
	 สวัสดีค่ะ ชุมชนสารสัมพันธ์

ฉบับเดือน มกราคม – เมษายน 

2559 มาพร้อมกับเปิดศักราชใหม่ 

ในโอกาสนี้ทีม บก.จึงขอกล่าวคำว่า

“ สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 

2559	”  มายังเพื่อนสมาชิกชุมชน

ทุกท่านด้วยนะคะ ขอให้เป็นปีแห่ง

ความสำเร็จของเพื่อนสมาชิกชุมชน

ทุกๆ ท่าน รวยๆ เฮงๆ กันตลอดปี

ค่ะ          

	 เน้ือหาชุมชนสารสัมพันธ์

ฉบับนี้เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดี ๆ

ที่ตั้งใจคัดสรรมาฝากกันค่ะ  เกร็ด

ความรู้นำเรื่อง  “เทคนิคแก้การ
หลับใน” มาฝากทุกคนค่ะ   เพื่อน

สุขภาพนำ รับประทานอย่างไรไม่
ให้อ้วน	สำหรับช่วงเทศกาลปใีหม่

ที่เต็มไปด้วยงานเลี้ยง มุมอร่อย	

โดยปิ่นโตสีฟ้าจะพาไปชวนชิมร้าน

อาหาร ครัวมะรุม จังหวัดสระบรุี

คุยกันฉันท์มิตร ฉบับนี้นำเรื่องราว

ชุมชนเข้มแข็งย่านร่มเกล้า และอ่าน

แนวคิดของผู้นำชุมชนในการดำเนิน

การเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งทำได้อย่าง

ไร น่าสนใจค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมตอบ

คำถามประจำฉบับ  ฉบับนี้ได้ผู้โชคดี

จากการจับฉลากร่วมตอบคำถาม 

6 ท่านด้วยกัน รอรับรางวัลที่ทีม

งานจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านกันเลย

ค่ะ บก. ขอขอบคุณที่ติดตามอ่าน

กันมาโดยตลอด

สวัสดีค่ะ

	 บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)  จัดงาน “ กฐินแทปไลน์สามัคคี ประจำปี 
2558 ” โดยมี คุณถวัลย์ศักดิ์ กราพงษ์  กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน ผู้นำและ
สมาชิกชุมชนแนวท่อส่งน้ำมัน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันเสาร์ที่  14 พฤศจิกายน  2558
ณ วัดปชานาถ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทอดกฐินแทปไลน์
สามัคคีขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีให้สืบไป
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คุยกัน “ ทำด้วยใจ เพราะอยากให้ชุมชน
เข้มแข็ง @ ร่มเกล้า ลาดกระบัง ”
โดย “แม่พลอย รั้วรอบคลัง”

	 สวัสดีค่ะ  คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้  กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึงเพื่อนๆ 
สมาชิกชุมชนเช่นเคยค่ะ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม่พลอยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ด้านสังคม “ แทปไลน์สายใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อและคลังน้ำมัน รุ่นที่ 12 ” ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านป่า
ริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกชุมชนที่ได้ชว่ย
ดูแลแนวท่อของพวกเรา และเป็นโอกาสพบปะสังสรรค์กันด้วยค่ะ เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่
อำนาจ สกุลณี  ประธานคณะกรรมการชุมชนร่มเกล้า 1 แขวงร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพ
มหานคร ซึ่งมีแนวคิดดีๆ ในการทำให้ชุมชนที่เข้มแข็งและได้รับรางวัลมากมายจากหน่วยงาน
ราชการ
	 ชุมชนร่มเกล้า มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยกว่าครัวเรือน  โดยสมาชิกชุมชนส่วน
ใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างและค้าขาย พี่อำนาจได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เป็นผู้นำมาเปน็
ระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน คุยกันฉันท์เพื่อน ฉบับนี้จึงขอนำบทสัมภาษณ์แนวคิดการบริหารงาน 
มาฝากท่านผู้อ่าน ติดตามได้ค่ะ                  
	 ทีม บก.  :	พี่อำนาจมีแนวคิดและวิธีการอย่างไร ในการบริหารงานชุมชน?
	 พี่อำนาจ :	ผมใช้หลักการว่าชุมชนต้องมีกฏ  และกติกาของชุมชน ในการอยู่ร่วมกันแบบ
เป็นพี่ เป็นน้องกัน มีอะไรเข้ามาปรึกษา หารือกัน  และสร้างความเขม้แข็งในชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชน โดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการภายนอก เข้ามาจัดการร่วมกับหัวหน้าชุมชน
เช่น หน่วยงานตำรวจชุมชน จากสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง เข้ามาอบรมเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด เป็นต้น
	 ทีม บก. : โครงการในอนาคตที่วางไว้มีอะไรบ้าง?
	 พี่อำนาจ : โครงการที่จะทำในระยะอันใกล้นี้ คือ
 1. โครงการหมู่บ้านสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์คือ ชุมชน/หมู่บ้านต้องปลอดยาเสพติด
 2. โครงการ ชุมชนรักษาคูคลอง โดยให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล เพ่ือให้
คลองสะอาด ปราศจากขยะ มูลฝอยต่างๆ รวมถึงวัชพืชที่ลอยตามลำคลอง โดยได้รับความร่วมมอื
จาก สำนักงานเขตลาดกระบัง และชาวชุมชนร่มเกล้า 1 และยังมีอีกหลายๆ โครงการที่จะพัฒนา
ชุมชนร่มเกล้าให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนครับ
	 เป็นอย่างไรบ้างคะ แนวคิดดีๆ ที่น่าสนับสนุน ผู้นำที่ทำด้วยใจ เพื่ออยากให้
ชุมชนเข้มแข็งแบบนี้  แม่พลอยขอปรบมือให้ดังๆ เลยค่ะ   อ้อ! พี่อำนาจฝากบอก
มาว่า ยินดีที่จะแบ่งปันแนวคิดการบริหารชุมชนให้เข้มแข็ง ถ้าพี่น้องสมาชิกท่านใด
สนใจติดต่อสายตรงไปได้ที่เบอร์มือถือ  089-0073646 พี่อำนาจบอกว่ายินดีตอบ
รับทุกสายค่ะ

ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
ครัวมะรุม สระบุรี

 สวัสดีครับ มุมอร่อยโดยป่ินโตสีฟ้ากลับมาพบกันอีกคร้ัง
มีเวลาก็เสาะแสวงหาร้านอาหารอร่อย บรรยากาศดีมากฝากกัน
ฉบับน้ีจะพาท่านผู้อ่านไปร้านอาหารในบรรยากาศเก๋ๆ  ช่ือร้าน 
“ครัวมะรุม”  อยู่แถวเทศบาล 3 ( บ้านอ้อย ซ.21) ปากเพรียว 
ตัวเมืองสระบุรี 
	 รสชาติของอาหารเป็นอาหารไทยรสชาติแบบแซ่บ ๆ เหมาะเป็นกับ
แกล้ม  และทานกับข้าวเมนูเด็ดท่ีจะแนะนำคือ ต้มยำปลาคัง รสชาติถึง
เคร่ืองต้มยำแบบน้ำข้น เหมาะกับผู้ทานเผ็ด จานน้ีแซ่บเว่อร์ รับรองครับ  ถ้าไม่
ชอบทานเน้ือปลาจะส่ังเป็น  ต้มยำกุ้ง ก็อร่อยไม่แพ้กันครับ  จานเด็ดอีกจาน
ท่ีขอแนะนำ คือ แกงค่ัวหอยขม ใส่ชะอมและเคร่ืองแกงสดๆ ได้รสชาติจัด
จ้านกันไปครับจานน้ี  เมนูสำหรับเอาใจคนชอบทานรสจัดอีกจาน คือ ผัดฉ่า
ทะเลซ่ึงรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอน สนนราคาอาหารย่อมเยาว์มาก 
ราคาอาหารของร้านน้ีเร่ิมต้ังแต่ 80 - 250 บาท  อ่ิมท้องด้วยราคาสบาย
กระเป๋า แบบน้ีคร้ังหน้าแวะมาสระบุรี อย่าลืมแวะท่ีร้านน้ีกันได้ครับผม
	 เวลาเปิด-ปิด  : 10:00 - 22:00 (ทุกวัน)
 เบอร์ติดต่อ :  083-492-3584, 080-633-9110
 ท่ีมา https://www.wongnai.com

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
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เพื่อนสุขภาพ
รับประทานอย่างไรไม่ให้อ้วน

 ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลและเทศกาลของการเฉลิมฉลองตอ้น
รับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า งานเลี้ยงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรบั
หลายๆคน แต่ถ้าเผลอทานเยอะจนเกินพิกัดก็ไม่ต้องกังวล เรา
มีวิธีรับประทานอย่างไรไม่ให้อ้วนมาฝากกันค่ะ
 1. ดื่มน้ำส้มคั้นสด มีวิตามินที่ช่วยดูดซึมสารอาหารที่สำคัญ 
หากรับประทานเป็นผลจะมีเส้นใยธรรมชาติ ช่วยคุมน้ำหนักได้อีกวิธีหนึ่ง 
เพราะจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องเร็ว
	 2. ทานอาหารจำพวกธัญพืช (ชนิดไขมันต่ำ) อาจทานตอนเช้า 
(หากไม่มีเวลาทานข้าว) ธัญพืชเหล่านี้ อุดมไปด้วยไฟเบอร์ วิตามิน และสาร
ต้านอนุมูลอิสระต่างๆ ระบบจะย่อยช้าๆ เข้าสู่ร่างกาย ทำให้รู้สึกอิ่มท้องนาน
	 3. เคลื่อนไหวร่างกาย หลังเลิกงานอาจเรียกเหงื่อด้วยการเดิน
เล่น หรือวิ่งเพื่อช่วยเผาผลาญ                 
	 4. เคี้ยวอาหารช้า ๆ เพราะการทานเร็ว จะทำให้ทานมากเกิน
อัตราโดยไม่รู้ตัว และหลีกเลี่ยงการทาน อาหารหลัง 6 โมงเย็น เป็นต้นไป												
	 5. ทานผัก-ผลไม้ เพราะผักจะให้พลังงานน้อย แต่ให้สารอาหาร
มาก ส่วนผลไม้ เลือกทานที่ ให้พลังงานต่ำ เช่น ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ แตงโม 
แคนตาลูป เลี่ยงผลไม้หวานจัด ให้พลังงานสูง
	 เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการรับประทานอาหาร
ในงานเลี้ยง เพื่อไม่ให้น้ำหนักเกินงาม แต่อย่างไรก็ตาม เวลารับประทาน
ต้องมีสติและ Strong พอที่จะไม่ลืมจำกัดปริมาณอาหารเพื่อหุ่นสวยจะ
ได้อยู่คู่คุณไปนานๆ ค่ะ

ที่มา www.siamdara.com

	 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ พบผู้
นำชุมชนรอบคลังน้ำมันลำลูกกา ประจำปี 2558 ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้นำชุมชน / สมาชิกชุมชนรอบคลังน้ำมันลำลูกกา	
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังน้ำมัน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม
2558
	 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ แทปไลน์
สายใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อและคลังน้ำมัน รุ่นที่ 12 ”  เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิก
ชุมชนที่ช่วยดูแลแนวท่อด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 ณ 
บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก 
	 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม  “ ปันน้ำใจ
สู่ชุมชนรอบคลังน้ำมันสระบุรี (ตลาดนัดสุขภาพ) ปีที่5 ” เพื่อให้ความรู้และให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกชุมชนรอบคลังน้ำมันสระบุรี เผย
แพร่ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการคลังน้ำมัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 
ณ คลังน้ำมันสระบุรี 
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	 เกร็ดความรู้ฉบับนี้ จะมาแนะนำวิธีแก้อาการหลับในเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับ
	  เคี้ยวหมากฝรั่ง ช่วยลดความง่วงเหงาหาวนอนได้ เพราะอย่างน้อยปากของเราต้องขยับตลอดเวลา
	  ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้า อีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลเช่นกัน คือการติดสเปรย์น้ำแร่สำหรับฉีดหน้าเอาไว้ในรถ ทางที่ดีให้วางไว้ในที่ที่มีลมแอร์
ผ่าน จะช่วยให้น้ำแร่ในกระป๋องเย็นถึงใจ ทีนี่เมื่อจับเอามาพ่นใส่หน้าซักทีสองทีก็จะพอช่วยให้สะดุ้งจนหายง่วงได้เป็นปลิดทิ้ง
	  ชวนคยุกับคนข้างๆ หรือถ้าหากใครรับหน้าที่เป็นผู้โดยสารก็ควรหมั่นสังเกตอาการคนขับเป็นระยะๆ ชวนคุยเพื่อไม่ให้คนขบั
หลับในได้     
	  จอดปั๊ม / ที่พักระหว่างทาง ถ้าที่กล่าวมาทั้งหมดไม่สามารถช่วยให้คุณหายจากอาการหลับในได้แล้วจริงๆ เจอปั๊มน้ำมันข้างหน้า
หาที่จอดเหมาะๆ แล้วปรับเบาะนอนพักสัก 15-20 นาที หลังจากตื่นมาก็ลงไปล้างหน้าเสียหน่อยรับรองขับได้อีกยาวครับ

ที่มา: http://auto.sanook.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. ด.ช. ธีรภัทร  ทองแก้ว 
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2. คุณประพจน์  วัฒนการุณวงศ์์ 
   ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง
3. คุณพงษ์ธร  กาบบัว  
   ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
4. คุณธีรเดช  โอฬาร์ศาสตร์    
   ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
5. ด.ช. สุริยะ  แนววบุตร  
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
6. คุณกฤษณา  รัตนสิน  
   ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

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 “ เสริมความรู้น้องโรงเรียนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน ” คร้ังท่ี 1/2558 
	 	 		คำถามท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือใด และท่ีไหน ?  คำถามท่ี 2  เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ?	
 คำตอบ :	1. แทปไลน์จัดกิจกรรม “เสริมความรู้น้องโรงเรียนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน ” คร้ังท่ี 1/2558 ท่ีโรงเรียนบ้านมาบประชัน
      จังหวัดชลบุรี เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม  2558 
    2. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ ความรู้เก่ียวกับระบบปฎิบัติการท่อส่งน้ำมัน ชนิดและกำเนิดปิโตรเลียม 

    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 2559  สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันเท่านั้น

 เฉลยคำตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

คำถามฉบับนี้: 
					กฐินแทปไลน์สามัคคี ประจำปี 2558
คำถามที่ 1. จัดขึ้นที่วัดใด ?
คำถามที่ 2. วัตถุประสงค์ของการทอดกฐินแทปไลน์
 สามัคคีคืออะไร ?
ตอบ  1 ........................................................    
        2 .......................................................

 เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

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

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

เทคนิคแก้อาการหลับใน

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


