
	 สวัสดีค่ะ ชุมชนสารสัมพันธ์

ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558

มาพร้อมฟ้าฝนที่แปรปรวน บางวันร้อนจน

อยากจะแช่น้ำแข็งทั้งวัน บางวันตกเย็นก็เจอ

ฝนตกหนัก  ในใจกลางเมืองกรุงเทพอ่าน

ข่าวที่ผ่านมาว่าถึงกับเกิดภาวะน้ำท่วมขัง

พี่น้องชุมชนแนวท่อและรอบคลังของเรา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ  ส่งข่าวสารให้กับ

พวกเราทีมงานรับทราบกันบ้างค่ะ ด้วย

ความห่วงใยค่ะ

	 ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตามธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม  ทีม

งานก็ได้มีโอกาสรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้

หลักผู้ ใหญ่  เดินสายรดน้ำขอพรกับพี่น้อง

ชุมชนแถวบริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา ชื่นฉ่ำหัวใจ

ด้วยพรที่ดีที่ ได้รับมาค่ะ  สำหรับกิจกรรม

ในช่วงที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ทางแทปไลน์

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 6	

ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ขับปลอดภัย แทปไลน์

ห่วงใยคุณ”  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความ

ปลอดภัยให้กับพี่ๆ พนักงานขับรถบรรทุก

น้ำมัน ในช่วงการขับขี่เทศกาลสงกรานต์

ที่ผ่านมา พร้อมกิจกรรมร่วมลุ้นรับรางวัล

ใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัล

และฝากกันไว้ว่า “ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับพัก

กันก่อนค่ะ”

	 เนื้อหาในชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับ

นี้ ทีมงานคัดสรรเรื่องราวดีๆ ที่มีประโยชน์

มาฝากกันเหมือนเช่นเคย ติดตามอ่านกัน

ในเล่มได้  ที่สำคัญ อย่าลืมตอบคำถาม 

ร่วมสนุกลุ้นรางวัลส่งมา และหากมีข้อเสนอ

แนะประการใดสำหรับการจัดทำจุลสาร

ฉบับนี้  แจ้งกันมาได้นะคะ แล้วพบกันใหม่

ฉบับหน้า

สวัสดีค่ะ

	 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ขับปลอดภัย แทปไลน์ห่วงใยคุณ ปีที่ 6”		
พิธีเปิดโดยคุณถวัลย์ศักดิ์  กราพงษ์  กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน พนักงานขับรถบรรทุก
น้ำมันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงคข์องกิจกรรมนี้เพื่อปลกู
จิตสำนึกด้านความปลอดภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีการใช้รถยนต์
บนท้องถนนอย่างหนาแน่น  ภายในกิจกรรมมีการจัดบอร์ดนิทรรศการด้านความปลอดภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
และความรู้ในการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย  และนอกจากนั้นยังสนับสนุนเครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟกระป๋อง
และแจกผ้าเย็นให้กับพนักงานที่ขับรถบรรทุกน้ำมันที่เข้ามารับน้ำมันที่คลัง เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการขับรถ
และที่สำคัญบริษัทจัดรางวัลใหญ่ 5 รางวัลเพื่อมอบให้กับผู้โชคดีที่จากแบบสอบถามที่ร่วมให้ความคิดเห็น   กิจกรรม
นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2558  ณ คลังน้ำมันลำลูกกาและสระบุรี
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คุยกัน
จากผืนนารอบคลังน้ำมัน 

สู่อาณาบริเวณอพาร์ทเม้นท์ 

“คุณป้าละเอียด เฟื่องฟู”

	 หากท่านเคยเดินทางมาที่คลังน้ำมันลำลูกกา เส้นทางถนนด้านหลังที่สามารถเป็นเส้น
ทางผ่านไปถนนสายไหมได้  มีซอยที่ตัดผ่าน ชื่อซอย “เฟื่องฟู” ที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นการระลึกถึงกำนัน
ประยูร เฟื่องฟู ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ด้านซ้ายจะเห็นห้องพัก และอพาร์ทเม้นท์เรียงรายไปตลอดแถว
 ผู้คนแถวนั้นจะรู้จักเจ้าของห้องพักนี้ดี ซึ่งก็คือคุณป้าละเอียด   เฟื่องฟู ภรรยาของกำนันประยูร 
เฟื่องฟูนั่นเอง
	 ในสายวันหนึ่ง ของอากาศที่ร้อนระอุถึง 40 กว่าองศาเซลเซียส ทีมบก. ได้มีโอกาสพูดคุย
กับคุณป้าละเอียดและพี่พะเยาว์ ซึ่งเป็นลูกสาว ได้ ให้เกียรติสละเวลาจากการขายของชำหน้าบ้านมา
พูดคุยกับทีมงานอย่างเป็นกันเอง
	 ทีมบก.  :  อยากให้คุณป้าละเอียดเล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อสมัยก่อน บริเวณนี้เป็นอย่างไรค่ะ
	 คุณป้าละเอียด :	สมัยเมื่อก่อนแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมด ซึ่งสมัยคุณป้าเป็นสาวป้าทำนา
ดำนาเอง โดยพื้นเพแล้วครอบครัวป้าอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานแล้ว ต่อมาได้แต่งงานกับอดีตกำนัน
ประยูร เฟื่องฟู ซึ่งกำนันเป็นคนคลองสี่มีบุตร 1 คน ธิดา 2 คน ซึ่งตอนนี้ ได้มีครอบครัวหมดแล้ว 
และลูกๆ ยังอยู่กับป้าภายในบริเวณบ้านพื้นที่เดียวกัน ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีถนนจากปากทางเข้ามา 
การเดินทางต้องใช้เรือเดินทาง ตามคลองหกวา และต่อมาพอมีการก่อสร้างคลังน้ำมันขึน้ก็ทำให้
เกิดความเจริญในท้องที่ตามมา โดยมีการก่อสร้างถนนตัดใหม่ขึ้นการสัญจรทางน้ำจึงลดลง
	 ทีมบก. :  การเริ่มดำเนินธุรกิจการทำห้องพักและอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า มีความเป็นมาอย่างไร
คะ และคุณป้าละเอียดมีวิธีการบริหารงานและบริหารคนหรือผู้เช่ามากๆ เหล่านี้ ได้อย่างไรค่ะ
	 คุณป้าละเอียด : ก่อนนี้ ป้ามีแค่ที่ดินว่างๆ อยู่ พอมีการก่อสรา้งคลังน้ำมันเกิดขึ้น กมี็
ผู้รับเหมาที่มาทำการก่อสร้างคลัง มาขอเช่าที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างแคมป์คนงาน และที่ดินอีกส่วน
หนึ่งให้เขาเช่าทำบ่อกุ้ง กินบริเวณพื้นที่ ไปถึงถนนหทัยราษฎร์ พอก่อสร้างคลังเสร็จผู้รับเหมาก็ออกไป
ต่อมามี พนักงานขับรถน้ำมัน (พขร.) มาถามหาห้องเช่า ลุงกำนัน จึงเริ่มปลูกหอตึกแรกจำนวน 10 
ห้อง เป็นตึกชั้นเดียว ต่อมาจึงก่อสร้างหอพักเพิ่มอีก 1 ตึก จำนวน 20 ห้อง เป็นลักษณะสองชั้น 
และต่อมามีการก่อสร้างตึกสามชั้น เพิ่มขึ้นอีก 2 แถวๆ ละ 52 ห้อง สรุปนับตั้งแต่เริ่มสร้างหอ
พักเป็นต้นมา นับรวมแล้วมีทั้งหมด รวม 134 ห้อง โดยราคาเช่าประมาณเดือนละ 1,300-1,500 
บาท 
	 ถามถึงการบริหารงาน ในหอพักนั้นป้าละเอียดจะใช้หลักอยู่กันแบบพี่ แบบน้อง ซึ่งส่วน
ใหญ่ลูกค้าจะเช่าแล้วอยู่ระยะยาวเลย และป้ายังใช้คุณธรรมในการบริหาร โดยมีการยืดหยุ่นคา่
เช่าให้ ถ้าไม่มีก็ผัดผ่อนกันได้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น พขร. ประมาณ 80 % รองลงมาเป็น รปภ. 
และพนักงานผู้รับเหมาทั่วไป		
	 ทีมบก. :  อยากทราบความรู้สึกของคุณป้าละเอียดที่มีต่อกิจกรรมของคลังน้ำมันแทปไลน์
ค่ะ เช่นกิจกรรมสงกรานต์ ปีใหม่ ต่างๆ เป็นต้นค่ะ
	 คุณป้าละเอียด :	ป้ารู้สึกเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ทางคลังได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่ง
ป้าต้องขอบคุณที่ทางคลังน้ำมันที่ยังห่วงใยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ยังมีการไปมาหาสู่กันตลอด และขอบ
คุณที่เวลามีงานอะไร ทางคลังน้ำมันจะเรียนเชิญเสมอ
	 ต้องขอบอกว่า การท่ีทีมบก. ได้มีโอกาสได้ทำบทสัมภาษณ์น้ีกับทางคุณป้าละเอียดน้ัน ทำให้
พวกเราเกิดความรู้สึกว่า คนเราท่ีมีความคิด มีจิตใจท่ีแบ่งปัน พร้อมท่ีจะให้และช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอน้ัน 
จิตใจของผู้ให้จะอ่ิมเอมและมีความสุขภายในจิตใจตลอดเวลาค่ะ
 สำหรับฉบับหน้าเราจะพาไปพุดคุยกันฉันท์เพ่ือนกับพ่ีน้องชุมชนใด  โปรดติดตามอ่านกันนะคะ

ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
“ร้านครูจุก”

 มุมอร่อยฉบับน้ี จะพาท่านไปพบกับร้านอา
หารบรรยากาศริมน้ำ ช่ือดังของเมืองสามโคกปทุมธานี
ท่ีคนแถวน้ันเรียกกันว่า “ร้านครูจุก”  กันครับ ร้านครูจุก

โดย ปิ่นโตสีฟ้า

เป็นร้านอาหารริมน้ำ บรรยากาศรับลม ตัวร้านเป็นบ้านทรงไทย มีเพิงชาน
ย่ืนออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับชมวิวธรรมชาติ ช่วงเย็นๆ จะเห็นเรือ
โยง เรือหางยาวว่ิงผ่านไปมาให้เห็นเร่ือยๆ  สามารถน่ังชมพระอาทิตย์ตกได้
อย่างสวยงาม รสชาติอาหารบอกเลยอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆครับ
	 สไตล์บ้านๆ ลูกทุ่งๆ บริการอย่างเป็นกันเองมีลูกค้ามากพอสมควร ช่วงเทศกาล
ต้องโทรจองโต๊ะก่อน เมนูแนะนำของร้าน เร่ิมต้นด้วย ผัดเผ็ดหมูป่า รสชาติดีมากๆ 
กำลังนัวๆ กลมกล่อม ไม่หวานเน้ือหมูไม่เหนียว ส่ังระดับความเผ็ดได้   ต้มยำปลาคัง 
ต้มยำรสชาติเค็มเปร้ียว ซดเพลินๆ เน้ือปลาไม่คาว  ปลาคังลวกจ้ิมเน้ือปลาลวกสุกโรย
ด้วยกระเทียมและต้ังโอ๋จ้ิมกับน้ำจ้ิมซีฟู้ด  อร่อยซ้ีดซ้าด  ทอดมันกุ้ง ทอดมันกุ้งช้ินไม่
ใหญ่เท่าไหร่ แต่อร่อยดีเน้ือกุ้งเด้งๆ ทอดมากรอบนอกนุ่มในกำลังดีครับ  ส่วนท่านท่ี
จะมา มีรายละเอียดของร้านมาฝากตามน้ีครับผม 
	 เวลาเปิด-ปิด :  ปิดเฉพาะวันจันทร์ท่ี 2และ 4 ของเดือน เวลาเปิด 
10.30-21.00 น.
	 ท่ีอยู่ : ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   โทรศัพท์ : 02-
979-8085-8849
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เพื่อนสุขภาพ
สูตรยาแก้แผลเป็นจากรอยสิว

 สิวและรอยแผลเป็น เป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นและไม่รุ่น 
หากมีผิวหน้ามัน ซึ่งทำให้เกิดการอุดตันของไขมันที่รูขุมขนและ
มักเกิดสิวตามมาได้ง่าย  และควรต้องระวัง หากเป็นสิว มือไม้อยู่
ไม่สุข ชอบบีบ กดสิว จะทำให้เกิดเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ และเกิด
การอักเสบการเป็นสิวหัวช้าง ซี่งมีอันตรายยิ่งกว่า  

	 วิธีการแก้สิวและรอยแผลเป็นในเบื้องต้น  ให้ ใช้หัวไพลสด 1	
เหง้า ล้างให้สะอาด ปอดเปลือกแล้วหั่นเป็นแว่นบางๆ นำไปต้มกับน้ำ
จนเดือด  จากนั้นนำหม้อลง รอให้น้ำต้มไฟอุ่น แล้วใช้ล้างหน้า จะช่วย
ละลายไขมันอุดตันและลดการเกิดสิวและแผลเป็นได้  ควรกินผักพื้นบ้าน
ที่มีสรรพคุณช่วยลดเลือนแผลเป็นจากสิว เช่น ผักบุ้ง ผักกาด หัวไช้เท้า 
หัวหอม กระเทียม ขิง ดีปลี รางจืด  ซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องอาหารการกิน
เท่านั้น คนเป็นสิวควรหมั่นออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
และหยุดเครียดทั้งจากการงานและครอบครัว ก็จะบรรเทาอาการเกิด
สิวและรอยแผลเป็นได้

ที่มา :  หนังสือชีวจิต เล่มที่ 397

	 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด  จัดกิจกรรม  “ขับปลอดภัย แทปไลน์ห่วง
ใยคุณ ปีที่ 6” โดยมีคุณถวัลย์ศักดิ์  กราพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2558 พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
พร้อมเพรียง ณ คลังน้ำมันลำลูกกา และสระบุรี 
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
โดยคุณนันท์นภัส  วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทน
มอบอุปกรณ์ด้านจราจรให้กับเทศบาลอโยธยา โดยมีคุณ วุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร รองนายก
เทศมนตรี เทศบาลอโยธยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
 3. คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)  
จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์กับผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนรอบคลังน้ำมัน
ลำลูกกา สระบุรี และชุมชนแนวท่อ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2558
 4. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด คลังน้ำมันสระบุรี  โดยคุณปริญญ์  
โชติยานันทวงศ์  ผู้จัดการคลังน้ำมันสระบุรี เป็นตัวแทนมอบเครื่องตัดหญ้า(แบบสะพาย) ให้
กับ จ่าสิบเอกนิพนธ์ ศิริคำเพ็ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือน  กองร้อยรักษาความ
สงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกสระบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558



	 ทีมวิจัยทางการแพทย์จากเกาหลีใต้ เผยแพร่ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การดื่มกาแฟในระดับ
ปานกลาง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปทุกวัน อาจส่งผลให้เส้นเลือดของคนเราสะอาดขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วย
เป็นโรคหัวใจอันเนื่องจากเส้นเลือดอุดตันลงได้ ทีมวิจัยได้ศึกษาและค้นพบว่า คนที่ดื่มกาแฟในปริมาณปานกลาง
ระหว่าง 3- 5 ถ้วยต่อวัน จะมีสัญญาณซึ่งแสดงถึงอาการหัวใจเบื้องต้นน้อยลงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดื่มกาแฟมาก
กว่าหรือไม่ดื่มเลย เมื่ออ่านบทความนี้ ผู้รักสุขภาพก็สามารถเลือกดื่มและจำกัดจำนวนแก้วของกาแฟเพื่อดื่มด่ำ
กับรสชาติได้อย่างสบายใจขึ้นค่ะ

ท่ีมา : www.sanook.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. คุณโปร่ง  ชูชื่น 
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรีี
2. คุณจุรินทร  นิ่มทอง  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
3. คุณจินดา ปันทวาย  
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
4. คุณพีระภัทร์ ปั้นลาย   
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
5. คุณวิภาสิริ เปรมจิตต์   
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
6. คุณศรีวิวรรณ เพ็ญฉาย  
   ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

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 : แทปไลน์สายใยสัมพันธ์  คร้ังน้ีจัดข้ึนเป็นคร้ังท่ีเท่าไร และมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร
 คำตอบ : คร้ังท่ี 11/ เพ่ือขอบคุณสมาชิกชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลท่อส่งน้ำมันและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ือง 
          ความปลอดภัยของระบบท่อของบริษัท

    ข่าวดี... เชิญตอบคำถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081-409-0229
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558  สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันเท่านั้น

 เฉลยคำตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 36/กันยายน - ธันวาคม 2558

คำถามฉบับนี้: 
     แทปไลน์มีพิธีเปิดกิจกรรม “ขับปลอดภัย 
แทปไลน์ห่วงใยคุณ” ในวันที่เท่าใด และใครเป็น
ประธานในพิธีเปิด
ตอบ ......................................................
..............................................................

 เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

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

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

ดื่มกาแฟในระดับปานกลาง ช่วยโรคหัวใจได้

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


