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 มาพบกันกับ “รอบรั้วซังโกะ” ฉบับเดือน มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 
1 กันแล้ว….รู้สึกว่าเวลาจะผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ ส าหรับปกนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเดือนนี้
เก่ียวอะไรกันกับช้าง ผู้เขียนถึงได้น าภาพช้างมาลงปก…. ใช่แล้วค่ะ... เดือนนี้มีความส าคัญเก่ียวกับ
ช้างด้วย นั่นก็คือ….วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็น “วันช้างไทย” ค่ะ เม่ือ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญ และการด ารงอยู่ของช้างไทยค่ะ 

 ส่วนเนื้อหาอ่ืนๆจะมีอะไรบ้าง นอกจากเรื่องราวส าคัญในบริษัท และความรู้ด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย>>>ไปติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ>>>  



นโยบายสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท างาน 

  
การเคารพสิทธิมนุษยชน   และเห็นคุณค่าในความเป็นมนษุย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรพัยากรบุคคล ซึ่ง

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมลูค่าอย่างยั่งยืนให้กบัธุรกจิ บริษัทฯ จงึตระหนักและ
เคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกีารแบง่แยกสีผวิ 

เช้ือชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธ์ุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผูป้่วยหรอืเป็นโรค รวมถงึเคารพและยอมรบัความ
แตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และวัฒนธรรม เป็นต้น  

รอบรู้เร่ืองเรา 
“SANKO” 

ดังน้ัน บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนได้น าเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

บริษัทฯ จะปฏิบัตติ่อพนักงานทุกคนด้วย ความเสมอภาค  
และเท่าเทียมกันในการท างานภายใต้กฎระเบียบของบริษัท 

บริษัทฯ สนับสนนุให้พนักงานใช้สิทธ ิ
ของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ  

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
ไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น 
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  

บริษัทฯและพนักงานทุกคน จะไม่สนับสนุนและ
เกี่ยวข้องกับกิจการใดๆของคู่ค้า ลูกค้า  หรือผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆที่กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา 
หรือการกระท า  ต่อบคุคลอื่นบนพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น เพศ  ความพิการ
สถานภาพสมรสและอืน่ๆตามหลกัการพื้นฐานที่ส าคญัของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

กรณีไดป้ระสบ รู้เห็น เป็นพยานหรือไดท้ราบถึงการเลือกปฏบิัตแิละละเมิดสทิธิมนุษยชน สามารถรายงานสิง่ที่สงสัยว่า เป็นการละเมิด นโยบาย 
ของบริษัทฯหรือกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) หรือ ผ่านหน้าเวบไซต์ www.sankothai.net/investor 

http://www.sankothai.net/investor


BY : SAFETY TEAM 
     
 สวัสดีครับมาพบกันในเดือนมีนาคมเดือนท่ีเริ่มต้นของฤดูร้อนอย่างเป็น
ทางการ แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็อยา่ท าใจให้ร้อนตามสภาวะอากาศนะครับท าใจเย็น 
ๆ กันเข้าไว้  55 ฉบับน้ีเรามารู้จักกับโรคกรดไหลย้อน กันดีกว่าครับ “โรคกรดไหล
ย้อน ( GERD )” เป็นภาวะท่ีน้ าย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปใน
หลอดอาหาร ท าให้เกิดอาการส าคัญ ได้แก่ อาการแสบร้อนจุกแน่นบริเวณหน้าอก
และมีน้ ารสเปรี้ยวหรือขม ไหลย้อนขึ้นมาทางปากหรือคอ 
     ภาวะกรดไหลย้อนน้ี ถ้าเป็นเรื้อรังอาจท าให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหาร 
ได้แก่ หลอดอาหารอักเสบ มีเลือดออกจากหลอดอาหาร และท าให้ปลายหลอด
อาหารตีบได้นอกจากน้ียังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหาร 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารในท่ีสุด 

สัญญาณเตอืน !!! 
 แสบร้อนกลางอกมากกว่า 2 คร้ัง

ในหนึ่งสัปดาห ์
 กลืนล าบาก กลืนแล้วเจ็บ รู้สึกว่า

มีก้อนอยาในล าคอ 
 คลื่นไส้อาเจียร 
 อาการไอเสียงแหบ 

การตรวจวินจิฉัยโรค 
แพทย์จะส่องกลอ้งขนาดเลก็ส่งผ่าน
ลงไปทางปากของผูป้่วย เพื่อตรวจ
ประเมินการอักเสบของหลอด
อาหาร จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยที่แม่นย า 

การรักษามีหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี 
1.ปรับเปลี่ยนนิสัยและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่อาจเปน็สาเหตุท าให้เกิดโรค 
2.รักษาโดยการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกบั
อาการ 

วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการป้องกันโรคกรดไหลย้อน คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตดังต่อไปนี้ 

 ระวังน ้ำหนักตัวไม่ให้มำกหรืออ้วนเกินไป 
 หลีกเล่ียงกำรดื่มชำ กำแฟ น ้ำอัดลม น ้ำผลไม้ หรืออำหำรที่มีรสเปรี ยวจัด เผ็ดจัด อำหำร

ไขมันสูง ช็อกโกแลต 
 หลีกเล่ียงกำรดื่มสุรำและกำรสูบบุหรี่ 
 หลีกเล่ียงกำรรับประทำนอำหำรมื อเย็นปริมำณมำก และไม่ควรนอนทันทีหลังรบัประทำน

อำหำรอย่ำงน้อย 4 ชั่วโมง 
 ไม่ใส่เสื อผ้ำรัดรูปหรือรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไป 
 ควรรับประทำนอำหำรปริมำณน้อยแต่บ่อยครั ง 
 ปรับหรือหนุนหัวให้สูงอย่ำงน้อย 6 นิ ว 
 ออกก้ำลังกำยสม่้ำเสมอ 
 พยำยำมหลีกเล่ียงควำมเครียด 



 



 

 ต่อ 

https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=decode_search_invest_12&innerMenuId=18 



 สรรหามาเล่า                                                       By...PorKeaW 

ประวัติวันสตรีสากล 
ประวัตคิวามเป็นมา ของ "วันสตรีสากล" เกดิขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮอืประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง 

และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลบัมีผู้หญิงถึง 119 คนตอ้งเสียชีวิตจากเหตกุารณ์นี้ ด้วยการที่มคีนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนมุกันอยู่ 

โดยเหตกุารณ์ทั้งหมดนี้เกดิขึน้ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ. 2400) 
 
จากนัน้ในปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญงิในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวตอ่การเอารัด เอาเปรียบ กดขี่  ทารุณ ของ
นายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเย่ียงทาส เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ตอ้งท างานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มปีระกันการใช้แรงงานใดๆ เป็นผลให้
เกิดความเจบ็ป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่กลบัได้รับคา่แรงเพียงน้อยนิด และหากตั้งครรภก์็ถูกไล่ออก 
 

ความอัดอั้นตันใจจึงท าให้ "คลาร่า เซทคนิ" นกัการเมืองสตรีสายแนวคดิสังคมนิยม ชาวเยอรมันตดัสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ 

8 มีนาคม ค.ศ.1907 พร้อมกบัเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการท างานลงเหลอืวันละ 8 ชั่วโมง อกีทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งด้วย อย่างไรกต็ามแม้การเรียกร้องคร้ังนี้ จะไมป่ระสบผลส าเร็จ เนื่องจากมแีรงงานหญิง

หลายร้อยคนถกูจบักมุ แตก่็ท าให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระท าของ "คลาร่า เซทคิน" และเป็น

การจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเร่ิมตระหนกัถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น 

 

ต่อมาในวนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวน

ทั่วเมืองนิวยอร์ก เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมคี าขวญัการรณรงค์ว่า "ขนมปังกบัดอก

กุหลาบ" ซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆ กบัคณุภาพชีวติที่ดนีัน่เอง 

 

จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็

ประสบผลส าเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมชัชาสตรีสังคมนิยมคร้ังที่ 

2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในทีป่ระชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของ

บรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คอื ยอมให้ลดเวลาท างานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง ให้เวลา

ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง และอกี 8 ชั่วโมงเป็นเวลาพักผอ่น 

พร้อมกันนี้ยังไดป้รับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกบัแรงงานชาย และยังมีการคุ้มครอง

สวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยทั้งนี้ยังได้รับรองข้อเสนอของ "คลาร่า เซทคิน" ด้วยการ

ก าหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเปน็ วันสตรีสากล 

สาเหต ุ
เพราะสตรีถูกเอาเปรียบกดขีขู่ดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลติส าคญักว่าชีวิตคน 

     มีต่อ 

http://event.sanook.com/calendar/
http://women.sanook.com/19029/


ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก 
วันสตรีสากล ไม่ได้เป็นเพียงวันทีก่ลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านัน้ แต่เป็นวนัที่องค์กร

สหประชาชาตไิด้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย และอีกหลายประเทศไดก้ าหนดใหว้ันดังกล่าวเปน็

วันหยุดประจ าชาติของตน กลุม่สตรีจากทกุทวปีไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชือ้ชาติ ภาษา 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมืองกต็าม ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันส าคญันี้ เพื่อร าลึกถึง

ความเป็นมาแห่งการต่อสู้อนัยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันตภิาพและการพัฒนา 

ผลจากการตดัสนิใจของทีป่ระชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ท าให้มีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึน้เปน็คร้ังแรกในเดือนมนีาคม ค.ศ. 1911 ในประเทศออสเตรีย 

เดนมาร์ก เยอรมนี และสวติเซอร์แลนด์ มปีระชาชนทั้งหญิงชายมากกว่า 1 ล้านคน เข้าร่วมการชุมนมุเรียกร้องสิทธิในการท างาน การเข้ารับการอบรมในวิชาชีพ 

และให้ยุติการแบ่งแยกในการท างานในปีถดัมาได้มีการจดักิจกรรมวันสตรีสากล เพิ่มขึ้นในประเทศฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน และในปี ค.ศ. 1913 มีการ

จัดชุมนุมวนัสตรีสากลในรัสเซียเป็นคร้ังแรก ที่นครเซนตป์ีเตอร์เบอร์ก แม้ว่าจะถกูเจ้าหน้าทีต่ ารวจขดัขวางกต็าม วันสตรีสากลไดจ้ดัขึ้นโดยเชดิชคู าขวัญของ

ขบวนการสันตภิาพ ทั้งนี้เพื่อต่อต้านสงครามที่ก าลงัคกุรุ่นอยู่ในยุโรปนบัตั้งแตป่ีแรกๆ เป็นต้นมา ความส าคญัของการฉลองวันสตรีสากลได้ทวีมากขึ้น โดยมีสตรี

ในทวีปแอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกา เร่ิมร่วมมือกันเพื่อทบทวนความกา้วหน้าของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียม กัน และเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งพยายามผลกัดนัให้มีการตระหนกัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่าง สมบูรณ์ 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะ ปฏิบตัติามพันธสัญญาต่อเวทโีลกที่มุ่งเนน้ให้ความส าคญักบับทบาทและ

สถานภาพ สตรีโดยได้มกีารด าเนนิการทั้งในแงก่ฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คอื เจตนารมณ์ให้มีความ

เป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูป แบบ เพื่อให้เกิดความเปน็ธรรมในการใช้ การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกดีกันต่างๆ ให้

สตรีได้มีโอกาสรับประโยชนจ์ากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

ความส าคัญของวันสตรีสากล 
วันสตรีสากล มิเพียงแค่การเฉลิมฉลองเหมือนงานประเพณีที่มักท าตดิตอ่กันทุกปี หากจะเป็นการตระหนักร่วมและใหคุ้ณค่าทางประวตัศิาสตร์ของ การตอ่สู้ของ
ผู้ใช้ แรงงานหญิง และสบืทอดเจตนารมย์ที่ต้องการให้ผู้หญงิได้รับการปกปอ้งคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง และยกระดบัคุณภาพชีวติในด้านต่างๆ ผู้ใช้
แรงงานตอ้งได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพ ความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับการปฏบิตัิอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมในฐานะที่ ผู้หญิง
ก็เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม นะครับ เคอเรจ หมาน้อยผู้กล้าหาญ 
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กิจกรรมร่วมสนุกประจ าเดือน  
 วันน้ าของโลก (World Day for Water หรือชื่อท่ีไม่เป็น
ทางการคือ World Water Day) ตรงกับวันที ่22 มีนาคม ของทุกป ี
เนื่องจำกองค์กำรสหประชำชำติ ได้ตระหนักถึงปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ
ที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ น และอำจก่อให้เกิดปัญหำกำรแยง่ชิงน ้ำขึ นได้
ในอนำคต  ดังนั น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาต ิ ได้ประกำศ
ให้วันที่ 22 มีนำคม ของทุกปีเป็น " วันน้ าของโลก " หรอื " World 
Day for Water " เพื่อระลกึถึงควำมส้ำคัญของน ้ำ ซึ่งเป็นควำมต้องกำร
ขั นพื นฐำน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก 

          อีกทั งยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรตื่นตัวในหมูม่วลมนุษยชำติ
ในเรื่องกำรอนรุักษ์น ้ำ และกำรพฒันำแหล่งน ้ำ ตลอดจนด้ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะของทีป่ระชุมสหประชำชำติปี 1992 ว่ำด้วย
สิ่งแวดล้อมและกำรพฒันำ หรือที่เรียกกันว่ำ Agenda 21 

จากประวัติความเป็นมาคร่าวๆของ “วันน้ าของโลก” ท่ีน ามาฝาก อยากให้พนักงานเขียนบอกเล่าเรื่องราว เก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวัน ว่ามีกิจกรรม หรือแนวทางในการใช้น้ าอย่างไรบ้าง ท่ีเป็นการอนุรักษ์น้ า หรือการประหยัดการใช้น้ า โดย
ให้น าส่งเรื่องราวได้ท่ี แผนกบคุคล 10 ท่านแรกรับไปเลยของรางวัลโดนใจ…….ช้าอดหมดนะจ๊ะ..... 


