมตัวพบกันนะคะ
 เร่ืองราวภายในชุมชนสารสัมพันธ์
ฉบับนี้ คุยกันฉันท์เพื่อนทีมงานพาไปพบกับ
เจ้าของไร่ดาวเรือง คุณหน่อย จารุวรรณ 
ปันทวาย ท่ีมีแนวคิดนอกกรอบ ปลูกต้นดาว
เรืองในนาข้าวที่ จ.สระบุรี สามารถทำราย
ได้ให้กับครอบครัวและมีส่วนช่วยเหลือชุมชน
ด้วยกัน ติดตามอ่านกันค่ะ เกร็ดสุขภาพ 
นำวิธีการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่มา
กับหน้าฝน คอลัมน์น่ารู้ ต้นปีหน้าประเทศไทย
ก็ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกันแล้ว มาเรียนรู้ว่า สิ่งที่ ไม่ควรทำ
หากมีโอกาสไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านของ
เราน้ันคืออะไรบ้างกันค่ะ และเช่นเคย คำถาม
ประจำเล่ม อย่าลืมร่วมตอบคำถามกันเข้ามา
เยอะๆ นะคะ รางวัลบัตรของขวัญส่งถึงบ้าน
กันแน่นอนค่ะ
 สำหรับพ่ีน้องสมาชิกชุมชนของ
แทปไลน์ หากมีข้อแนะนำประการใด ส่งข้อคิด
เห็นถึงทีมงานได้ค่ะ เพื่อพวกเราจะได้นำมา
ปรับปรุงสารสัมพันธ์นี้ ให้น่าอ่านน่าติดตาม
กันยิ่งขึ้นค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

	 บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จำกัด	(แทปไลน์)	จัดกิจกรรม	“ปันน้ำใจ 
(ตลาดนัดสุขภาพ) สู่ชุมชนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน คร้ังท่ี 1 ประจำปี 2557” 
ณ	ชุมชนริมคลองหนองระแหง	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ		เม่ือวันศุกร์ท่ี	1	สิงหาคม
2557	ท่ีผ่านมา		เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ	ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยว
กับระบบท่อส่งน้ำมัน		และมอบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน	โดยมีคุณกฤษดา	โกมลมิศร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และคณะผู้บริหาร	
พนักงานแทปไลน์	พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนริมคลองหนองระแหงและละแวกใกล้
เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง	
	 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยย้ิม	ความอบอุ่นและความสนุก
สนาน	จากการร่วมกิจกรรมของสมาชิกชุมชนหลายวัย	ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงคุณ
ตาคุณยายท่ีย้ิมแย้มเข้าร่วมลงทะเบียน	กิจกรรมภายในงานเร่ิมด้วยการให้บริการ
ตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิม
พระเกียรติ	 โดยมีสมาชิกชุมชนให้ความสนใจรับการตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน	
ความดันโลหิต	บริการนวดแผนไทยจากทีมงานรักษ์สมดุลเพื่อบรรเทาและผ่อน
คลายความเมื่อยล้า	สาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเพื่อลดต้นทุนในครัว
เรือนจากวิทยากรอาสาของชุมชน	และการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรจาก
ทีมเจ้าหน้าที่รักษ์สมดุล	และที่สำคัญการบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ของระบบท่อส่งน้ำมัน	และการแจ้งเหตุกรณีพบเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ของแทปไลน์
	 นอกจากนี้	ยังมีการออกร้านสินค้าโอทอปของชุมชน	ร้านจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของมูลนิธิอ่ิมบุญจัง	จากโรงพยาบาลเสาไห้ฯ		และการบริการ
ตัดผมฟรีให้กับชุมชน		รวมทั้งแทปไลน์ได้มอบสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ให้แก่ชุมชนเพื่อไว้ใช้ประโยชน์	เช่น	โต๊ะ	เก้าอี้	พัดลม	เป็นต้น	ก่อนจะปิดท้าย
ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและทีมงาน
แทปไลน์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนานเป็นกันเอง
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คุยกัน
ฉันท์เพื่อน

	 ด้วยปัญหาราคาข้าวที่ไม่แน่นอน การทำนาข้าวเพียงอย่างเดียว อาจไม่
สามารถทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน การคิดนอกกรอบจึงเกิดขึ้น ใครจะไปคิดว่าบน
ผืนนาข้าวที่กี่รุ่นกี่สมัยทำนาต่อๆ กันมา  จะแบ่งสรรปันส่วนให้ไปทำไร่ดอกไม้ได้
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับนี้ ได้มีโอกาสคุยกันฉันท์เพื่อนกับคุณหน่อย จารุวรรณ 
ปันทวาย หนึ่งในครอบครัวที ่เป็นสมาชิกชุมชนรอบคลังน้ำมันสระบุรี ณ ต.ไก่เส่า 
อ.หนองแซง จ.สระบุรี  ปัจจุบันกำลังทำไร่ดาวเรืองมาแล้วมากกว่า 3 เดือน  ซึ่ง
ประสบผลสำเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ และเป็น “ไร่จารุวรรณ  ทุ่งดาวเรืองท่ีใหญ่ในสระบุรี” 
มีรายได้ท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนเพ่ือนบ้านเรือนเคียง
 คุณหน่อยเล่าให้ฟังว่า “กว่าจะจับต้นชนปลายจนมาปลูกดาวดอกเรืองบนผืนนาข้าว
ไม่ใช่เรื่องง่าย เดิมทีก่อนหน้านี้ ได้ลองผิดลองถูกมากับหลายอาชีพ ไม่ว่าจะขายผัก ขายผลไม้ 
หรือจะลุยทำนาต่อ พบว่ารายได้น้อย ไม่คุ้มค่าเหนื่อย  และราคาขึ้นลงตามสภาพทางการเมือง
ด้วย จากนั้นมีโอกาสได้ไปเที่ยวโคราช เห็นไร่ดาวเรืองจึงสนใจและได้สอบถามกับเจ้าของไร่ 
ทำให้ทราบว่าพันธุ์ที่ปลูกคือ เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองทองเฉลิม และทดลองปลูกดอกดาวเรืองโดย
เรื่อยมา แต่การปลูกมันไม่ง่ายเลย อุปสรรคสำคัญของการทำไร่ดาวเรือง ศัตรูพืชที่สำคัญคือ 
เพลี้ยไฟไรแดง โชคดีที่เราได้คำแนะนำที่ดีมาจากวิทยากร บวกกับการลองผิดลองถูกของตนเอง
มาเรื่อย ทำให้ได้วิธีแก้ปัญหาคือ การฉีดน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำจัดเพลี้ย ควบคู่กับภูมิปัญญาชาว
บ้าน ด้วยการปลูกต้นมะเขือเทศ หญ้า วัชพืชต่างๆ รอบไร่ดาวเรือง เมื่อเวลาเราฉีดน้ำหมักแล้ว
นั้น เพลี้ยจะหนีจากต้นดาวเรืองไปเกาะต้นเหล่านั้นที่อยู่บริเวณใกล้ๆ แทน นับเป็นภูมิปัญญาชาว
บ้านที่ ใช้ ได้ผลจริง”
 หากเปรียบเทียบระหว่างการทำนาข้าวและการทำไร่ดาวเรือง คุณหน่อยมองว่า “ใน
การทำไร่ดอกดาวเรืองจะเหนื่อยกว่าการทำนา เพราะทำนาเราทำครั้งเดียวขายครั้งเดียว ขณะที่
ทำไร่ดาวเรืองต้องตัดดอกและดูแลทุกวัน แต่ด้วยความที่ต้องทำทุกวันนี่แหละ ทำให้มีรายได้เข้า
มาทุกวันเช่นกัน อย่างตอนนี้ทำไร่ดาวเรืองมาแล้วมากกว่า 3 เดือน รายได้ก็ถือว่าคุ้มทุน ตอนนี้
เกษตรอำเภอ ภาครัฐจังหวัด กำลังส่งเสริมทุ่งนาที่มีปัญหาในการปลูกข้าวให้มาทำไร่ดาวเรือง 
และด้วยความที่ต้องตัดดอกเพื่อขายทุกวันอีกเช่นกัน ทำให้ไร่จารุวรรณแห่งนี้ต้องการคนเข้ามา
ช่วยงาน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ จึงนับเป็นการช่วยสร้างรายได้ ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งได้
เป็นอย่างดี”
	 ผู้สนใจเข้าเย่ียมชมไร่ดาวเรืองแห่งเดียวในสระบุรีน้ี สามารถไปได้ท่ี ไร่จารุวรรณ
ต.ไก่เส่า  อ.หนองแซง  จ.สระบุรี  หรือโทรสอบถามเส้นทางและพูดคุยกับคุณหน่อย
ได้ที่เบอร์ 082-355-0687 หรือผ่านทางแทปไลน์ที่เบอร์ 0-2991-9130-59 ต่อ 1114 
ได้เลยครับ

สกู๊ปพิเศษ
สิ่งที่ “ไม่ควรทำ” ถ้าไปเยือน 10 ประเทศอาเซียน

 อีกไม่ก่ีเดือนจะเข้าใกล้ส้ินปีแล้ว ซ่ึงต้นปีหน้าต้ังแต่ 1 มกราคม
2558 เป็นต้นไป 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราจะรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ  สกู๊ปพิเศษฉบับน้ีก่อนเปิด
ประตูสู่อาเซียน จึงขอนำเสนอข้อห้ามท่ีน่ารู้ถ้าไปเยือน 10 ประเทศเพ่ือน
บ้านของเรา ดังนี้
	 1.	พม่า	:	เข้าวัดต้องถอดรองเท้า	ถุงเท้า	และห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์
	 2.	ลาว	:	อย่าซื้อน้ำหอมให้กัน	เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า,	ถ้าเขา
	 				เสิร์ฟน้ำต้องดื่ม
	 3.	มาเลเซีย	:	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม
	 4.	กัมพูชา	:	ห้ามจับศีรษะ	คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สดุ
	 			ของร่างกาย

	 5.	เวียดนาม	:	ไม่ให้ถ่ายภาพองค์กรท่ีทำการต่างๆ	ของรัฐ,	ไม่ถ่าย
	 			รูปคน	3	คนพร้อมกัน
	 6.	บรูไน	:	หลีกเลี่ยงใส่เสื้อผ้าสีเหลือง	เพราะถือเป็นสีของพระ
	 			มหากษัตริย์,	ไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
	 7.	ฟิลิปปินส์	:	กินข้าวบ้านเพ่ือนสามารถห่อกลับได้	แต่ควรมีของ
	 			ฝากให้เขาด้วย
	 8.	อินโดนีเซีย	:	ไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบจับอาหาร	ส่งของ	ถือ
	 			ว่าไม่สุภาพ
	 9.	สิงคโปร์	:	ห้ามทิ้งขยะไม่ถูกที่,	ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ	
											10.	ไทย	:	ธงชาติถือเป็นของสูง	ไม่ควรนำมากระทำการใดๆ	ท่ีเป็น
	 				การเหยียดหยาม,	ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี
	 ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, http://teen.mthai.com/

ปลูกดอกดาวเรือง
บนผืนนาข้าว
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	 1.	 แทปไลน์	 นำโดยคุณถวัลย์ศักดิ์	 กราพงษ์	 กรรมการผู้จัดการ	
เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแทปไลน์	ประจำปี	2557	ให้กับนักเรียนบริเวณ
รอบคลังน้ำมัน	เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดี	ณ	คลังน้ำมัน
ลำลูกกา	และสระบุรี	เมื่อวันที่	28	-	29	พ.ค.	57
	 2.	แทปไลน์	สนับสนุนกรวยยางจราจร	และแผงไฟจุดตรวจ	เพื่อใช้
ในภารกิจตั้งจุดตรวจ	จุดสกัด	และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	แก่สถานี
ตำรวจภูธรคูคต	เมื่อวันที่	25	มิ.ย.	57
	 3.	แทปไลน์	จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าแทปไลน์สามัคคี	ประจำปี	2557	
โดยมีคณะผู้บริหาร	พนักงาน	และนายกเทศบาลตำบลโป่ง	พร้อมด้วยผู ้นำและ
สมาชิกชุมชน	 เข้าร่วมกิจกรรม	 ณ	 วัดทวนทอง	 หมู่ที่	 5	 ต.โป่ง	 อ.บางละมุง	
จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	18	ก.ค.	57
	 4.	แทปไลน์	ให้การสนับสนุนการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน	ประจำปี
	2557	อำเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	เมื่อวันที่	8	ส.ค.	57

เพื่อนสุขภาพ
วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน

 ในหน้าฝนอากาศมักเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน 
เดี๋ยวฝน เดี๋ยวเย็น ทำให้หลายๆ คนป่วยเป็นหวัดกันได้
ง่ายๆ  เพื่อนสุขภาพฉบับนี้เอาวิธีรักษาและดูแลตัวเองเมื่อ
เป็นหวัดแบบง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้มาฝากกันนะครับ

	 สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการไข้หวัด
 - ควรนอนให้มากข้ึน นอนหลับให้เพียงพอ แต่ถ้ามีอาการ
มาก ให้ทานยาลดไข้บรรเทาปวด และควรสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่น
 - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ทานอาหารอ่อนๆ และน้ำผลไม้ที่
ให้วิตามินซีสูง 
 - หากเด็กเล็กมีไข้ควรเช็ดตัวบ่อยๆ และอยู่ในที่อากาศ
ถ่ายเทได้ดี
 - ควรสวมผ้าปิดจมูกป้องกันการแพร่ของเชื้อหวัดโดย
การไอและจาม

	 การป้องตัวเองจากไข้หวัด
 - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 20 - 30 
นาที เมื่อร่างกายแข็งแรงโอกาสเป็นหวัดจะน้อยลง 
 - ทานอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามินซีสูง
 - พยายามหลีกเล่ียงท่ีคนเยอะๆ และไม่เข้าใกล้คนที่กำลงั
เป็นไข้หวัดมากเกินไป
 - หลีกเลี่ยงการโดนฝน และล้างมือให้สะอาด หรือล้าง
บ่อยๆ

ที่มา: http://guru.sanook.com/



	 ธนบัตรชำรุดไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่เราสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้ที่
ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ 
 - หากธนบัตรฉีกขาดจนเหลืออยู่เพียงครึ่งฉบับ สามารถแลกเปลี่ยนได้ครึ่งราคาของราคาธนบัตร
 - ธนบัตรต่อท่อนผิด สามารถแลกคืนได้เต็มราคา
 - ธนบัตรขาดวิ่นและชิ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่สามารถเห็นได้ว่าเป็นธนบัตร สามารถแลกได้เต็มราคา
 - ธนบัตรที่ลบเลือนไม่สามารถอ่านข้อความได้อย่างชัดเจนถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นธนบัตรจริง สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มราคา
 - ธนบัตรที่ชำรุดมากๆ เช่น โดนไฟไหม้ โดนปลวกหรือสัตว์กัดแทะ หรือเปื่อยติดกันเป็นปึกควรรักษาธนบัตรให้อยู่อย่างเดิมไม่ควร
แกะหรือใช้เทปกาวแปะ ผู้ขอแลกสามารถยื่นคำร้องขอแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: www.trueplookpanya.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. ด.ช.นัทธพงศ์ ทองแก้ว 
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
2. คุณพยศ เผือกประดิษฐ์  
   ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
3. คุณขำ  จันทร์เทศ  
   ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
4. คุณพุฒนาค ทาสี  
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
5. คุณดวงฤทัย นาคมนตรี 
    ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุร ี
6. คุณกัลยา แซ่ลิ้ม  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8	ม.11	ถ.ลำลูกกา	ต.ลาดสวาย	อ.ลำลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150	โทรศัพท์	0-2991-9130-59	www.thappline.co.th	

ชื่อ....................................นามสกุล	........................................โทรศัพท์	.........................
ที่อยู่	...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

	 เฉลยคำตอบฉบับที่แล้ว
	 คำถาม : แทปไลน์จัดกิจกรรม “ปันรอยย้ิม อ่ิมไออุ่น” เน่ืองในโอกาสใดและจัดที่ไหน?

 คำตอบ : ในโอกาสครบรอบก่อต้ังบริษัทฯ ก้าวสู่ปีท่ี 24 ท่ีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี

    ข่าวดี... เชิญตอบคำถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081-409-0229
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557  สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันเท่านั้น

 เฉลยคำตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 / มกราคม - มีนาคม 2558

คำถามฉบับนี้: 
			  กิจกรรมปันน้ำใจ (ตลาดนัดสุขภาพ) 
คร้ังท่ี 1/2557 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
และจัดขึ้นที่ใด
ตอบ ......................................................
.............................................................

 เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

 1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
 5. ไม่มารับตามกำหนด
 6. เลิกกิจการ
 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ลงชื่อ...........................................................

ธนบัตรชำรุด ทำอย่างไร

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุมชนสารสัมพันธ์
ผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และคลังน้ำมันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย


