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IRPC ร่ วม สื บ ส าน ป ร ะเพ ณี “ท อ ด ผ้ าป่ าท างท ะเล ” ต าม วิ ถ ี ช าวป าก นํ ้า จ .ชุ ม พ ร
สนับ สนุน กิจ กรรมชุม ชน พร้ อ มจัด กิจ กรรม “IRPC รัก เล รั ก ษ์ ศ ิล ป์ ถิ่น ใต้ ”
นายสุ ก ฤตย์ สุ ร บถโสภณ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จํ า กั ด (มหาชน) (IRPC)
กล่าวว่า “IRPC มีคลังนํ ้ามันตั ้งอยู่ที่ ตําบลปากนํ ้า อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความความสําคัญในการ
อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและการทํานุบํารุ งพระพุทธศาสนาของชาวไทยให้ คงอยู่ต่อไป จึงได้ จดั โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒ นธรรมร่ วมกั บชาวอํ า เภอเมื อง จั งหวั ดชุ ม พร จั ดงาน “ทอดผ้ าป่ าทางทะเลกั บ ชุ ม ชนประมงปากนํ ้า ”
ณ วั ด พลั บ พลา ตํ าบลปากนํ า้ อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ชุ ม พร เพื่ อนํ ามาสนับสนุ นกิ จกรรมของชุมชน เช่น ซื อ้ เรื อกู้ชีพ
เครื่ องมือแพทย์ ซ่อมแซมเมรุวดั พลับพลา เป็ นต้ น”
ประเพณี ทอดผ้ าป่ าทางทะเล เป็ นประเพณี ที่มีม าตั ง้ แต่ ในสมั ยที่ การคมนาคมไปมาหาสู่ และการค้ าขาย
ใช้ ทางนํ า้ เป็ นหลัก โดยจะนํ าผ้ าป่ าบรรทุกลงขบวนเรื อแห่ ไปตามวัดต่ างๆ ปั จจุบันจังหวัดชุมพรยังคงสื บสานประเพณี
อันดี งามนี อ้ ย่ า งต่ อเนื่ อง และเป็ นจังหวัดเดี ยวในประเทศไทยที่ จัดงานทอดผ้ าป่ าทางทะเล ซึ่ งคลังนํ า้ มั นไออาร์ พีซี
จังหวัดชุมพร ได้ ให้ การสนับสนุนและร่วมจัดงานทอดผ้ าป่ าทางทะเลของกลุม่ ชาวประมงชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
IRPC ตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชนที่ อยู่รอบข้ างคลังนํ า้ มัน
ไออาร์ พีซี จังหวัดชุ มพร จึ งได้ จัดให้ มี กิจกรรม “IRPC รั ก เล รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ถิ่ น ใต้ ” โดยภายในงานมี การบรรยายพิ เศษ
“เปิ ดตํานานชุมพร กับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ” การประกวดจัดสํารับอาหารพื ้นบ้ าน การแข่งขันกีฬาพื ้นบ้ าน และการแข่งขันกีฬา
มวยทะเล โดยได้ รับเกียรติจาก คุณณรงค์ พลละเอียด ผู้วา่ ราชการจังหวัดชุมพร เป็ นประธานเปิ ดงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริ มให้ พนักงานมี ส่วนร่ วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และเป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทฯ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และชุมชนรอบคลังนํ ้ามันไออาร์ พีซี จังหวัดชุมพร
ให้ ทุกฝ่ ายได้ ตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(SDGs) ต่อไป
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํ ากัด (มหาชน) มี คลังนํ า้ มัน 4 แห่ ง ตัง้ อยู่ท่ี จังหวัดระยอง พระนครศรี อยุธยา สมุทรปราการ
และชุมพร ที่ พร้ อมให้ บริ การนํ า้ มันและผลิตภัณ ฑ์ ปิโตรเลี ยม เพื่ อรองรับความต้ องการของลูกค้ าทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยคลังนํ า้ มันไออาร์ พีซี ชุมพร ประกอบด้ วยพื น้ ที่ 5 ไร่ 3 งาน สามารถรองรั บ จัดเก็ บ และจ่ายนํ า้ มัน ขนาดเรื อบรรทุก
ไม่ เกิ น 2,000 ตัน โดยมี ความลึกหน้ า ท่ า สูงสุด 5 เมตร มี จํา นวนเรื อที่ เข้ า เที ยบท่ า 100 เที่ ยว/ปี และมี พืน้ ที่ รับผิ ดชอบ
การกระจายสินค้ า ได้ แก่ จ.ชุมพร จ.ระนอง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ และประเทศเมียนมาร์
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