
กิจกรรม “แทปไลน์ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนแนวท่อและ
รอบคลังน้ำ�มัน ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 ”

	 บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำ�กัด	 จัดกิจกรรม	 “แทปไลน์ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนแนว
ท่อและรอบคลังน้ำ�มัน	 ครั้งที่	 2	 ประจำ�ปี	 2562”	 ณ	 ชุมชนวัดล�ดบัวข�ว	 เขตสะพ�นสูง	
กรุงเทพมห�นคร	เมื่อวันเส�ร์ที่	31	สิงห�คม	2562
	 โดยมีก�รบรรย�ยให้คว�มรู้แก่ชุมชนในเรื่องระบบท่อส่งน้ำ�มันและระบบคว�ม
ปลอดภัยของบริษัทฯ	 	 โดยเจ้�หน้�ที่จ�กแผนกปฏิบัติก�รท่อส่งน้ำ�มัน	 รวมทั้งมีบริก�รตัดผม	
ซุ้มอ�ห�รต่�งๆ	 และร่วมสนุกจับร�งวัลพิเศษให้แก่ผู้ โชคดีภ�ยในง�น	 พร้อมมอบของสนับสนุน
เพื่อเป็นส�ธ�รณประโยชน์ ให้กับชุมชนวัดล�ดบัวข�ว

	 สวัสดีสมาชิกแทปไลน์ทุก
ท่านค่ะ	 ครั้งนี้มาพร้อมกับลมหนาว	
ที่หนาวอย่างชุ่มชื่นหัวใจกว่าทุกๆ	ปี
อากาศหนาวๆ	 แบบนี้รักษาสุขภาพ
กันด้วยนะคะ	
 สำ าหรั บ เ น้ื อหา ใน เล่ ม					
เริ่ มต้น ด้วยการทำา กิจกรรมดีๆ	
โดยทางแทปไลน์ ได้จัดกิจกรรม	
ปันน้ำ�ใจ	 (ตลาดนัดสุขภาพ)	 ให้
ส ม า ชิ ก ชุ ม ช น วั ด ล า ด บั ว ข า ว	
จ.กรุงเทพมหานคร	รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ	 อีกมากมายที่ทางแทปไลน์
ของเรา	 ส่งมอบให้แก่ชุมชนเช่นเคย	
พร้อมด้วยเนื้อหาการย้ำ�เตือนถึง
นโยบายการทำาระบบ	 BCM	 ของ
เราอีกครั้ง	 มุมอร่อยในฉบับนี้	 เรา
พาทุกท่านไปแวะเวียนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรากับร้านบอส	หนึ่งในร้าน
เด่นร้านดังย่านคลองนา	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	 รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ	
ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
	 และในวาระขึ้นปีใหม่	 ปี	
พ.ศ.	 2563	 นี้	 ทางทีมงานขอเป็น
ตัวแทนอวยพรให้สมาชิกชุนชน						
ทุกท่าน	 ขอให้มีความสุขสมหวัง
ตามที่ปรารถนา	และขอให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	ต้อนรับปี	2563	
อย่างสดใสนะคะ
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คุยกัน

โดย........ ชีพจรลงเท้า

ฉันท์เพื่อน

  

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
มุมอร่อย

“BCM (Business Continuity Management) หรือ 
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ISO22301:2012”

	 สวัสดีสมาชิกชุมชนแทปไลน์ทุกท่าน	
กลับมาพบกันเช่นเคย	กับคอลัมน์	“คุยกัน	ฉันท์
เพื่อน”	ในฉบับนี้เราขออนุญาตนำาข่าวสารเกี่ยว
กับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
ซึ ่งเป็นมาตรฐานสากล	 ISO22301:2012   
หรือ	 เรียกสั้นๆ	 ว่า	 “BCM	 (Business 
Continuity	 Management)”	 กันอีกครั้ง	
เพื่อเป็นการย้ำ�เตือนให้สมาชิกชุมชนทุกท่าน
ได้ทราบ	 และเข้าใจถึงนโยบายการทำาระบบ 
BCM	ขององค์กร

 ทราบหรือไม่ว่าทำาไมแทป ไลน์จึงมี	
นโยบายในการทำาระบบ	BCM???

 “ชมบรรยากาศดีๆ	ริมแม่น้ำ�บางประกง	รับประทาน
อาหารซีฟู้ดหลากหลายเมนู	 ที่พร้อมเสิร์ฟอาหาร	 สด	 ใหม่	
ทุกวัน	ที่ร้านบอส”
 สวัสดีสม�ชิกชุมชนทุกท่�น	“มุมอร่อย	โดยปิ่นโต
สีฟ้�”	 ในฉบับนี้ขอพ�ทุกท่�นไปแวะชิมอ�ห�ร	 รสช�ติดี								
ติดแม่น้ำ�บ�งปะกง	 ห�กใครได้แวะเวียนไปไหว้หลวงพ่อโสธร	
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�จังหวัดฉะเชิงเทร�แล้ว	 อย่�พล�ดที่จะ
แวะไปลองลิ้ม	ชิมรสอ�ห�รที่	“ร้านบอส”	นะคะ	เพร�ะหล�ย
คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่�	เด็ดสุดๆ เลยค่ะ
	 ม�เริ่มกันที่เมนูแรก	เมนูเด็ดตลอดก�ล

น้ำ�พริกไข่ปู
	 ไข่ปูเต็มถ้วย	รส
ช�ดแซ่บ	กลมกล่อม	ม�
พร้อมผักสดๆ	 ท�นคู่กัน
อร่อยอย่�งแรง

ล�บปล�ช่อนทอด

	 ปล�ช่อนตัวโตทอด
กรอบ	 ร�ดด้วยน้ำ�ร�ดสูตร
ลับของท�งร้�น	 แซ่บถึงใจ
สไตล์อีส�นแน่นอน

หอยแครงย่�งไซส์ XXL

	 หอยแครงไซส์บิ๊ก	ถูกใจส�ยหอย	
ร�ดด้วยน้ำ�จ้ิมซีฟู้ดรสเด็ดของท�งร้�น	
ใครได้ชิมรับรองติดใจอย่�งแน่นอน

	 พี่ๆ	 น้องๆ	 สมาชิกชุมชนท่านใด
มีโอกาสได้แวะไปเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แล้วไม่รู้ว่าจะทานอาหารที่ร้านไหนดี	 ก็ลองแวะไปที่ร้าน
บอสได้นะคะ
เวลาเปิด-ปิด	:	11.00	น.	-	22.00	น.
สอบถาม	:	038-088236	หรือ	081-9824420

 1.สร้างความเชื่อมั่น	 :	 เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย	 รวมทั้งชุมชน	 มั่นใจในศักยภ�พ
ของแทปไลน์	 ต่อก�รให้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง	
แม้จะเกิดเหตุก�รณ์วิกฤต	 ตลอดจนรักษ�								
ชื่อเสียงและภ�พลักษณ์องค์กร
 2 . รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง
แวดล้อม	 :	 เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจต่อสังคมและ
รักษ�สิ่งแวดล้อม	 โดยมีม�ตรก�รตอบสนอง
ต่อเหตุก�รณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นและให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด
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1

3

2

 1.บริษัท	ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	จำากัด	จัดกิจกรรม	“แทป
ไลน์ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนรอบคลังน้ำ�มันลำาลูกกา	ครั้งที่	1	ประจำาปี	
2562”	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2562	ณ	คลังน้ำ�มันลำาลูกกา
	 2.บริษัท	ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	จำากัด	ดำาเนินการสนับสนุน
ด้านเยาวชนของชาติ	 ภายใต้โครงการ	 “พลังวัยใสพัฒนาต้นแบบ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำาหรับเยาวชน”	 ครั้งที่	
1/2562	 โดยความร่วมมือกับสถานบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	 เมื่อวันที่	 7–9	 มิถุนายน	 2562	 ณ	
กองพันทหารราบ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จ.นครนายก
	 3.บริษัท	ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	จำากัด	จัดกิจกรรม	“มอบ
ทุนการศึกษาแทปไลน์	 ประจำาปี	 2562”	ครั้งที่	 24	 ให้แก่เยาวชน
จำานวนทั้งสิ้น	 188	 ทุน	 ในพื้นที่รอบคลังน้ำ�มันลำาลูกกาและแนวท่อ
น้ำ�มัน	และ	พื้นที่รอบคลังน้ำ�มันสระบุรีและแนวท่อน้ำ�มัน	 เมื่อวันที่	
19	และ	21	มิถุนายน	2562
	 4.บริษัท	ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	จำากัด	จัดกิจกรรม	“พลัง
วัยใส	ต้านภัยยาเสพติด	ครั้งที่	6	ประจำาปี	2562”		เมื่อวันที่	28-
29	 มิถุนายน	 2562	ณ	กองร้อยจิตวิทยา	หน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน	ค่ายกรมหลวงชุมพร	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	
	 5.บริษัท	ท่อส่งปโิตรเลียมไทย	จำากัด	จัดกิจกรรม	“ทอด
ผ้าป่าแทปไลน์สามัคคีและถวายเทียนพรรษา”	 ประจำาปี	 ๒๕๖๒	
เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2562	ที่ผ่านมา	ณ	วัดพระแก้ว	ต.กระจิว	
อ.ภาชี	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 ร่วมกับองค์บริหารส่วนตำาบลกระจิว	
และโรงเรียนวัดพระแก้ว	โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

“ชีวิตสดใส”
เมื่อถึงวัยผู้สูงอ�ยุ

	 อารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี	 เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับทุก
เพศทุกวัยนะคะ	 โดยเฉพาะผู้สูงวัย	 อาจต้องได้รับความใส่ใจ
มากเป็นพิเศษ	ทั้งคนรอบข้าง	และตัวของผู้สูงวัยเอง	ที่จะต้อง
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง	และมีอารมณ์ที่แจ่มใสอยู่เสมอ
	 การออกกำาลังกาย
								การออกกำาลังกายทำาให้มีสุขภาพดี	กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วย
ควบคุมน้ำ�หนักตัว	 และทรวดทรง	 อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคที่เกิด
จากความเสื่อม	 เช่น	 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	 โรคความดันโลหิต
สูง	 โรคข้อเสื่อม	 การออกกำาลังกายที่นิยมปฏิบัติมีหลายวิธี	 ได้แก่	
การทำากายบริการ	 การฝึกแรงกล้ามเนื้อ	 ซึ่งควรปฏิบัติเป็นประจำา
สม่ำ�เสมอ	วันละ	5-30	นาที	
	 อากาศและสภาวะแวดล้อม	
	 	 	 	 	 	ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์	 ถ้าอยู่ในเมือง
ก็ควรมีระบบถ่ายเทอากาศดี	 หรือหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่
ทางธรรมชาติต่างๆ	 ชายทะเลหรือบนเขา	 ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ						
ร่างกายและจิตใจ
	 งานอดิเรก	
       ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมการงานเล็กๆ	น้อยๆ	ไม่ควรปล่อย
ให้ว่างมากเกินไป	 ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีรายได้หรืองานที่สร้างความ
เพลิดเพลิน	 ตามแต่ใจชอบ	 การพบปะสังสรรค์	 ร่วมกิจกรรมของ
ชมรมต่างๆ	ทำาให้รู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีประโยชน์ต่อสังคม
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เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่ 47 /2562 
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
 คำ�ถ�ม	: คำ�ถ�มที่	1.  โครงก�ร“แทปไลน์แบ่งปันน้ำ�ใจเยี่ยมผู้สูงวัยและผู้พิก�ร”	มีเป้�หม�ยกี่ชุมชน	ชุมชนอะไรบ้�ง
   คำ�ตอบ	:	มีเป้�หม�ย	5	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนบ้�นทุ่งกร�ด	ชุมชนบ้�นน�ใหม่	ชุมชนบ้�นหนองพังพวย	ชุมชนบ้�นหนองมะน�ว	 
	 	 											และชุมชนบ้�นบ�งละมุง
   คำ�ถ�มที่	2.	โครงก�ร“ขับปลอดภัย..แทปไลน์ห่วงใยคุณ”	ประจำ�ปี	2562	จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่�ไหร่
   คำ�ตอบ	:	ครั้งที่	10

    ข่าวดี... เชิญตอบคำาถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำาตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081-409-0229 
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 49 /มกราคม - เมษายน 2563

คำ�ถ�มฉบับนี้:	
						1.กิจกรรม	“แทปไลน์ปันน้ำ�ใจสู่ชุมชนแนวท่อและรอบ
คลังน้ำ�มัน	 ครั้งที่	 2	 ประจำ�ปี	 2562”	ณ	 ชุมชนวัดล�ด
บัวข�ว	 เขตสะพ�นสูง	 กรุงเทพมห�นคร	 จัดขึ้นเมื่อวันที่
เท่�ไหร่
	 	 2.แทปไลน์	 “มอบทุนก�รศึกษ�แทปไลน์	 ประจำ�ปี	
2562”	ครั้งที่	24	ทั้งหมดกี่ทุน
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://www.klangpanya.com

1. คุณพยงค์์ สวัสดี    จ.กรุงเทพมหานคร

2. คุณณิชาภัทร คุณสมุทร   จ.ชลบุรี 

3. คุณประจวบ ชาติมนตรี   จ.สระบุรี 

4. คุณโพธิ์เกษม คงชุ่ม    จ.กรุงเทพมหานคร

5. คุณทองอยู่ มีผล    จ.ปทุมธานี

6. คุณจินดา ปันทวาย    จ.สระบุรี

เคล็ดลับ! วิธีแก้มือชา เท้าชา เบื้องต้นด้วยตัวเอง

	 1.ถ้�เป็นเหน็บที่มือ	ให้บริห�รมือด้วยก�รกำ�เข้�และแบออกสักพัก	
หรือห�กจะให้ห�ยไวขึ้นให้ทำ�ในน้ำ�อุ่นค่ะ
 2.แก้ด้วยก�รนวด	 บีบนวดบริเวณส่วนที่เป็นเหน็บช�ก็จะช่วย
ใหอ้�ก�รห�ยได้ ไวขึ้น	 แต่ห�กเป็นบ่อย	 ห�ยช้�	 เร�ส�ม�รถแก้ด้วยก�ร
ไปใช้บริก�รก�รนวดแผนไทยได้ค่ะ	 ท�งหมอเค้�จะมีตำ�ร�ก�รนวดเพื่อลด
อ�ก�รเป็นเหน็บ
	 3.ห�กเกิดอ�ก�รเหน็บช�บ่อยๆ	เป็นไปได้ว่�มีร่�งก�รข�ดวิต�มิน	
ให้ลองเสริมวิต�มีนบี1	บี6	และ	บี12


