
“ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนรอบคลังน้ำ�มันลำ�ลูกก�” 
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2561

 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด โดยแผนกสื่อส�รองค์กรและกิจก�รสัมพันธ์ จัดกิจกรรม 
“ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนรอบคลังน้ำ�มันลำ�ลูกก�” ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 18 มีน�คม 2561 ณ 
อ�ค�รสโมสรพนักง�น คลังน้ำ�มันลำ�ลูกก� ซึ่งได้รับเกียรติจ�กคุณสุนทร เชื้อสุข กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทฯ 
คุณเทอดศักดิ์  จันทร์สุกรี รองปลัดเทศบ�ลเมืองล�ดสว�ย, ผู้นำ�ชุมชนลำ�ลูกก� และบึงคำ�พร้อย รวมถึง
พนักง�นจิตอ�ส� เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ภ�ยในง�นมีก�รลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก, 
แจกแว่นส�ยต�เพื่อผู้สูงอ�ยุ, ก�รตรวจสุขภ�พเบื้องต้น, บริก�รนวดเพื่อสุขภ�พ รวมถึงลุ้นรับของร�งวัล
อีกม�กม�ยภ�ยในง�น และรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน พร้อมทั้งมอบตู้เย็น และเครื่องชั่งน้ำ�หนัก-วัดส่วนสูงให้
กับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลบึงคำ�พร้อย เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รบริก�รประช�ชนในพื้นที่ ทั้งนี้
เพื่อรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบริษัทฯ และชุมชนรอบคลังน้ำ�มันลำ�ลูกก�

 สวัสดีครับ . . . . .สม�ชิก
ชุมชนรอบคลังน้ำ�มันและแนวท่อ
น้ำ�มันทุกท่�น กลับม�พบกันอีก
เช่นเคยกับชุมชนส�รสัมพันธ์ฉบับที่ 
44 
 เมื่อช่วงเดือนมกร�คม-
เมษ�ยน 2561 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ 
จัดกิจกรรมเพื่อชุนชมในพื้นที่รอบ
คลังน้ำ�มัน และชุมชนแนวท่อน้ำ�มัน
ม�กม�ย เช่น กิจกรรมปันน้ำ�ใจ...
สู่ชุมชนรอบคลังน้ำ�มันลำ�ลูกก� 
ครั้งที่ 1/2561 รวมถึงกิจกรรมหรือ
โครงก�รต่�งๆ ที่ท�งแทปไลน์จัด
ขึ้นอย่�งต่อเนื่องเพื่อสร้�งคว�มสุข 
และคว�มสัมพันธ์อันดีกับสม�ชิก
ชุมชนทุกท่�น สำ�หรับเนื้อห�ใน
ฉบับที่ 44 นี้ ผมยังไม่ลืมที่จะนำ�
เรื่องร�วและส�ระดีๆ ที่มีประโยชน์
ต่อทุกท่�นม�ฝ�ก ไม่ว่�จะเป็น
อ�ก�รปวดศีรษะในตำ�แหน่งต่�งๆ 
ที่ทุกท่�นส�ม�รถสังเกตุอ�ก�ร
ในเบื้องต้นได้ รวมถึงเกร็ดคว�มรู้
เรื่องก�รลดก�รบริโภคเกลือเพื่อลด
ปัญห�ก�รนอนกรน 
 ผมหวัง เป็นอย่�งยิ่ งว่�
ทุกท่�นจะได้รับทร�บข่�วส�รของ
บริษัท และประโยชน์ดีๆ ที่กระผม
และทีมง�นนำ�ม�ฝ�กกันในชุมชน
ส�รสัมพันธ์ฉบับนี้ครับ



โทรฉุกเฉิน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01               2 ชุมชนสารสัมพันธ์

คุยกัน

โดย........ ชีพจรลงเท้า

ฉันท์เพื่อน

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
มุมอร่อย

กินเพลิน เจริญอาหาร กับร้านอาหาร “กันเอง” นิคมพัฒนา
 ห�ก ใครผ่ �นม�แถวนิ คมพัฒน�ทั้ ง ที ต้ อ ง แ ว ะ           
ร้�น “กันเอง” ด้วยนะคะ เพร�ะเป็นร้�นที่ใครๆ ต่�งก็แนะนำ�ว่�
เป็นหนึ่งในสุดยอดร้�นย่�นนิคมพัฒน� 
 ร้�นกันเองอยู่ตรงข้�มตล�ดนิคมพัฒน� เข้�ซอยม�
เล็กน้อย จะเจอร้�นอ�ห�รที่อยู่ใกล้ไร่สับปะรด บรรย�ก�ศโล่งๆ 
มีหลังค� พร้อมโต๊ะม�กม�ย เมนูอ�ห�รจะเน้นเป็นอ�ห�ร
ไทย,อ�ห�รพื้นบ้�น รวมถึงอ�ห�รป่�อีกด้วย ซึ่งเมนูแนะนำ�
ของร้�นนี้มีหล�ยเมนู โดยเมนูแรกประเดิมด้วย “น้ำ�พริกไข่
ปู” รสช�ดครบรสแทรกด้วยคว�มมันของไข่ปูท�นคู่กับผักเคียง
หว�นกรอบ พร้อมข้�วสวยร้อนๆ รับรองอร่อยเห�ะแน่นอน   
เมนูต่อม�คือ “แกงป่�ปล�เห็ดโคน” จัดจ�นม�สวยง�มพร้อม
กับปล�ชิ้นใหญ่ เป็นแกงป่�ที่รสช�ดครบเครื่อง ตัวปล�ก็ไม่ค�ว 
ส�ม�รถซดได้คล่องคอ เมนูปิดท้�ยถือว่�เป็นเมนูเด่นประจำ�ร้�น 
กับเมนูหมูเส้น ที่เป็นเมนูเด็ดซึ่งท�งร้�นนำ�ม�ต่อยอดโดยก�ร
เอ�ม�ทำ�เป็นเมนูต่�งๆ ซึ่งเมนูยอดฮิตคือ “ยำ�หมูเส้น” นำ�หมู
เส้นกรอบอร่อย คลุกเคล้�กับน้ำ�ยำ�แซ่บๆ จี๊ดจ๊�ดลงตัว ห�กใคร
ผ่�นม�แถวนิคมพัฒน� แวะม�ลองกันได้ 

 ก�รเดินท�ง : ถ้�คุณม�จ�กระยอง ขับรถม�ท�งนิคมพัฒน�    
จะผ่�นปั้มบ�งจ�ก และตล�ดนิคมฯ ให้กลับรถตรง 4 แยก จ�กนั้นให้ชิดซ้�ย 
ขับรถม�ต�มท�ง จะเห็นป้�ยว่�ร้�นกันเอง ให้ขับรถเข้�ซอยม�ก็จะเจอร้�น
กันเองครับ

เครดิต : http://www.rayonghip.com

 สวัสดีครับ คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับที่ 44 นี้ “ชีพจรลงเท้�” ได้มีโอก�สเข้�ไปพบปะ
สม�ชิกชุมชนแนวท่อฯ ที่มีคว�มสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับท�งบริษัทฯ ม�อย่�งย�วน�น ซึ่งสม�ชิก
ท่�นนี้ีมักทุ่มเทแรงก�ยแรงใจเพื่อชุมชนอันเป็นที่รัก และให้คว�มร่วมมือในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ
ของบริษัทฯ เป็นอย่�งดีเสมอม� คุณนันทิกร สกุลณี หรือ พี่ยงค์ หนึ่งในผู้นำ�ชุมชนซึ่งได้สร้�ง
คุณประโยชน์และผลง�นต่�งๆ ม�กม�ยให้กับชุมชนร่มเกล้� 1 โดยเมื่อวันที่ 23 มีน�คม 2561       
ที่ผ่�นม� พี่ยงค์เดินท�งเข้�รับโล่เกียรติคุณ “อ�ส�ดีเด่น” เนื่องในโอก�สวันสังคมสงเคร�ะห์    
แห่งช�ติและวันอ�ส�สมัครไทย พุทธศักร�ช 2560 โดยคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รสังคม
แห่งช�ติ และกระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถุมภ์ ในฐ�นะอ�ส�สมัครดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มเข้มแข็ง 
เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศช�ติ
 ชีพจรลงเท้า : อยากให้พี่ยงค์ช่วยเล่าความเป็นมาของรางวัล “อาสาดีเด่น” ที่ได้รับ
ในครั้งนี้ซักหน่อยครับ
 พี่ยงค์ : พี่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้�ไปนำ�เสนอผลง�นก�รปฏิบัติหน้�ที่
เพื่อสังคมและชุมชน แก่กองบังคับก�รตำ�รวจนครบ�ล (บกน.) 1 - 9 ซึ่งเป็นคณะกรรมก�รในก�ร
คัดเลือกอ�ส�ดีเด่น โดยให้เร�แนะนำ�ตัวพร้อมนำ�เสนอผลง�นและโครงก�รต่�งๆ ของชุมชนฯ  
 ชีพจรลงเท้า : ไม่ทราบว่าพี่ยงค์ได้นำาเสนอโครงการอะไรแก่ทางคณะกรรมการครับ
 พี่ยงค์ : โครงก�รที่พี่ได้นำ�เสนอ และได้รับคว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก คือ โครงก�ร 
“พลังวัยใส ต้�นภัยย�เสพติด” ที่ท�งบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) เป็นผู้นำ�
โครงก�รดีๆ เหล่�นี้ม�สู่ชุมชน ทำ�ให้ท�งชุมชนร่มเกล้� 1 และชุมชนอื่นๆ ได้ทำ�โครงก�รดีๆ เพื่อ
เด็กและเย�วชน ให้ทร�บและตระหนักถึงพิษภัยของย�เสพติดที่ขณะนี้มีผลกระทบอย่�งม�ก
ต่อประเทศช�ติ ซึ่งเมื่อชุมชนได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นที่มีศักยภ�พและมีคว�มรู้เกี่ยวกับ
ย�เสพติดม�ให้คว�มรู้แก่เย�วชนแล้ว ก็ส�ม�รถช่วยเหลือให้เย�วชนห่�งไกลจ�กย�เสพติดได้ 
พี่ต้องขอบคุณท�งแทปไลน์อย่�งม�กค่ะ ที่คอยให้คว�มช่วยเหลือท�งชุมชนร่มเกล้� 1 ม�อย่�ง 
สม่ำ�เสมอ
 ถือได้ว่�พี่ยงค์เป็นสุภ�พสตรีท่�นหนึ่งที่มีคว�มแข็งแกร่งอย่�งม�ก ทั้งร่�งก�ย
และจิตใจครับ เพร�ะง�นจิตอ�ส�ต้องใช้ “ใจ” ที่มีคว�มเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ และไม่ค�ดหวังผล
ตอบแทนใดๆ และท�ยนี้ขอแสดงคว�มยินดีกับร�งวัล “อ�ส�ดีเด่น” ที่พี่ยงค์ได้รับในครั้งนี้
ด้วยครับ และในฉบับหน้�เร�จะมีบทสัมภ�ษณ์ดีๆ อะไรม�ฝ�กกัน รอติดตามได้เลยครับ

อาสาดีเด่น
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เพื่อนสุขภาพ
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 อ�ก�รปวดศีรษะมีหล�ยชนิด แต่ที่เร�จะพบเจอได้บ่อยๆ         
มี 4 ประเภท ซึ่งตำ�แหน่งของก�รปวดศีรษะก็ส�ม�รถช่วยในก�ร
วินิจฉัยโรคได้ ลองม�เช็คกันดูนะคะ ว่�อ�ก�รปวดศีรษะของคุณ       
ตรงหรือคล้�ยกับภ�พ ก�รปวดบริเวณใดบ้�ง เพื่อจะได้วิเคร�ะห์
ด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อน ถ้�เห็นท่�ไม่ดี ก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ

เครดิต : คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา 

คุณเช็คได้! 
“ปวดหัว 4 แบบ เป็นโรคอะไรบ้าง?”  1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด โดยแผนกสื่อส�ร

องค์กรและกิจก�รสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนรอบคลังน้ำ�มัน
ลำ�ลูกก�” ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 18 มีน�คม 2561       
ที่ผ่�นม� ณ อ�ค�รสโมสรพนักง�น คลังน้ำ�มันลำ�ลูกก�
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด โดยคุณณัฐกฤช ฤกษ์ด ี
ผู้จัดก�รแผนกสื่อส�รองค์กรและกิจก�รสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่อง
ขย�ยเสียงและอุปกรณ์ ให้กับเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจส�ยง�นป้องกันและ
ปร�บปร�มง�นชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สถ�นีตำ�รวจนครบ�ลล�ดกระบัง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีน�คม 2561 ที่ผ่�นม� เพื่อใช้ในกิจกรรม
ป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติดในพื้นที่ชุมชนแนวท่อน้ำ�มันหรือ
พื้นที่โดยรอบ ซึ่งได้รับเกียรติจ�ก พ.ต.อ. คำ�แหง กัณฑวงศ์ ผกก.       
สน. ล�ดกระบัง พ.ต.ท. วรชิต วิต๊ะกุล รอง ผกก.ป สน. ล�ดกระบัง      
เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด โดยสโมสรพนักง�น 
ร่วมกับ แผนกสื่อส�รองค์กรและกิจก�รสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “สงกร�นต์      
แทปไลน์” ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษ�ยน 2561  ณ สถ�นี
สูบจ่�ยน้ำ�มันศรีร�ช�, วันอังค�รที่ 10 เมษ�ยน 2561 ณ คลังน้ำ�มัน
สระบุรี และวันพุธที่ 11 เมษ�ยน  ณ  คลังน้ำ�มันลำ�ลูกก� และจัดกิจกรรม 
“สงกร�นต์ชุมชนแนวท่อฯ” ที่เทศบ�ลตำ�บลมะข�มคู่ อำ�เภอนิคมพัฒน� 
จังหวัดระยอง

1

2



เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

ร�ยชื่อผู้โชคดีฉบับที่ 43 /2561 
ที่ได้รับของร�งวัลจ�กแทปไลน์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150 โทรศัพท์ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................น�มสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
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 เฉลยคำ�ตอบฉบับที่แล้ว
 คำ�ถ�ม : คำ�ถ�มที่ 1. กิจกรรม “แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อ และคลังน้ำ�มัน ครั้งที่ 14/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่�ไหร่?  
  คำ�ถ�มที่ 2. “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต�มรอยพ่อ” จัดขึ้นที่ใด? 

 คำ�ตอบ : 1. วันศุกร์ที่ 22 และเส�ร์ที่ 23 ธันว�คม 2560 
  2. ณ ชุมชนร่มเกล้� 1

    ข่าวดี... เชิญตอบคำาถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำาตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณณัฐกฤช  ฤกษ์ดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 063-265-4664 
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 45 / กันยายน - ธันวาคม 2561

คำ�ถ�มฉบับนี้: 
คำ�ถ�มที่ 1. บริษัทฯ ส่งมอบสิ่งใด? ให้แก่สถ�นี
ตำ�รวจนครบ�ลล�ดกระบัง และส่งมอบเมื่อวันทีี
เท่�ไหร่?
คำ�ถ�มที่ 2. บริษัทฯ “จัดกิจกรรมสงกร�นต์ชุมชน
แนวท่อฯ” ที่ใด?
ตอบ  1 ........................................................             
       2 .......................................................

 เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

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

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

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

ลดเกลือ = ลดกรน
 ก�รนอนกรนเป็นภัยเงียบที่แฝงไปด้วยคว�มน่�กลัว มีผลง�นวิจัยจ�กสหรัฐอเมริก�ร�ยง�นว่� ผู้ที่นอนกรนแบบมี
ก�รหยุดห�ยใจรุนแรงร่วมด้วย มีโอก�สต�ยภ�ยใน 8 ปี สูงเกือบ 200% ห�กไม่อย�กเสี่ยง ควรตรวจรักษ�กันเนิ่นๆ
 นักวิจัยในโรงพย�บ�ลคลินิกคัส เด พอร์โต อเลเกร ในบร�ซิล พบว่� ก�รรับประท�นอ�ห�รที่มีส่วนประกอบของเกลือในระดับต่ำ�
ช่วยลดอ�ก�รกรน หรือลดอ�ก�รหยุดห�ยใจชั่วขณะระหว่�งนอนหลับได้
 นักวิจัยบร�ซิลเชื่อว่� ก�รรับประท�นเกลือม�กเกินไปนำ�ไปสู่ก�รสร้�งของเหลวในร่�งก�ย และเมื่อนอนลงของเหลวเหล่�นี้      
จะเคลื่อนตัวไปอยู่ที่บริเวณคอแทน ซึ่งทำ�ให้ช่องก�รไหลเวียนท�งเดินห�ยใจตอนบนเล็กลง และอ�จทำ�ให้เกิดก�รหยุดห�ยใจชั่วขณะ
 ไม่น่�ใช่เรื่องเสียห�ย เพร�ะก�รรับประท�นเค็มม�กเกินไปไม่เกิดผลดีกับไต ถ้�ส�ม�รถช่วยลดอ�ก�รนอนกรนได้ นับว่�
เป็นท�งเลือกที่น่�สนใจไม่น้อย

 1. นายสยมภู จวบสุข
 จ. สระบุรี
 2. นางสอาด เอี่ยมพิชัย
 จ. พระนครศรีอยุธยา
 3. คุณสุภาพ วงษ์แก้ว
 จ. ชลบุรี
 4. คุณอารีย์ ศรนรินทร์
 จ. ชลบุรี
 5. คุณสันติสุข ศรนรินทร์
 จ. ชลบุรี
 6. คุณณัฐภรณ์ ศรนรินทร์
 จ. ชลบุรี


