
ประมวลภาพกจิกรรมงานปีใหม ่2556 

ปรบมอืให ้คณุยา่พนง.ไปรษณียทํ์างาน 44 ปี ไมเ่คย"ลา-ขาด-ป่วย" 
 สาํนักข่าวต่างประเทศรายงานเม่ือวันที่ 30 ม.ค.ว่า นางเด็บโบราห์ 

ฟอร์ด พนักงานไปรษณีย์สุดแกร่งของสหรัฐ ถึงจะอายุเกษียณจากหน้าที่

พนักงานไปรษณีย์ของสหรัฐ แล้ว หลังปฎิบัติหน้าที่เป็นเวลา 44 ปี โดยประวัติ

การทาํงานสดุเย่ียม ไม่เคยลา ขาด หรือเจบ็ป่วย เลย 

 รายงานระบุว่า ที่ผ่านมา นางเดบ็โบราห์ต่างได้รับการสรรเสริญยกย่อง

จากเพ่ือนร่วมงานของเธอจากการทาํงานอย่างขยันขันแขง็และไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย โดยเธอกล่าวว่า เธอ

แค่พยายามทาํงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาํได้ และมันกลายเป็นวัฎจักรแห่งการทาํงานของเธอตลอดทั้งวัน และ

เม่ือเธอเป็นไข้ เธอจะพยายามสลัดอาการดังกล่าวทิ้งไป และจะไปหาในวันหยุดแทน นอกจากน้ี เธอยังกล่าว

ว่า บิดาของเธอซ่ึงอายุ 86 ปี กไ็ม่เคยป่วยเลยตลอด 30 ปี ดังน้ัน เร่ืองป่วยจึงไม่ใช่เร่ืองที่เธอจะต้องมาโอด

ครวญ แต่มันเป็นจริยธรรมส่วนหน่ึงของการทาํงานมากกว่า และว่าหลังเกษียณแล้ว เธอยังไม่มีแผนว่าจะทาํ

อะไรต่อไป นอกจากใช้เวลาอยู่กบับิดาของเธอ 

 ด้านผู้จัดการฝ่ายการเงินของสาํนักงานไปรษณีย์สหรัฐ ซ่ึงเคยทาํงานกับนางเดบ็โบราห์ กว่า 15 ปี 

บอกว่า เป็นเร่ืองยากที่จะหาคนมาแทนเธอ และว่าเพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่ของเธอล้วนรู้จักประวัติการทาํงาน

อนัยอดเย่ียมของเธอ และเธอยังเคยไดรับรางวัลสดุดีจากกรมไปรษณีย์เม่ือเธอทาํงานได้ 30 ปี ทั้งน้ี รายงาน

ระบุว่า จากประวัติการทาํงานที่ไม่เคยขาดลาของเธอ ทาํให้เธอได้เงินบาํนาญเพ่ิมขึ้ นเป็นอีก 5 เปอร์เซนต์

ด้วย       

ที่มา  :  www.matichon.co.th     สบืค้นเม่ือ 30 มกราคม 2556       
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พ่ีครับ....ผมเดนิผา่นมาเห็นเคร่ืองหมายอยา่งนี ้        และมีปุ่ มอะไรแดงๆ ด้วยไมรู้มนัใช้ยงัไงครับ  

ส่งคาํตอบ เพ่ือ รับรางวัล ที่ ฝ่ายบุคคล 

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ ์2556 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัล ใน 

จดหมายข่าวฉบับหน้า 

ถา้เรา....เช่ือมั่นวา่ทําได.้...ต่อใหต้อ้งยา้ยภเูขาถมทะเล 

ในท่ีสดุก็สาํเร็จจนได ้ 

แต่ถา้ใจเราคิดว่า....ทําไม่ได.้..แมจ้ะง่ายแค่พลิกฝ่ามือ  

ก็ยงัไมมี่วนัประสบความสําเรจ็     

......ดร. ซนุ ยตั เซ็น...             

ท่านพุทธทาสภกิข ุ

อยากเรยีนภาษาญ่ีปุ่ น !!!!! แต่มีปัญหา 

 คา่เรียนแพงจงั 

 หาท่ีเรียนไมไ่ด ้

 ไมม่เีวลาไปเรียน 

แผนกบุคคล มีคาํตอบให้ 

 เปิดสอนในโรงงาน 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 สนใจ แจ้งช่ือได้ที่แผนกบุคคล (เพ่ือทราบจาํนวนและ

กาํหนดรายละเอยีดเวลาการสอน) 

 รับจาํนวนจาํกดั 

 กาํหนดการ และรายละเอยีดจะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง 

 

ท่าบริหารง่ายๆ ป้องกนันิ้ วลอ๊ค 

1. ยืดกล้ามเนือ้แขน มือ นิว้มือ โดยยกแขนระดบัไหลใ่ช้มือข้างหนึง่ดนัให้ข้อมือกระดกขึน้-

ลง ปลายนิว้เหยียดตรงค้างไว้ นบั 1-10 แล้วปลอ่ย ทํา 6-10 ครัง้/เซต 

 2. บริหารการกํา-แบมือ โดยฝึกกํา-แบ เพ่ือเพิ่มการเคล่ือนไหวของข้อนิว้มือ และกําลงั

กล้ามเนือ้ภายในมือ หรืออาจถือลกูบอลในฝ่ามือก็ได้ โดยทํา 6-10 ครัง้/เซต 

 3. ทา่เพิ่มกําลงักล้ามเนือ้ท่ีใช้งอ-เหยียดนิว้มือ โดยใช้ยางยืดช่วยต้าน แล้วใช้นิว้มือ

เหยียดอ้านิว้ออก ค้างไว้ นบั 1-10 แล้วคอ่ยๆ ปลอ่ย ทํา 6-10 ครัง้/เซต 
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การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสาํนักงาน 

คาํถาม : แลวเราจะปองกันอคัคภีัย เพ่ือปองกันไมใหเกิดความสูญเสียทรพัยสินชวีิตเรา  สาํหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและอาคาร

สํานักงานหรอืบานเรือน เรมมีแนวทางในการปองกันอยางไร? 
 

คาํตอบ : ในกรณีโรงงานอตุสาหกรรม  มีแนวทางในการปองกันการเกิดอัคคภีัยดงันี ้

 1.ศึกษาและทําความเขาใจกับทฤษฏีการเกิดอัคคภีัยอยางรูแจงเห็นจริง 
 2.หลักสําคญัในการปองกันอคัคภีัย ตองแยกองคประกอบทั้ง 3 อยางออกจากกัน และถาระงับเหตุ
อยางมีประสิทธิภาพ ตองกําจัดลูกโซอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 การปองกนัอคัคภียัในโรงงานอตุสาหกรรม 
 การตดัเชือ้เพลงิ การเก็บเชือ้เพลิงนอยเพียงพอสาํหรบัการใชงาน 
  - การแยกเชื้อเพลิงเก็บตางหาก แยกเก็บจากบริเวณที่มีประกายไฟ 
  - ตรวจสอบการรั่วไหลของอปุกรณที่ใชกับถังกาซเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ 
  - หามวางอุปกรณในแผงวงจรไฟฟาหรอืบริเวณตูไฟฟาเพราะเสี่ยงตอการเกิดไฟฟา
ลัดวงจรหรอืหากมีประกายไฟถุงมือหรือเศษผาที่ วางอยูจะเปนเชื้อเพลิงติดไฟ
ได 

 
 

 
 

 
  - จัดวางพ้ืนที่เก็บสารเคมีใหเหมาะสมเพ่ือปองกันสารเคมีทีท่าํ
ปฏิกิริยาตอกันจําทาํใหเกิดไฟลุกไหมหรอืคราบน้าํมันที่หกลงพ้ืนหากเกิด
ประกายไฟจะทาํใหเกิดการลุกติดไฟไดงาย 

 
 การขจดัอากาศ ซึง่ในที่นี้หมายถึงออกซิเจน คุณสมบัติของออกซิเจนคือ ชวยใหไฟติด แตตัวเองไม
ติดไฟวิธีในการกําจัด ดงันั้นหากปริมาณออกซิเจนอยูในชวงที่ตํ่าเกินไป ก็ จะไมติดไฟ
แต คนก็จะหมดสติเสียชวีิตไดเชนกัน 
     
     การขจดัประกายไฟ มีอยูหลายวิธี เชน 

       -ใชผากันสะเก็ดไฟ 
        -ใชอุปกรณไฟฟาทีป่องกันการระเบิด 
   - เปล่ียนชนิดจากการเชื่อมดวยไฟฟาเปนเชื่อมดวยกาซ  
    - การสํารวจอปุกรณไฟฟาที่ชาํรุด ควรซอมแซมแกไขใหอยูสภาพพรอมใชงาน 
    - ถอดปล๊ักอปุกรณไฟฟาออกเมื่อไมอยูเปนเวลานานๆ เชน พัดลม เพราะมี
ขดลวดทองแดง เม่ือเสียบทิง้ไวนานๆ จะมีความรอนเกิดข้ึน เปนสาเหตุเพลิงไหมได 
   - กําหนดจุดสบูบุหรี่เฉพาะ และหามสบูบุหรีใ่นที่หามสบูบหุรี ่

อยา่วางสิง่ของในตู้ไฟหรือวางใกล้ตู้ไฟนะจ๊ะไมป่ลอดภยั 

ใช้แล้ววางให้ไปท่ี เทนํา้มนัอยา่ให้หกนะจ๊ะ 



 

หนังน่าดู ก่อนบ่ายคลายร้อน 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  

3/14 ม. 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ. ระยอง 

  

 จดหมายข่าว SDT ฉบับแรก เปิดตัวเพ่ือใช้เป็นช่อง

ทางการสื่อสารเร่ืองราวต่างๆ ทั้งในเร่ือง ความปลอดภัยในการ

ทาํงาน กจิกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้น ความรู้และแง่คิดต่างๆ เพ่ือใช้ใน

การทาํงาน รวมถงึ หากท่านใดสนใจจะใช้จดหมายข่าว สื่อสาร

เร่ืองราวต่างๆ ไปยังเพ่ือนพนักงาน สามารถติดต่อได้ที่ทมีกอง

บรรณาธกิาร ได้อกีด้วย             

กองบก. 

  

บทบรรณาธกิาร 

โทรศพัท ์: 038-961877-80 

โทรสาร : 038-961876, 038-961624 

“บริษัท sanko  มุ่งม่ันจะบริหารงานและผลิตสนิค้า  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือความเป็นธรรม ความโปร่งใส  

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม” 

ท่ีปรึกษา 

คุณ Masami Katsumoto 

คุณรัฐวัฒน ศุขสายชล 

คุณพิมพร ชากิจดี 
 

บรรรณาธิการ 

นางสาวเนาวรัตน บุตรเรียง (เนาว) 
 

กองบรรณาธิการ 

นางสาวเพ็ญอาภา บุญมาดี (ปาน) 

นางสาวเสาวรส คําไพรินทร (ตา) 
 

แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือติดตอ

บก.  

hr02@sankothai.net 

หรือ เบอรภายใน Ext.  131 

 ภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง ยกัษ หรือชื่อ

ภาษาอังกฤษวา The Giant King กํากับโดยคุณประภาส 

ชลศรานนท นักเขียนชื่อดังของไทยและเอ็กซ ชัยพร นัก

แอนิเมเตอรชื่อดงัของไทย โดยรวมกับคายสหมงคลฟลม 

และบานอิทธิฤทธ์ิ สตูดิโอแอนิเมชั่นไทย  

 ถายทอดเร่ืองราวของ เหตุการณหลังสงครามอันย่ิงใหญระหวางหุนกระปอง ฝาย

ราม กับ หุนยักษฝายทศกัณฐ ซ่ึงจบลงแบบลางเผาพันธุปลอยท้ิงใหสนามรบกลายเปนเพียง

สุสานซาก เศษโลหะและเปนขุมทรัพยใหกับบรรดาหุนคาของเกา จนกระท่ังในอีกหลายลาน

วันตอมา เจาหุนตัวหนึ่งใหญยักษสมรางชื่อ “นาเขียว” กับ “เจาเผือก” หุนกระปองตวัเล็กถูก

ขุดข้ึนพรอมกับสภาวะความจําเส่ือม ไมจําอดีตไมรูอนาคต แถมยังมีโซพิเศษท่ีตัดเทาไหรก็

ตัดไมขาดผูกลามติดกัน พอท้ังคูตื่นข้ึนมาก็อาละวาดซะจนเมืองขายของเกากระเจิดกระเจิง

ราบเปนหนากลอง  ท้ังคูจึงตองผจญภัยไปดวยกัน จากท่ีตางฝายตางเปนสวนเกินของกันและ

กัน แตเร่ืองราวหลากหลายเกิดข้ึนทําใหไดสรางความผูกผันใหกับท้ังนาเขียวและเจาเผือก

แปรเปล่ียนเปนสวนเติมเต็มส่ิงท่ีขาดหายไปของท้ังคู จนวันหนึ่งท่ีพวกเขากลับเปนวันท่ีตองรู

วา… แทจริงแลวตัวตนของพวกเขาคือใคร  หนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจะตอง

ดําเนินตอไป ทําใหตองเลือกระหวาง มิตรภาพกับหนาท่ี........ 

ติดตามชมได ท่ีหองมรกต เวลา 12.15—12.55 น.  

วันท่ี   26– 28 กุมภาพันธ 2556 

ร้อนจัง 

อยากไปดูหนัง แต่ไม่

มีเวลาเลย 

กลางวัน ไม่รู้จะทาํอะไร 

เบื่อๆๆๆ 
พบกบั กจิกรรม ก่อนบ่ายคลายร้อน  

เวลา 12.15—12.55 น.  

ที่ห้องมรกต ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตลอดปี 56 

แนะนาํ หนัง หรือ คอนเสร์ิตน่าดูได้ที่ แผนกบุคคล 

 

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หมากฮอส ชิงแชมป์ ซังโกะ 

 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขันหมากฮอส ชิงแชมป์ 

ซังโกะ ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 2,000 บาท เวลาแข่งขัน 

ช่วงพักกลางวัน ตลอดเดือน มีนาคม 2556 สนใจเข้าร่วม 

กรอกแบบฟอร์มน้ี แล้วส่งใบสมัครที่ แผนกบุคคล 

ช่ือ—สกุล 

แผนก 

โทร 


