
ทอดกฐินแทปไลน์สามัคคี ประจำาปี 2561
	 ส วั ส ดี . .สมาชิ ก ชุ ม ชน
รอบคลังน้ำามันและแนวท่อน้ำามัน							
ทุกท่านครับ	 เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว
อย่างเต็มตัวแล้วอย่าลืมดูแล
สุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
อยู่เสมอนะครับ	 สำาหรับท่านใดที่
มีโปรแกรมที่จะเดินทางท่องเที่ยว
สัมผัสอากาศหนาวก็อย่าลืมพก	
เสื้อกันหนาวกันไปด้วยนะครับ
 สำาหรับกิจกรรมดีๆ	 เพื่อ
สมาชิกชุนชมในพื้นที่ รอบคลัง
น้ำ ามันและชุมชนแนวท่อน้ำ ามัน					
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม	
2561	 ที่ผ่านมา	 ทางแทปไลน์ยังคง
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กิจกรรม	
“พลังวัยใส	ต้านภัยยาเสพติด”	ครั้ง
ที่	5	เพื่อให้น้องๆ	เยาวชน	ทราบถึง
พิษภัยของยาเสพติด	หรือ	กิจกรรม	
”ทอดผ้าป่าแทปไลน์สามัคคีและ
ถวายเทียนพรรษา”	 ณ	 วัดเขาไม้
หน้าวนาราม	จ.	ชลบุรี	เพื่อเป็นการ
ทำานุบำารุงศาสนา	 และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทย	 ให้คงอยู่
สืบต่อไป	
	 ข้อมูลดีๆ	 ในฉบับนี้ยังไม่
หมดเพียงเท่านี้ครับ	 เรายังมีสาระ
อีกมากมายที่อยากนำาเสนอให้
ทุกท่านได้นำาไปใช้	และปฎิบัติตาม	
เพราะเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ

ขอบพระคุณครับ

	 บริษัท	ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	จำ�กัด	 (แทปไลน์)	 จัดกิจกรรม	 “ทอดกฐินแทปไลน์ส�มัคคี	 ประจำ�
ปี	 2561”	 ณ	 วัดบ้�นเลนสระกระจับ	 ต.บ้�นโพ	 อ.บ�งปะอิน	 จ.พระนครศรีอยุธย�	 เมื่อวันอ�ทิตย์ที่	 11	
พฤศจิก�ยน	2561	ที่ผ่�นม�
 นำ�โดยคุณสุนทร	 เชื้อสุข	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	 ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	 จำ�กัด	 พร้อมด้วย       
ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ทำ�บุญและถว�ยผ้�กฐิน	ร่วมกับ	ผู้นำ�ชุมชน	น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล      
บ้�นโพ,	รองน�ยก	อบต.,	ประธ�น	อบต.,	ผู้ ใหญ่บ้�น,	สม�ชิกชุมชนบ้�นโพ	และสม�ชิกชุมชนแนวท่อน้ำ�มัน
ในพื้นที่ ใกล้เคียง	เพื่อเป็นก�รทำ�นุบำ�รุงพุทธศ�สน�และรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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คุยกัน

โดย........ ชีพจรลงเท้า

ฉันท์เพื่อน

  
โดย ปิ่นโตสีฟ้า

มุมอร่อย

เครดิต : สมาชิกเว็บไซต์ Wongnai คุณ Qu Sang และเพจตะลอนชิมกับนายระดม

ชุมชนเด็กดี รักษ์ดนตรีไทย

หมูสะเต๊ะ(ชัยเสวย)อพอลโล 
ของอร่อยบางพระ เมืองชลบุรี

 สวัสดีค่ะ คอลัมน์ “มุมอร่อย” โดย..ปิ่นโตสีฟ้าฉบับนี้         
เราจะพาไปแนะนำา ร้าน “หมูสะเต๊ะ(ชัยเสวย)อพอลโล” หนึ่งในร้าน
เด็ด ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กันค่ะ
 สำาหรับเมนูเด็ด ประจำาร้านต้องยกให้หมูสะเต๊ะ เนื้อหมูชิ้น
ใหญ่ นุ่มอร่อย ซึ่งทางร้านหมักมาอย่างดี ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม 
ถ่านที่ใช่ย่างทางร้านจะใช้ถ่านจากไม้โกงกางเท่านั้น ทำาให้หมูสะเต๊ะ
ของที่ร้านหอมไม่เหมือนร้านใด ซึ่งที่ี่นี่่ไม่ได้มีแค่หมูสะเต๊ะเท่านั้นนะ
คะ ยังมีตับหมู และไส้อ่อนย่างอีกด้วย จิ้มกับน้ำาจิ้มหมูสะเต๊ะสูตรเด็ด 
ที่รับรองได้เลยว่า ถ้าใครได้ลองต้องติดใจอย่างแน่นอน เสริฟพร้อม
กับน้ำาอาจาดที่ถึงเครื่อง ทั้งแตงกวา หอมแดง พริก ทางร้านใส่ให้ไม่
ยั้งเลยทีเดียว หากใครผ่านไปแถวบางพระ อย่าลืมแวะชิมกันนะคะ

	 เวล�เปิด-ปิด:	09.30	น.	-	16.00	น.
	 ก�รเดินท�ง:	 จ�ก	 อ.ศรีร�ช�มุ่งหน้�ไปท�ง	 ต.บ�งพระ	
เลยร้�นอ�ห�รล�เดอร์ไปประม�ณ	 50	 เมตร	 ร้�นอยู่ฝั่งซ้�ยมือ		
ติดถนน

 สวัสดีครับ..พบกับคอลัมน์ชีพจรลงเท้าเช่นเคยฉบับนี้ผมขอพาทุกท่านไปพบกับ
กิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด จัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อร่วมกับชุมชน           
วัดมโนรม โครงการนี้มีชื่อว่า “ชุมชนเด็กดี รักษ์ดนตรีไทย” บริษัทฯ จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเยาวชนซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญของชาติในอนาคต 
 สำาหรับโครงการนี้มีเยาวชนในพื้นที่ชุมชนวัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ
เยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 
2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำาการชุมชนวัดมโนรม ผมจึงมีโอกาสสัมภาษณ์คุณสมสิน สิทธิศรี หนึ่งใน      
ผู้ฝึกสอนดนตรีไทย และรำาไทย ของโครงการ “ชุมชนเด็กดี รักษ์ดนตรีไทย” ครับ
 ชีพจรลงเท้า : พี่สมสินรู้สึกอย่างไรบ้างกับโครงการที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นในครั้งนี้ครับ
 คุณสมสิน : สำาหรับโครงการ “ชุมชนเด็กดี รักษ์ดนตรีไทย” เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง 
แทปไลน์มอบให้กับทางชุมชนวัดมโนรม โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนในพื้นที่ของ
เราและชุมชนใกล้เคียง เพราะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์และเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านดนตรีไทย ทั้งยังช่วยรักษาดนตรี
ไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ประจำาชาติของเราด้วยค่ะ
 ชีพจรลงเท้า : ผลตอบรับจากคนในชุนชมกับโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
 คุณสมสิน : ผู้ปกครองของเยาวชนเหล่านี้มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่บุตรหลาน
ของพวกเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปติดเกมส์ หรือ ไปเสียเวลากับสิ่งยั่วยุต่างๆ และ
แทปไลน์ได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในโครงการได้แสดงความสามารถ โดยนำาเยาวชนไปแสดงใน
กิจกรรมต่างๆ ของแทปไลน์ที่จัดขึ้น ดิฉันในฐานะหนึ่งในผู้ฝึกสอนเยาวชนเหล่านี้รู้สึกขอบคุณเป็น           
อย่างมากที่ทางแทปไลน์ได้จัดตั้งโครงการที่เป็นโยชน์เช่นนี้ต่อเยาวชน และเลือกให้ชุมชนวัดมโนรม
เป็นต้นแบบของโครงการ เพื่อนำาไปสานต่อให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชุนชมอื่นๆ ต่อไปค่ะ 
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เพื่อนสุขภาพ

 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด ร่วมกับกองร้อย
ปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ร้อย.ปจว.นย.) 
และสถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี จัดกิจกรรม “พลังวัยใส..ต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 5 ประจำา
ปี 2561 เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ กองร้อยปฏิบัติการ
จิตวิทยา ค่ายกรมหลวงชุมพร อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณเษก เย็นใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ         
เป็นประธานในพิธีเปิด มีเยาวชน และผู้นำาชุมชน ร่วมกิจกรรม       
ทั้งสิ้น 130 คน จากชุมชนจำานวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไก่เส่า 
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี, ชุมชนกระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และ
ชุมชนคลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นชุมชนแนวท่อน้ำามัน
 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด จัดกิจกรรม “มอบ
ทุนการศึกษาแทปไลน์ ประจำาปี 2561” ซึ่งดำาเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 
23 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 
เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจำานวน
ทั้งสิ้น 185 ทุน ในพื้นที่รอบคลังน้ำามันลำาลูกกา และแนวท่อน้ำามัน 
จำานวน 90 ทุน เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 และพื้นที่รอบคลัง
น้ำามันสระบุรี และแนวท่อน้ำามัน จำานวน 95 ทุน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 
มิถุนายน 2561 
 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด จัดกิจกรรม “ทอด
ผ้าป่าแทปไลน์สามัคคี และถวายเทียนพรรษา” ประจำาปี 2561 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดเขาไม้หน้าวนาราม ต.บางพระ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ผู้นำาชุมชน รวมถึงสมาชิก
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
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เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่ 44 /2561 
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

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

 เฉลยคำ�ตอบฉบับที่แล้ว
 คำาถาม : คำาถามที่ 1. บริษัทฯ ส่งมอบสิ่งใด? ให้แก่สถานีตำารวจนครบาลลาดกระบัง และส่งมอบเมื่อวันทีีเท่าไหร่?  
  คำาถามที่ 2. บริษัทฯ “จัดกิจกรรมสงกรานต์ชุมชนแนวท่อฯ” ที่ใด?
 คำาตอบ : 1. เครื่องขยายเสียง / วันที่ 22 มีนาคม 2561
  2. เทศบาลตำาบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

    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 30 ธันวาคม 2561 สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 46 / มกราคม - เมษายน 2562

คำาถามฉบับนี้: 
คำาถามที่ 1. บริษัทฯ “มอบทุนการศึกษาแทป
ไลน์ ประจำาปี 2561” ทั้งสิ้นจำานวนกี่ทุน
คำาถามที่ 2. พิธีเปิดโครงการ “ ชุมชนเด็กดี 
รักษ์ดนตรีไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ 
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

“ไขมันทรานส”์ คืออะไร? ไม่ดียังไง? ทำาไมต้องแบน?

 ไขมันทรานส์ (Trans-fatty acid) คืออะไร? “ไขมันทรานส์” (Trans-fatty acid) คือการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty 
Acid) ให้กลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid) ด้วยการเติมไฮโดรเจนเข้าไป
 ทำาไมต้องแปรรูป? เพื่อเปลี่ยนสภาพไขมันไม่อิ่มตัวจากของเหลวกลายเป็นของแข็ง ณ อุณหภูมิห้อง ช่วยให้เก็บได้นานขึ้น ทนความร้อนได้สูง
ขึ้น ไม่เหม็นหืน และไม่เป็นไข
 ทำาไมต้องแบนไขมันทรานส์? “ไขมันทรานส์” นอกจากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-C) แล้ว ยังลดคอเลสเตอรอลตัวที่ดี (HDL-C) อีกด้วย 
ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคอ้วน)
 ปริมาณไขมันทรานส์ที่ร่างกายได้รับต่อหนึ่งวันไม่ควรเกินเท่าไหร่? ตามที่ FAO/WHO กำาหนดไว้ว่าคนเราไม่ควรได้รับไขมันทรานส์เกิน 1% 
ของพลังงานรวมที่ได้รับ เช่น ถ้าความต้องการพลังงานต่อวันโดยเฉลี่ยคือ 2000 กิโลแคลอรีต่อวัน ปริมาณไขมันทรานส์ที่ไม่ควรได้รับเกินกว่านี้คือ 2.2 
กรัม/วัน ข้อมูลจ�ก	:	https://www.wongnai.com/food-tips/trans-fatty-acid-knowledge
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