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        สวัสดีครับ...เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ชาว T.P.Group  และกลุม่บริษัทในเครือทกุ ๆ ทา่น  
ส าหรับเดือนนีย้า่งเข้าสูเ่ดือนกุมภาพันธ์ เดือนแหง่ความรัก ซึง่ทกุทา่นคงจะมีค าตอบในใจว่า
จะมีความรักแบบไหนดี...แต่ท่ีแน ่ๆ อยา่ลืมมอบความรักให้กับคุณพ่อ คุณแม่อยา่งสม ่าเสมอ
นะครับ  
        จดหมายขา่วฉบบันี ้ขอพาทกุทา่น ทบทวนและเก็บบรรยากาศกิจกรรมมากฝาก พร้อม
กับสอดแทรกขา่วสาร สาระนา่รู้มาฝากกันเชน่เคยครับ... 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา  
ณ ห้องสัมมนา บริษัท  T.P.Group 
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        วันท่ี 26 มกราคม 2558 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท 
T.P.Groupได้จดัฝึกอบรมหลกัสตูรเทคนิคการเป็นผู้บงัคับบญัชา 
ส าหรับหัวหน้างาน บริษัทฯ  โดยคุณปฐมภัค  รักวัฒนกุล 
วิทยากรอิสระ และท่ีปรึกษาด้านการบริหารบุคคลและพัฒนา
องค์กร โดยหัวข้อในการฝึกอบรม ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหวัหน้างาน, เทคนิคการบังคับบัญชา และหน้าท่ี
ในการจดัการ ซึง่ถือว่าได้รับความรู้ แนวคิดและหลกัการท างาน
ท่ีถกูต้อง พร้อมทัง้น ามาปรับใช้ในการท างานกันอยา่งครบถ้วน 
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กิจกรรมพิธเีปดิ และส่งมอบอำคำร

เรียนโรงเรยีนบำ้นไชยมงคล  

(สืบสินวิทยำ) 

วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2558 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้จดักิจกรรมพิธีเปิด และส่งมอบ
อาคารเรียน บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) แห่งที่ 26 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสิน
วิทยา) โดยมีนายธงชยั ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสีมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดและนายสุชาติ เทวีทิวารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่วิศวกรรมและ
บริหารโครงการ บ.ปตท.จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้มอบอาคารเรียนฯ 
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เม่ือถึงวันแห่งควำมรัก 

               สวัสดีครับ...ทุกท่าน เดือนนีผ้มขออนุญาตพูดถึงเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับความรัก 
เพราะว่าเดือนนีเ้ป็นเดือนแหง่ความรักครับ ว่ากันว่าวันแหง่ความรักหรือวันวาเลนไทน์คือวันท่ี
ละลกึถึง นกับญุเซนต์วาเลนไทน์ ผู้ ท่ีเป่ียมไปด้วยความเมตตา ความรัก ความปรารถนาดี ต่อ
เ พ่ือนมนุษย์  แต่สุดท้ายเขาต้องจบชี วิตลงด้ วยการถูกลงโทษประหารชีวิ ตในวัน ท่ี                    
14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.270 หรือเม่ือประมาณ 1,700 กว่าปี ท่ีผ่านมาแล้ว ซึ่งเป็นยุคสมัยของ
จกัรวรรดิโรมันท่ีศาสนาคริสต์ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ ภายใต้การปกครองของกษัตริย์คลอดิอุสท่ี 2 
ผู้ออกกฎหมายบงัคับให้ประชาชนเลิกนบัถือและห้ามการแต่งงานของพวกคริสเตรียน แต่ยังมี
ผู้น า 

คริสเตียนผู้หนึง่ช่ือ “วาตินัส” หรือท่ีได้รับการยกย่องเป็น
เซนต์วาเลนไทน์ในภายหลัง ซึ่งได้ลักลอบแอบจัดงาน
แต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนจนถกูจบั และได้รับโทษทุกข์
ทรมานแสนสาหสัอยูใ่นคุก ในขณะท่ีอยู่ในคุกก็พบรักกับ
สาวตาบอด ซึง่เธอเป็นลกูสาวของผู้คุมในคุก ด้วยความ
รักและค าอธิษฐานของเขา พระเจ้าทรงโปรดให้ตาของ
สาวคนรักหายเป็นปกติ เม่ือความนีล้่วงรู้ถึงหูกษัตริย์ 
พระองค์จงึสัง่ให้ลงโทษ วาเลนตินสั ด้วยการประหารชีวิต 

               ในคืนสดุท้ายก่อนท่ีจะถกูประหารชีวิต ได้เขียนจดหมายสัน้ ๆ เป็นการอ าลาส่งไป
ให้หญิงคนรักของเขา โดยลงท้ายในจดหมายว่า “จากวาเลนไทน์ของเธอ” ต่อมาเม่ือคน
ทัว่ไปทราบเร่ืองราวจงึเกิดความประทบัใจในความรัก จึงยึดถือเอาทุกวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
ของทกุ ๆ ปี เป็นวันแห่งความรักกันนั่นเองครับ และได้นิยมเผยแพร่ไปทั่วทัง้ในทวีปยุโรป 
อเมริกาและทวีปเอเชีย...ครับ นัน่เป็นสาระสัน้ ๆ ท่ีเป็นมาท่ีไปของวันวาเลนไทน์ครับ… 
 
 
ท่ีมา: ดร.ประทีป ตระกูลสา 
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           ส าหรับคนท่ีมีรถ หรือ “คนใช้รถ” ทกุคนนัน้ คุณขบัมันทกุวัน  ไปกับมันทกุท่ี มันคงดีไม่
น้อย ท่ีจะมีเคล็ดลบัดีๆ  มาบอกเพ่ือให้ประสบการณ์ในการใช้รถของคุณสดุยอดกว่าเดิม เรามา
ดูกันเลยว่า 14 ข้อนีมี้อะไรบ้าง! 

1. ใช้ “ยำสฟีนั” ท ำควำมสะอำดไฟหนำ้รถ 

ใช้รถไปนานๆ แน่นอนว่าไฟหน้ารถ
อาจจะขุ่นมัวได้ เพียงแค่ใช้ของใช้ใน
บ้านคณุ อย่างยาสีฟัน น ามาบีบลงใน
เศษผ้า แล้วขดั แค่นีก้็เงาวบัเหมือนใหม่
แล้วครับ 

   Before    After 

2. ให้รถเยน็ลงจำกกำรตำกแดดรอ้นๆ โดยไมต่อ้งเปดิแอร ์

จอดรถตากแดดนานๆ โดยท่ีไม่มีร่มบัง อาจท าให้เวลาเข้ามา
นัง่แล้วร้อนมากๆ ราวกบัเตาอบได้ และวิธีท่ีเราท ากันก็คือเร่ง
แอร์แรงๆ แต่จริงๆ วิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือ การเปิดหน้าต่างหน่ึง
บาน และเปิดปิดประตบูานตรงข้ามหน้าต่างบานนัน้ 5-6 ครัง้ 
จะสามารถไล่ความร้อนออกไปได้ง่ายๆ เลยล่ะ! 

3. ใช้หนงัยำงมำรดัมือถอืใหต้ัง้ได ้

 
 
อยากตัง้ไว้เวลาใช้แผนท่ี สามารถท าได้ง่ายๆ เพียงแค่
สอดยางไว้กบัช่องแอร์และรัดมือถือไว้ตามรูปเลยครับ 
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อาจดซูบัซ้อนนิด แต่มีประโยชน์มากๆ เวลาคณุหารถไม่เจอ
ว่าจอดตรงไหน กดรีโมท ก็ไม่ดงัเพราะรถอยู่ห่างเกินไป ลอง
เอารีโมทไว้ท่ีระดบัคาง เพราะของเหลวในศีรษะของเราจะ
ท าให้รีโมทน าไฟฟ้าได้ดีขึน้! 

5.ถ้ำกระจกหนำ้มรีอยรำ้ว ใช้น้ ำยำทำเลบ็ทำ 

ถ้ากระจกหน้ารถของคณุร้าว และคณุยงั
ไม่ได้ไปซ่อม ช่วงท่ีรอ สามารถใช้น า้ยาทา
เล็บทาทัง้สองด้านของรอยแตก เพ่ือไม่ให้
มนัร้าวไปมากกว่าเดิมได้ 

ส าหรับคนท่ีพ่ึงได้รถมาใหม่ แล้วไม่รู้ เพียงแค่คุณดูท่ี
ลกูศรตรงเข็มน า้มนั คณุจะรู้ทนัทีว่าต้องเติมน า้มนัท่ีฝ่ัง
ไหน จะได้จอดรถได้ถกูนัน่เอง 
 
 

4.วำงรโีมทไวท้ีค่ำง เพื่อเพิม่สญัญำณของรโีมทไปยงัรถ    

    เวลำหำรถไมเ่จอ 

6.ดทูีเ่ข็มน้ ำมนัของคณุ..แลว้จะรูว้ำ่ ฝำน้ ำมนัอยู ่ข้ำงไหน 

7.ถ่ำยรปูสถำนทีท่ ีค่ณุจอดรถ 

แทนท่ีจะต้องมานัง่จ าที่จอดรถ หากคณุเป็นคนขีลื้ม วิธีนี ้
ดจูะง่ายสดุแล้วล่ะ และท่ีส าคญัทกุคนคงมีมือถือท่ี
ถ่ายรูปได้ใช่มัย้ล่ะ มนัจึงง่ายนิดเดียว! 
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เพ่ิมใสท่ี่ใสร่องเท้าด้านหลงัของเบาะท่ีนัง่ ส่ิงของ
ต่างๆ ในรถก็จะถกูจดัเก็บ 
อยา่งเป็นระเบียบ 
 

ส าหรับรอยบบุท่ีไม่ใหญ่มากนกั สามารถใช้ท่ี
ดูดส้วม มาดูดรอยบบุขึน้มาได้ รับรอง  
มีประโยชน์มาก 
 

ลองใช้ครีมนวดมาขดัเงารถของคุณสิ รถ
จะเงา และน า้ไม่เกาะรถอีกด้วย! 
 
 

น าท่ีกรองกาแฟ มาโรยด้วยน า้มันมะกอกนิดหนอ่ย 
หรือถ้าคุณไม่อยากใช้น า้มันมะกอก คุณสามารถ
ใ ช้น า้ยาท าความสะอาดอ่ืนๆ ไ ด้  แต่ รับรอง 
กระดาษกรองกาแฟท าความสะอาดได้ดีมาก 

8.ใสท่ีใ่สร่องเทำ้ดำ้นหลงัของเบำะทีน่ ัง่ 

9.ใชท้ีด่ดูในสว้ม มำดูดรอยบบุของรถได ้

10.ขดัรถคณุใหเ้งำวบัดว้ยครมีนวด 

11.ใชท้ีก่รองกำแฟมำขดัรถดำ้นใน 
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หากคุณต้องซือ้ของกินกลบับ้าน และไม่อยากให้มัน
หายร้อนก่อนถึงบ้าน ลองหาเบาะท าความร้อนมา
วางในรถ แล้วเอาอาหารวางไว้ข้างบน เทา่นีคุ้ณก็จะ
ได้อาหารท่ีอุ่นพร้อมรับประทานได้เลยครับ 
 

หากรถคุณไม่มีเซนเซอร์หลัง หรือมีแต่ก็ท าให้
คุณเสียวเวลาจอดรถในบ้านคุณทุกที ลอง
แขวนลกูเทนนิสไว้แบบนี ้แล้วคุณจะรู้ทันทีว่า
เม่ือไหร่ควรหยดุรถ ก่อนจะชนผนงัด้านหลงั 
 

ประหยดัเงินง่ายๆ โดยท่ีไม่ต้องซือ้ถังขยะไว้ใน
รถด้วยการน าท่ีใสซี่เรียลมาท าถังขยะในรถแทน! 
 
 
 

12. ไม่ให้อำหำรเยน็กอ่นถงึบ้ำน ด้วยเบำะท ำควำมรอ้น 

13.แขวนลกูเทนนสิเอำไว ้เพื่อจะไดรู้ว้ำ่ตอ้งหยดุรถตอนจอด จะไดไ้ม่ชน 

14.ใชก้ลอ่งใสซ่เีรยีลเปน็ถงัขยะในรถ 

ท่ีมา: http://www.kiitdoo.com/17-เคล็ดลบัส าหรับ-คนใช้รถ/ 


