
	 สวัสดีครับ...สมาชิกชุมชน
รอบคลังน้ำ�มันและแนวท่อน้ำ�มัน					
ทุกท่าน	 พบกับผมและทีมงานที่จะ
มาบอกเล่าข่าวสาร,	 กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้น	 พร้อมกับสาระ	 และเกร็ด
ความรู้เช่นเคย
	 ผ่านไปแล้วกับฤดูร้อนอัน
แสนจะอบอ้าวมากๆ	 ปีนี้ไม่แน่ใจว่า
ร้อนกว่าทุกปีหรือไม่	 แต่ที่แน่ๆ	 คือ
ร้อนมากครับ	 แต่เราก็ผ่านเวลาอัน
ร้อนแรงเหล่านั้นมาได้	 และเมื่อย่าง
ก้าวเข้าฤดูฝนทีไรผมและทีมงาน								
ก็อดห่วงสุขภาพร่างกายของทุกท่าน
ไม่ได้			เพราะฤดูฝนก็มักจะพาโรค
ภัยไข้เจ็บมาอยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะเป็น
อาการหวัด	คัดจมูก	เป็นไข้	หรือโรค
ภัยอื่นๆ	อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
กันด้วยครับ	 และอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัว
ไม่แพ้กับโรคภัยไข้เจ็บ	 ก็คือเครื่องใช้
ไฟฟ้าในบ้านเรานี่แหละครับ	 หากมี
ความชื้นเราอาจถูกไฟดูดได้	 อยาก
ให้ทุกท่านระมัดระวังเช่นเดียวกัน
ดังนั้นในฉบับนี้เราจึงมีเกร็ดความรู้
เล็กๆ	 น้อยๆ	 เกี่ยวกับการใช้เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนมาฝากทุกท่าน
ด้วยครับครับ
	 หวังว่าข้อมูลข่าวสารของ
เราจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน
เหมือนเช่นเคยครับ	 แล้วพบกับใหม่
ในฉบับหน้า	“สวัสดีครับ”

สงกรานต์ชุมชน ประจำาปี 2562
	 แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	และแผนกตรวจแนวท่อส่งน้ำ�มัน	บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย	 จำากัด	 จัดกิจกรรม	 “สงกรานต์ชุมชน”	 ประจำาปี	 2562	 ณ	 ชุมชนไก่เส่า	 อ.หนองแซง	 จ.สระบุรี	 ซึ่ง
เป็นชุมชนแนวท่อน้ำ�มัน	 พร้อมด้วยความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาแทปไลน์	 ในการสืบสานประเพณี-
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย	 มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อผู้สูงอายุ	 รดน้ำ�ดำาหัว	 ขอพรผู้สูงอายุที่
เคารพนับถือในชุมชน	 มอบของที่ระลึก	 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	 กิจกรรมในครั้งนี้ยังถือ
เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและบริษัทฯ	ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น	ซึ่งทางบริษัทฯ	ได้รับเกียรติจาก	
พ.ต.ท.	สมาน	ตุรงค์เรือง	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไก่เส่า	ร่วมกิจกรรมรดน้ำ�	ขอพรผู้สูงอายุ	พร้อม
กับเป็นตัวแทนในการกล่าวอวยพรผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	เมษายน	2562	ที่ผ่านมา
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คุยกัน

โดย........ ชีพจรลงเท้า

ฉันท์เพื่อน

  
โดย ปิ่นโตสีฟ้า

มุมอร่อย

เครดิต	:	https://thiteaw.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

ฟาร์มเห็ดบูรพา
 “ร้านอาหารที่จะแนะนำาในฉบับนี้ตั้งอยู่ที่ อ.นิคมพัฒนา 
จ.ระยองค่ะ ที่นี่เป็นทั้งร้านอาหาร และฟาร์มเห็ดด้วย”
 

 “ฟาร์มเห็ดบูรพา”	 จะนำาเห็ดที่ทางฟาร์มเพาะเองมาทำา
เป็นเมนูเห็ดอร่อยๆ	 ให้เรารับประทานกันค่ะ	 และเนื่องจากที่นี่เป็น
ฟาร์มเห็ดด้วย	 ลูกค้าที่ไปใช้บริการก็จะได้ความรู้ทางด้านการเพาะ
เห็ดและมีอุปกรณ์การเพาะเห็ดให้ผู้สนใจลองไปเพาะกันที่บ้านได้
ด้วยค่ะ	สำาหรับเมนูเด็ด	ก็ไม่พ้นเมนูเห็ดอย่างแน่นอนค่ะ	

ไส้กรอกเห็ด

แกงคั่วเห็ด

เห็ดออรินจิผัดพริกไทยดำา

เห็ดนางฟ้าแปลงกาย

 วิธีการเดินทาง:จากกรุงเทพเดินมาทางหลวงพิเศษสาย	 7	
(Mortor	way)	มุ่งหน้าไปทางจังหวัดระยองตามทางหลวงหมายเลข	36	ตรง
ไปเกือบจะถึงจังหวัดระยอง	 จะเห็นฟาร์มเห็ดบูรพาอยู่บริเวณสนามแข่งรถ	
จ.ระยอง	
 เปิดบริการ:เวลา	10.00	น.	-	22.00	น.	(เปิดทุกวัน)
 เบอร์โทรศัพท์:038-038075,086-3946393,081-9126280

มีจักรยานให้ปั่นชมฟาร์มด้วยนะจ๊ะ

เราจะได้เห็นขั้นตอน

การปลูกด้วยนะคะ

“แทปไลน์แบ่งปันน้ำ�ใจเยี่ยมผู้สูงวัย
และผู้พิก�ร”

 สวัสดีสมาชิกแทปไลน์ทุกท่าน	 “คุยกัน...ฉันท์เพื่อน”	 ฉบับนี้	 ขอเล่าสู่กันฟัง
ถึงหนึ่งในโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน	 “โครงการแทปไลน์แบ่งปันน้ำ�ใจเยี่ยมผู้สูงวัย
และผู้พิการ”	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก	 โดยคำาแนะนำาและความร่วมมือจากทีม	 อสม.	 และ
กรรมการชุมชนบ้านทุ่งกราด	 จ.ชลบุรี	 เราได้รับเกียรติจากคุณนาวี	 กำาเนิดดี	 ประธาน	
อสม.	ชุมชนบ้านทุ่งกราด	ซึ่งเป็นผู้นำาเสนอโครงการดังกล่าวให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
	 ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ทราบซักเล็กน้อยค่ะ
 พี่นาวี:	 สำาหรับโครงการนี้เกิดจากการที่ทางทีม	 อสม.	 และกรรมการชุมชน
บ้านทุ่งกราด	 ต.ทุ่งสุขลา	 อ.ศรีราชา	 จ.ชลบุรี	 มีความต้องการสนับสนุนด้านสุขภาพ
ของผู้สูงวัยและผู้พิการ	 ทั้งในชุมชนของเราและชุมชนใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
จึงร่วมกับทางแทปไลน์จัดโครงการดังกล่าวขึ้น	 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	 5	 ชุมชน	 คือ	
ชุมชนบ้านทุ่งกราด	 ชุมชนบ้านนาใหม่	 ชุมชนบ้านหนองพังพวย	 ชุมชนบ้านหนองมะนาว	
อ.ศรีราชา	 และชุมชนบ้านบางละมุง	 อ.บางละมุง	 จ.ชลบุรี	 โดยมีพื้นที่แนวท่อพาดผ่าน	
ศรีราชาและบางละมุง	ซึ่งมีระยะเวลาการดำาเนินโครงการนี้	1	ปี
	 มีขั้นตอนการเข้าเยี่ยมชุมชนอย่างไรบ้าง??	 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง
 พี่นาวี:	 เนื่องจากระยะเวลาของโครงการนี้เป็นโครงการระยะ	 1	ปี	 เพื่อให้กลุ่ม
เป้าหมายได้รับยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการดูแลอย่างทั่วถึง	ทางแทปไลน์จึงแบ่งการเยี่ยม
เยือนกลุ่มเป้าหมาย	 พร้อมมอบยาและเวชภัณ์	 ออกเป็น	 4	 ครั้ง	 โดยดำาเนินการแล้ว	 2	
ครั้ง	 สำาหรับรายชื่อ	 และจำานวนผู้สูงวัยและผู้พิการ	 อสม.	 แต่ละพื้นที่จะมีรายชื่ออยู่แล้ว
เนื่องจากทาง	อสม.	จะเข้าเยี่ยมเยือน	และดูแลอยู่เป็นประจำา	ซึ่งจะทำาให้ง่ายแก่การเข้า
ถึง	โดยแต่ละครั้งจะเข้าเยี่ยมเยือนประมาณ	30	ท่าน	ครับ
 “โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากครับ	 เพราะผู้พิการและผู้สูงวัยในชุมชน
ส่วนมากจะขาดแคลนเรื่องยาและเวชภัณฑ์	 บางท่านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจะต้อง
ใช้แพมเพิสและผ้ารองกันเปื้อนต่อเดือนเป็นจำานวนมาก	 ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระ
เรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากครับ	 ทั้งยังเป็นการให้กำาลังใจกับผู้สูงวัยและผู้
พิการด้วย	ต้องขอบคุณทางแทปไลน์เป็นอย่างมาก	ที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของผู้
พิการและผู้สูงวัยในชุมชนที่กำาลังเพิ่มจำานวนมากขึ้นครับ	และขอขอบคุณ	ทีมงาน	
อสม.	ของพื้นที่ต่างๆด้วยครับ”	นาวี	กำาเนิดดี
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เพื่อนสุขภาพ

1

3

	 หน้าฝนทีไรมักทำาเอาสุขภาพแย่ไปหมด	 ไม่เว้นแม้กระทั้ง
เรื่องของผิวพรรณ	 โดยเฉพาะสุขภาพของเท้าเรานี่แหละค่ะ	 ที่อาจ
เจอกับศึกหนัก	 ทั้งน้ำ�ขัง	 รองเท้าอับเปียกชื้นเพราะฝนตก	 ซึ่งเรื่อง
เท้าใครว่าไม่สำาคัญ	เพราะอาจเกิดโรคต่างๆ	ตามมาได้	ดังนั้น	เพื่อน
สุขภาพฉบับนี้	เรามีวิธีการดูแลสุขภาพเท้า	ที่ดีมาฝากค่ะ
	 1.ทำาความสะอาดเท้าด้วยน้ำ�สบู่อ่อนๆ	 หลังจากที่เราต้อง
เผชิญศึกหนักและสิ่งสกปรกมากมาย	 ก็ได้เวลาทำาความสะอาดเท้า	
กันค่ะ	 ให้ใช้กะละมังเล็กๆ	 ใส่น้ำ�ลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง	 จากนั้นใส่
สบู่เด็กหยดลงไป	3	-	5	หยด	นำาเท้าลงแช่ประมาณ	10	นาที	จะช่วย
ให้ผิวหนังบริเวณเท้านุ่มและไม่หยาบกระด้าง	ไม่ต้องขัดหรือถูนะคะ
เพราะอาจทำาให้ผิวเท้าแห้งขึ้นได้
	 2.สังเกตุอาการคันหรือแพ้ที่บริเวณหลังเท้า	 หลังเจอฝน
ตกหนักๆ	หรือลุยน้ำ�ท่วมแล้วเกิดอาการคันบริเวณเท้า	อาจเกิดจาก
อาการแพ้หรือระคายเคืองจากสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำ�ฝนหรือน้ำ�ขังได้	
โดยเราแก้ไขและป้องกันอาการคันหรือแพ้โดยการเลือกทาด้วย
คาลาไมน์	 หรือครีมทาเท้าที่ช่วยแก้อาการคัน	 โดยให้ทาหลังจากที่
ทำาความสะอาดเท้าเรียบร้อยแล้ว	 เช็ดเท้าให้แห้งค่อยทาคาลาไมน์
หรือครีมแก้อาการคันลงไปบางๆ	ทิ้งไว้ตลอดคืนค่อยล้างออกค่ะ
	 3.หมั่นบำารุงเท้าด้วยการทาโลชั่นหรือครีมบำารุง	 ก่อนนอน
ให้เลือกใช้ครีมบำารุงเท้าโดยเฉพาะ	 และควรหลีกเลี่ยงครีมที่มีกลิ่น
หรือสารสกัดจากน้ำ�หอม	 เพราะอาจเกิดอาการระคายเคืองได้ง่าย	
วิธีการให้ทาครีมให้เลือกทาเฉพาะฝ่าเท้าและหลังเท้า	 ไม่ควรทาลง
ไปในซอกนิ้วเท้าเพราะอาจเกิดการอับชื้นและเชื้อราได้ง่าย
 4.สังเกตุและตรวจสุขภาพเท้าอย่างสม่ำ�เสมอ	 ให้หมั่น
สังเกตุสุขภาพเท้า	 ตั้งแต่สีผิว	 กลิ่น	 อุณหภูมิของเท้า	 รวมถึงความ
ผิดปกติอื่นๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น	 เช่นเท้ามีอาการชา	 บวม	 หรือผื่นขึ้น
ในบริเวณต่างๆ	ของเท้าไม่ว่าจะเป็นซอกนิ้ว	ส้นเท้าหรือเล็บ	หาก
ทำาการรักษาด้วยการทายาแล้วยังไม่หาย	 ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะ
ทางเพื่อรักษาและป้องกันได้อย่างถูกวิธี
 เรื่องของสุขภาพเท้าไม่ใช่เรื่องเล็ก	 หากไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างถูกวิธี	 อาจทำาให้สุขภาพเท้าของเราอ่อนแอง่ายขึ้น	
เพราะฉนั้นเราต้องไม่ละเลยที่จะดูแลเท้ากันนะคะ

 1.บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำากัด	 เปิดโครงการ	
“แทปไลน์แบ่งปันน้ำ�ใจ	 เพื่อผู้สูงวัยและผู้พิการ”	ครั้งที่	 1/2562	
เมื่อวันศุกร์ที่	 15	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
บ้านทุ่งกราด	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี
	 2.บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จำากัด	 โดยแผนกสื่อสาร
องค์กรและกิจการสัมพันธ์	จัดกิจกรรม	“แทปไลน์ปันน้ำ�ใจให้น้อง
อิ่ม	กับน้องๆ	วัดโบสถ์วรดิตถ์”	เมื่อวันอังคารที่	12	มีนาคม	2562	
ณ	วัดโบสถ์วรดิตถ์	จ.อ่างทอง	
 3.บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำากัด	 โดยแผนก
สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์	 จัดโครงการ	 “ขับปลอดภัย..
แทปไลน์ห่วงใยคุณ”	 ครั้งที่	 10	 ประจำาปี	 2562	 โดยจัดพิธีเปิด																														
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	เมษายน	2562	ณ	คลังน้ำ�มันลำาลูกกา	และ
เมื่อวันศุกร์ที่	12	เมษายน	2562	ณ	คลังน้ำ�มันสระบุรี	

4 วิธีดูแลสุขภาพ “เท้า” 
ช่วงหน้าฝน

2



	 1.ไม่ควรเสียบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว	เนื่องจากอาจจะทำาให้ปลั๊กไฟไหม้	ปลั๊กไฟร้อน	จนปลั๊กละลายได้
 2.ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยที่ไม่มีความรู้	 เป็นเรื่องที่เราก็เข้าใจดีกันอยู่แล้วว่า	หากเราไม่ชำานาญเราไม่ควรจะเสี่ยงเพราะ   
มีความอันตรายสูง	
	 3.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก	ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือมาหมาดๆ	เพราะเมื่อเราเผลอไปจับปลั๊กไฟ	หากเกิดไฟรั่ว	กระแส
ไฟจะผ่านร่างกายได้ง่ายขึ้น	ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
	 4.ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน	(ตัดวงจร)	หรือเรียกตัวกันไฟดูด	เบรกเกอร์กันดูด	เพราะเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว	เราอาจ
ไม่สามารถรับรู้ได้ทันทีว่ารั่วตรงจุดไหน	ดังนั้นหากเราติดเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วไว้ก็จะสามารถช่วยป้องกันอันตรายได้
 ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการดำารงค์ชีวิตของมนุษย์เรา	ดังนั้นเราควรมีความรอบคอบ	ใช้อย่างระมัดระวัง	
ไม่ประมาทโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	ควรต้องระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่ 46 /2562 
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
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	: คำาถามที ่1. ระบบ“BCM (Business Continuity Management) จัดทำาขึ้นเพื่ออะไร
  คำาถามที่ 2. กิจกรรม “ทอดกฐินแทปไลน์สามัคคี ประจำาปี 2561” จัดขึ้นที่จังหวัดใด
 คำาตอบ : 1. เพื่อสร้างควมาเชื่อมั่น และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   2. จ.พระนครศรีอยุธยา

    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 31 กันยายน 2562 สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 48/พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

คำาถามฉบับนี้:	
1.โครงการ“แทปไลน์แบ่งปันน้ำ�ใจเยี่ยมผู้สูงวัย
และผู้พิการ”	มีเป้าหมายกี่ชุมชน	ชุมชนอะไรบ้าง
2.โครงการ“ขับปลอดภัย..แทปไลน์ห่วงใยคุณ”	
ประจำาปี	2562	จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่
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

ข้อมูลจาก : https://medium.com

วิธีป้องกันอันตราย..จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูฝน

1.	คุณสมพงษ์	 จันทร์ส่อง		 จ.	อยุธยา

2.	คุณไพวัน	 หาญอาสา	 จ.	สระบุรี	

3.	คุณเกรียงศักดิ์	แก่นแก้ว		 จ.สระบุรี	

4.	คุณยุพิน	 ไวยศิลา	 	 จ.อยุธยา

5.	คุณจำาปี	 สีดาน้อย		 จ.สระบุรี

6.	คุณสัมพันธ์	 พุ่มมะลิ	 	 จ.อยุธยา


