
	 สวัสดีค่ะ ชุมชนสารสัมพันธ์
ฉบับเดือน กันยายน – ธันวาคม  2558
มาพร้อมกับการเข้าสู่ฤดูฝนอย่าง
เต็มตัว  ช่วงหน้าฝนนี้คงต้องระมัด
ระวังโรคที่มักจะมาในฤดูนี้คือโรค
ไขห้วัด  โรคน้ำกัดเท้า พยายาม
หลีกเลี่ยงการโดนฝนและการเดิน
ในที่ชื้นแฉะ และรักษาสุขภาพให้
แข็งแรงพร้อมรับกับหน้าฝนที่ชุ่ม
ฉ่ำไปด้วยกันค่ะ
	 เน้ือหาชุมชนสารสัมพันธ์
ฉบับนี้เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ
ที่ตั้งใจคัดสรรมาฝากกันค่ะ  เกร็ด
ความรู้นำเรื่องถ้าป้ายทะเบียนรถ
ยนต์หายจะทำอย่างไร   เพื่อน
สุขภาพนำวิธีแก้อาการนิ้วล็อค
ด้วยตนเอง  ปิ่นโตสีฟ้าพาท่าน
ไปชิมร้านอาหารใกล้ริมแม่น้ำ 
ไม่ไกลนักที่จ.อยุธยามาฝากกัน  
รับรองว่าแซ่บเวอร์  การันตีรส
ชาติจากทีมงานมาแล้วค่ะ  
	 ท่ีสำคัญอย่าลืมตอบคำถาม
ประจำฉบับ  ฉบับนี้ได้ผู้โชคดีจากการจับ
ฉลากร่วมตอบคำถาม 6 ท่านด้วย
กัน รอรับรางวัลที่ทีมงานจะจัดส่ง
ให้ท่านถึงบ้านกันเลยค่ะ  พี่น้อง
แถบจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี กทม.
อย่าลืมส่งคำตอบมาร่วมทายปัญหา
ในฉบับนี้กันด้วยนะคะ ส่วน	
จ.อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี  บก. 
ก็ต้องขอขอบคุณที่ร่วมส่งคำตอบ
มาเป็นประจำค่ะ   และหากมีข้อ
เสนอแนะประการใดสำหรับการ
ปรับปรงุชุมชนสารสัมพันธ์ของ
พวกเรา แจ้งมาได้ที่ช่องทางนี้ค่ะ
nannapas@thappline.co.th	 ความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน
มีค่าต่อการทำงานของพวกเรามาก
ค่ะ  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีค่ะ

	 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ได้ตระหนักถึงการให้ความรู้แก่ชุมชน และโรงเรียนที่อยู่
ตามแนวท่อส่งน้ำมันและรอบๆ คลังน้ำมัน เป็นสิ่งสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม
ด้านสังคมและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกิจกรรมนั้นภายใต้ชื่อ “ เสริมความรู้โรงเรียนน้องแนวท่อและรอบ
คลังน้ำมัน ครั้งที่ 1/2558 ”  โดยในครั้งนี้ แทปไลน์จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยคุณนันท์นภัส  วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสาร
องค์กรและกิจการสัมพันธ์ พร้อมเพื่อนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีท่านผอ.อรรถกฤต 
แป้นเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบประชัน คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
	 กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายจากทีมงาน เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องของชนิด และการกำเนิด
ปิโตรเลียม ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่อส่งน้ำมัน ป้ายสัญลักษณ์ตามแนวท่อที่สำคัญ และเรื่องการแจ้งเหตุ
เมื่อพบเหตุฉุกเฉินบริเวณแนวท่อน้ำมัน รวมทั้งเกมส์สันทนาการให้น้องๆ ไดร้่วมตอบคำถามอย่างอบอุ่นและสนกุ
สนาน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนกับทางโรง
เรียนต่อไป 
	 แทปไลน์มุ่งหมายที่จะดำเนินกิจกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่แบ่งปันและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน
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คุยกัน “ชาสมุนไพร  จากพืชสวนครัว
สู่อาชีพเสริม”

โดย “แม่พลอย รั้วรอบคลัง”

	 สวัสดีค่ะ  คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้  กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งดว้ยความคิดถึงเพื่อนๆ
สมาชิกชุมชนเช่นเคยค่ะ  ฉบับนี้มีเรื่องราวดีๆ ที่อยากแบ่งปัน  ที่ผ่านมาแม่พลอยได้มีโอกาส
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปันน้ำใจ  (ตลาดนัดสุขภาพ)  ซึ่งทางแทปไลน์ได้มีการจัดกิจกรรมนี้อย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานแล้วเพื่อส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องชุมชน
กิจกรรมครั้งล่าสุดในปีนี้จัดขึ้นที่ที่ว่าการชุมชน ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ซึ่งได้การต้อนรับที่อบอุ่น
จากสมาชิกชุมชนเป็นอย่างดี   หนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ก็คือการสาธิตการทำชาสมุนไพรจากทีม
งาน รักษ์สมดุล มูลนิธิอิ่มบุญจัง  ซึ่งทีมงานนำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสามารถ
นำมาทำประโยชน์รวมถึงการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนได้
	 คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้จึงขอนำวิธีการทำชาสมุนไพรอย่างง่าย  ด้วยการเอื้อเฟื้อสูตรจากทีม
งานรักษ์สมดุล มูลนิธิอิ่มบุญจัง พี่น้องชุมชนท่านใด มีความคิดอยากทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก
ก็ไม่สงวนสิทธิ์กันนะคะ ตามแม่พลอยมาดูวิธีการทำชาสมุนไพรกันได้อย่างง่ายๆ เลยค่ะ
	
	 อุปกรณ์ในการผลิตชาสมุนไพร
	 การทำชารางจืด
 1. เก็บใบรางจืดมาล้างทำความสะอาด
 2. ผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปตากแดดจนแห้ง
 3. นำมาคั่วไฟจนแห้งกรอบดี
 4. นำใบรางจืดที่คั่วแล้วบรรจุในภาชนะแบบปิดที่สามารถกันความชื้นได้

	 การทำชาใบเตย
 1. เก็บเตยหอมทั้งต้นมาล้างทำความสะอาด
 2. นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เท่ากันประมาณ 1-2 ซม.
 3. นำไปผึ่งให้แห้ง ตากแดดจนแห้งสนิทดี
 4. คั่วไฟจนแห้งกรอบ
 5. จากนั้นนำมาบรรจุในภาชนะแบบปิดกันความชื้นได้
	 วิธีชงชาดื่ม : นำใบชารางจืดและชาใบเตยที่เตรียมไว้ ใส่ในกาชาประมาณ 1 หยิบมือ  
เทน้ำร้อนในกาชา  รอประมาณ 3-5 นาที  จนชามีกลิ่นหอม  ดื่มเป็นชารับประทานได้ 
	 สรรพคุณชารางจืดชาใบเตย สามารถช่วยลดอาการเมาค้างจากพิษสุรากำจัดสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยแก้กระหาย บำรุงหัวใจ ลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะกับ
ผู้เป็นโรคเบาหวาน ลดความดัน
	 เป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการทำชาสมุนไพรแบบน้ี   หากพ่ีน้องชุมชนมีอาชีพ
ท่ีน่าสนใจอยากเสนอแนะให้ทีมงานเผยแพร่ ติดต่อมาได้ท่ีแม่พลอยแห่งร้ัวสีฟ้า แล้วกลับมาพบกันใหม่
กับชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับหน้าพร้อมเร่ืองราวดีๆ มาฝากกันค่ะ

ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
ต้นน้ำริเวอร์วิว 

 สวัสดีครับ มุมอร่อยโดยป่ินโตสีฟ้าฉบับน้ีจะพาท่านผู้อ่านไป
ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้ๆ 
น่ีเองครับ ในบรรยากาศสายฝนโปรยปราย ชุ่มฉ่ำแบบน้ี น่ังรับประทาน
อาหารพร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุดแสนจะโรแมนติกครับผม	
	 “ร้านต้นน้ำ” อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะเป็นแพลอยน้ำ 
ลักษณะเด่นของร้านน้ี  คือ รสชาติของอาหารแบบด้ังเดิม พ้ืนบ้าน และท่ีสำคัญ
ส่ังอาหารรอไม่นานก็ได้รับประทานกันแล้ว  สำหรับรายการอาหารท่ีผมจะ
แนะนำในวันน้ีก็ต้องเป็นกุ้งแม่น้ำเผา  ถ้าใครชอบแกงส้มห้ามพลาดแกงส้ม
ชะอมไข่ รสชาติเด็ดมาก ตามด้วยผัดหน่อไม้ฝร่ัง และหมึกไข่น่ึงมะนาว จาน
หลังน้ีรสชาติแซ่บเวอร์ถูกใจผู้ช่ืนชอบรสจัด   สนนราคาอาหารต่อจานก็ราวๆ 
80-150 บาท 
	 เส้นทางท่ีจะมาร้าน  : ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นพหลโยธิน 
มุ่งหน้าพระนครศรีอยุธยา มีมีทางแยกเข้ามาบางปะอิน ให้ขับตรงเข้ามา 
พอถึงส่ีแยกไฟแดง บางปะอินให้ตรงไปประมาณ 500 เมตรร้านอยู่ซ้ายมือ 
ใครท่ีชอบบรรยากาศริมแม่น้ำไม่ควรพลาด  
	 เบอร์โทรติดต่อร้าน :	035-261-006 / 035-262-398 หากสมาชิก
ชุมชนท่านใด มีร้านเด็ดๆ อยากแนะนำติดต่อมาได้ท่ีผม นายป่ินโตสีฟ้าเลยครับผม

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
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เพื่อนสุขภาพ
โรค “นิ้วล็อค”

 ในปัจจุบันสังคมที่ก้มหน้าแบบนี้  อุปกรณ์สื่อสาร หรือ 
smart phone แทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของความจำเป็นใน
ชีวิตประจำวันไปเลยทีเดียว สิ่งหนึ่งที่ตามมากับอาการก้มหน้า 
กดและกดแป้นพิมพ์อยู่ตลอดเวลา  ก็คืออาการเจ็บป่วยจากโรค 
“นิ้วล็อค” นั่นเอง  
	 นิ้วล็อคเป็นอาการของนิ้วที่งอไม่ลง หรืองอได้แต่เหยียดไม่ออก
เหมือนเป็นนิ้วพิการ จนต้องใช้มืออีกข้างช่วยง้างออก ซึ่งจะทำให้มีอาการ
บาดเจ็บตามมา  วิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการนิ้วลอ็คด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องใช้การผ่าตัดนั้น สามารถใช้การนวดมือและนิ้วซึ่งจะทำให้เลือด
ลม กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทำงานได้ดี ท่านผู้อ่านสามารถทำได้ด้วยตน
เอง ทุกที่ ทุกเวลา มาเริ่มขยับมือและนวดด้วยท่าดังต่อไปนี้พร้อมกัน
เลยค่ะ
	 ท่าเตรียม : นั่งขัดสมาธิ  กำมือวางบนหัวเข่า
	 ท่าที่ 1 : ท่าปฏิบัติ สอดนิ้วหัวแม่มือขวาไปกดนวด 3 จุด จุดท่ี
1 โคนนิ้วหัวแม่มือ จุดที่ 2 สันมือข้างนิ้วก้อย จุดที่ 3 กลางฝ่ามือ  
	 ท่าที่ 2 :	นวดคลึงให้ทั่วนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว
	 ท่าที่ 3 : ใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายกดนวดแขนด้านในไปตามแนวนิ้ว
กลางจากกึ่งกลางข้อมือถึงรักแร้ โดยนวดไปและกลับ 2-3 รอบสลับข้าง
	 ลองทำตามดูนะคะ  การนวดจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บจาก
นิ้วล็อคได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญต้องพยายามหลีกเลี่ยงท่าประจำที่ก้มหน้า
นั่งกดจอมือถืออยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ  เพียงเท่านี้อาการที่เรียกว่านิ้ว
ล็อคก็จะหายไปได้ ในที่สุดค่ะ

ที่มา : หนังสือชีวจิตฉบับเดือนมิย. 2558 

	 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)  ร่วมทำบุญถวายเตาแก๊สพร้อม
ถังแก๊สและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ให้กับวัดบ้านโดน ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี 
จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงครัวของทางวัดและชุมชนได้ใช้ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 14 
กรกฎาคม 2558 
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ดำเนินกิจกรรมติดตามฟืน้ฟู 
“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ชุมชน อบต.คลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ทำการปลูกพันธ์มะนาวทดแทน ทำการใส่ปุ๋ย และซ่อมระบบปั๊มน้ำให้ใช้งานได้ โดยมี
ผู้ใหญ่สุเทพ ปุยเปรม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 
กรกฎาคม 2558
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดงาน “ ทอดผ้าป่าแทปไลน์ 
ประจำปี 2558 ”  โดยคุณถวัลย์ศักดิ์     กราพงษ์  กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรม
การจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน  ร่วมกับชาวชุมชนตำบล  ดอนหญ้านาง  
ณ วัดบ้านพลับ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 
2558
 4. คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)  
จัดกิจกรรม “ ปันน้ำใจ (ตลาดนัดสุขภาพ) ครั้งที่ 1/2558” เพื่อร่วมมอบสิ่งของให้กบั
ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ที่ทำการชุมชน
มะขามคู่ ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
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	 คนที่มีรถย่อมรักรถเป็นปรกติอยู่แล้ว แต่วันดีคืนดี จู่ๆ เดินสำรวจรอบรถก็พบว่าป้ายรถยนต์แสนรักสูญหาย
ไปเสียแล้ว ไม่รู้ด้วยสาเหตุใด  เกร็ดความรู้ชุมชนสารสัมพันธ์จึงนำวิธีปฏิบัติเมื่อป้ายทะเบียนรถหาย  ต้องทำอย่างไร
มาฝากกันครับผม
	 1.	มองหาดูรอบๆ	ก่อน	เผื่อจะตกอยู่บริเวณนั้นๆ
	 2.	แจ้งความ	อย่าลืมกท.	รถของท่านครับและเสียค่าแจ้งความ	20	บาท
	 3.	นำใบแจ้งความไปขอทะเบียนรถใหม่	ถ้ารถท่านยังติดไฟแนนซ์ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้โดยต้องเสียค่าใช้
จ่ายด้วย	ถ้าเป็นรถของท่านเองก็ติดต่อกับขนส่งจังหวัดที่ทะเบียนรถท่านอยู่	พร้อมเอกสารสำคัญ	เช่น	ทะเบียนบ้าน	บัตร
ประชาชน	สมุดประจำตัวรถเป็นต้น		รอแผ่นป้ายใหม่ภายใน	15	วันครับ
	 ขั้นตอนอาจดูไม่ยุ่งยาก	แต่ก็ทำให้เสียเวลาในการติดต่อ	ดังนั้นหากเราป้องกันไม่ให้แผ่นทะเบียนหายโดยการหม่ัน
เช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งแล้วครับผม

ท่ีมา : เวปไซต์เกร็ดความรู้.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. ด.ช. สุรพี  ปั้นลาย 
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2. คุณวิไลลักษณ์  พาพิมพ์  
   ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
3. คุณนที  ไวยศิลา  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4. คุณศศิวิมล  สวนนุ่ม   
   ต.หันตรา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
5. คุณยุทธพงษ์  กาบบัว  
   ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
6. คุณธีระพงษ์  ชาติมนตรี  
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง 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 : แทปไลน์มีพิธีเปิดกิจกรรม “ขับข่ีปลอดภัยแทปไลน์ห่วงใยคุณ” ในวันท่ีเท่าใด และใครเป็นประธานในพิธีเปิด
 คำตอบ : แทปไลน์มีพิธีเปิดกิจกรรม “ ขับข่ีปลอดภัยแทปไลน์ห่วงใยคุณ ” ในวันท่ี 3 เมษายน 2558 โดยคุณ
   ถวัลย์ศักด์ิ  กราพงษ์  กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด

				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 ธันวาคม 2558  สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันเท่านั้น

	เฉลยคำตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 37/มกราคม - เมษายน 2559

คำถามฉบับนี้: 
					แทปไลน์ได้จัดกิจกรรม	“	เสริมความรู้น้องโรง
เรียนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน	”	ครั้งที่	1/2558	
คำถามที่	1	จัดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน	
คำถามที่	2	เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ตอบ ..................................................................
...........................................................................

 เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

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

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

ทำอย่างไรเมื่อป้ายทะเบียนรถหาย!!!

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


