
รอบร้ัว SANKO 

ฉบบัที่ 4 ป ี60        1 พฤศจิกายน 2560 

บอกกล่าวเล่าความ (บก.) 

 วันเพญ็เดอืนสบิสอง น้้านองเต็มตลิง่ 
 เราทั้งหลายชายหญงิ 
 สนุกกันจริง วันลอยกระทง 

 ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง 
 ลอยกระทงกนัแล้ว 
 ขอเชิญน้องแก้วออกมาร้าวง..... 

และแล้วก็มาถึงเดอืนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นอีกเดือนท่ีหลายๆคนรอคอย เพราะว่าเดือนน้ีเป็นเดือนท่ีจะมีประเพณี
ลอยกระทงน่ันเอง วันลอยกระทงจะตรงกับวันข้ึน 15 ค่่า เดือน 12 (เดือน 12 นับตามตามปฏิทินจันทรคติไทย 
หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน) ส่าหรับ
ปีน้ี ตรงกับวันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ส่าหรับประวัติความเป็นมาเชิญหาอ่านกันในเล่มนะคะ 
 ส่วนเน้ือหาอื่นๆใน “รอบรั้ว SANKO” เดือนพฤศจิกายนก็ยังคงมีคอลัมน์ท่ีน่าสนใจเช่นเดิม เต็มไปด้วย
ข่าวสาร ความรู้ และสถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอกองค์กรเหมือนเดิม และท้ายเล่มเรายังมีกิจกรรมให้ได้ร่วม
สนุกชิงรางวัลประจ่าเดือนอีกเช่นเคย 

WWW.SANKOTHAI.NET SANKO DIECASTING (THAILAND) PLC. 



 วันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการในสถานประกอบการ 
เป็นไปตามมาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะปฏิบัติหน้าท่ี 2 ปี 

คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562  ซึ่งผลการเลือกต้ังมีผู้ท่ีได้รับ
เลือกดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

1. นางร้าพึง ปราศจาก 
2. นางสาวบุษดี ผ่องผาด 
3. นายกนกนันต์ ภูจันทร์มา 
4. นางสาววรรณภา ช้างเทศ 
5. นายปฏินันท์ ทองศรี 

ส้าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้ 
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
2. ให้ค้าปรึกษาหารือและเสนอนะความเห็นแก่

นายจ้างในการจัดสวัสดิการส้าหรับลูกจ้าง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดแูล การจัดสวัสดิการที่

นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 
4. เสนอข้อคิดเหน็และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่

เป็นประโยชน์ส้าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการ 



 
 
 
 

 
 

 

 

รอบรู้เร่ืองเรา 
“SANKO” 

คดิแบบนี้กนัอยู่หรอืเปล่านะ ???  

 จะไม่ยอมใหเ้วลา1วนัผ่านไป โดยไม่มกีารปรบัปรุงส่วน

หน่ึงของงานทีท่ า  

 ทุกวนันี้ โลกเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองดงันัน้งานของเราก็

ตอ้งปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ให้

ดขีึน้เหมอืนกนั 

 ไม่มอีะไรทีจ่ะท าไม่ได ้ถา้เรา

มุ่งม ัน่และจรงิจงั 

นิ่เธอ...รู้ไหม ปีหน้า  Sanko 
จะมุ่งสู่ปีแห่งนวัตกรรมนะ 

อ้าว...ก็การคิดวิธีแก้ปัญหาใน
งานของตัวเอง ด้วยวิธีใหม่ๆไง 

อ่อ...แล้วมันท าไงล่ะ 

งั้นมานิ่...เราจะเล่าให้ฟัง วิธีการเดิมๆท่ี
ท าอยู่เกิดปัญหาอะไรบ้าง  เธอจดมาซิ 

1.จัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อน-หลัง 
2. สืบหาต้นตอของปัญหา 
3. คิดวิธีแก้ปัญหาทีละขั้นไปเรื่อยๆจนจบ 

แล้วท่ีส าคัญนะ!!  ถ้าบริษัทมีข้อมูลท่ีดี
และเพียงพอ จะสามารถช่วยประหยัด

เงินได้เยอะเลยล่ะ(เราต้องช่วยกันนะเธอ) 
จร้า...เราจะช่วยกันให้ 
Sanko ก้าวหน้าต่อไป 

อ่ะ....นี่ไง 
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มีต่อ  



ความรู้ด้านประกันสังคม by HR (ต่อ) 



BY : SAFETY TEAM 

สวัสดีครับพี่น้องชาวซังโกะทุกท่าน กลับมาเจอกันอีกคร้ังหน่ึงในฉบับที่ 4 ในฉบับน้ีผมขอเสนอ
โรคยอดฮิตตัวใหม่ส าหรับสังคมคนท างานแบบเราครับ “ โรคไขมันพอกตับ “ น่ันเอง หลายท่าน
อาจจะยงัไม่เคยได้ยนิว่าโรคน้ีเป็นอย่างไรโรคไขมันพอกตับ เป็นโรคชนิดหน่ึง ที่เกิดขึ้นกับตับ โดย
การเกิดมีไขมันเข้าไปเกาะหรือจับที่เซลล์ของตับมากผิดปกติซ่ึงไขมันที่ถือว่าอยู่นะดับอันตรายคือ
เกาะที่ตับ 5-10 % ของเน้ือตับทั้งหมด ไขมันดังปล่าวเป็นไขมันประเภทไตรกรีเซอไรด์หรือไขมัน
ที่อยู่ในเส้นเลือด ซ่ึงแน่นอนว่าเม่ือเกิดอาการไขมันพอกตับแล้วก็อาจจะน าไปสู่โรคอ่ืนๆ อีกหลาย
โรคไม่ว่าะเป็นโรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งที่ตับได้เลยทีเดียว โรคไขมันพอกตับน้ันสามารถเกิดข้ึนกับคนได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือ
คนแก่ โดยจากการศึกษาพบว่า มีอัตราการเกิดของโรคดังกล่าวได้ 10-35% เลยทีเดียว โดยมีสาเหตุ และปัจจัยการเกิดดังต่อไปน้ี  

 ภาวะไขมนัพอกตบั แบ่งระยะการด าเนินโรคไดเ้ป็น 4 ระยะ ไดแ้ก  ่
   ระยะแรก เป็นระยะมีไขมนักอ่ตวัอยู่ในเน้ือตบั ซ่ึงไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิผลใด ๆ    

    กล่าวคือ ไม่มีการอกัเสบ หรือพงัผืดเกดิข้ึนในตบั 
 ระยะท่ีสอง เป็นระยะท่ีเร่ิมมีอาการอกัเสบของตบั ในระยะน้ีหากไม่

 ควบคุมดูแลใหดี้ และปล่อยใหก้ารอกัเสบด าเนินไปเร่ือย ๆ เกนิกว่า 6 เดือนกลายเป็น
 ตบัอกัเสบเร้ือรัง  

 ระยะท่ีสาม การอกัเสบรุนแรง กอ่ใหเ้กดิพงัผืดในตบั เซลลต์บัค่อย ๆ ถูกท าลาย 
 ระยะท่ีส่ี เซลลต์บัถูกท าลายไปมาก ตบัไม่อาจท างานไดต้ามปกติอีกต่อไป ตบัแข็ง และ

 อาจกลายเป็นมะเร็งตบั 
อย่างไรกต็าม แมเ้ป็นโรคร้ายแรง แต่โรคไขมนัพอกตบั กลบัไม่มีอาการใหเ้ห็นไดอ้ย่างเฉพาะ   จะมีการสังเกตและตรวจพบได ้โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น โดยเม่ือ
ไขมนัพอกตบัไม่ถูกรักษาใหห้ายล่ะก ็มนัจะค่อยๆ สะสมกลายเป็นพงัผืดท่ีตบั และส่งผลท าใหเ้กดิโรคตบัแข็งไดใ้นท่ีสุด ทั้งน้ีอาจจะพฒันากลายเป็นมะเร็งตบัไดอี้ก
ดว้ย จึงถือว่าโรคไขมนัพอกตบั เป็นโรคท่ีไม่ควรมองขา้มอย่างเด็ดขาดแนวทางการรักษาโรคนั้น หากมีการวินิจฉยัว่าเป็นโรคไขมนัพอกตบั แพทยจ์ะท าการรักษา
โดยการฉีดยาลดไขมนัในเลือด หรือการรักษาโดยการเยียวยาตน้เหตุ เช่นเป็นโรคเบาหวาน กจ็ะรักษาโรคเบาหวาน อย่างไรกต็ามข้ึนอยู่เคสนั้นๆ ว่าจะรักษาอย่างไร 
เพราะอาจจะมีการใหย้าเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตบัร่วมดว้ย เช่นยาบ ารุงตบั ยาเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด วิตามินอี เป็นตน้ นอกจากนั้นแพทย ์จะท าการ
รักษาโรคอย่างเป็นระบบ ดว้ยการควบคุมอาหาร ไขมนั และการออกก  าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

ส าหรับผู้ป่วยทีพ่บว่ามีอาการของโรคไขมันพอกตัว ควรปฏิบัติตัวดังนี ้
– เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อย่างเด็ดขาด 
– ปฏิบติัตามค าสั่ง หรือค าแนะน าของแพทยอ์ย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีตอ้งใชย้าอะไรควรปรึกษา
แพทย ์หรือเภสัชกรทุกคร้ัง ไม่ควรซ้ือยามารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดส่งผลเสียโดยตรงต่อ
ตบั 
 – หลีกเล่ียงอาหารท่ีใหพ้ลงังานสูง เพราะร่างกายจะเปล่ียนพลงังานเหล่าน้ีเป็นไขมนัในท่ีสุด 
อาหารท่ีควรหลีกเล่ียงไดแ้กอ่าหารประเภทแป้ง ไขมนั เน้ือสัตวท่ี์ใหพ้ลงัานสูง จะไดผ้ลท่ีสุดถา้หนั
มาเนน้รับประทานผกั ธัญพืช หรือเน้ือปลาแทน 
– หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง การเกดิโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เพราะโรคเหล่าน้ีจะส่งผลท าให้
เกดิการสะสมของไขมนัในร่างกาย รวมถึงส่วนของตบัดว้ย ซ่ึงเม่ือสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงใน
การเป็นโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตได ้กจ็ะสามารถเล่ียงการเป็นโรคไขมนัพอกตบัไดน้ัน่เอง 
– ออกก  าลงักายเป็นประจ า ในอตัราท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพ  



เร่ืองเราชาว mai 
By….Soi Jang 

“กองทุนรวมแบบไหน เหมาะลงทุนเพ่ือวัยเกษียณ” 

                                                                                  

 ก่อนลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณอย่าลืมต้องมีเงินส้ารองเผื่อฉุกเฉินก่อน โดยเงินก้อนนี้
แนะน้าให้ลงทุนในกองทนุรวมตลาดเงินหรือกองทนุรวมตราสารหนี้ระยะสั้น และมีให้เพียงพอกับ
ภาระที่ต้องรับผิดชอบทุกเดือนประมาณ    6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน แล้วให้คดิถึงระยะเวลา
ในการลงทุน รวมถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ ดังนี้  

 1.หากมีระยะเวลาเตรียมตัวก่อนถือไม้เท้าไม่เกิน 3 ปี กลัวขาดทุนสูง (ยอมรับความ
เส่ียงได้น้อย) กองทุนที่เหมาะสม คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะ
ยาว โดยการลงทุนแบบนี้ โอกาสในการรับผลตอบแทนไม่สูงและอาจได้ต่้ากว่าเงินเฟ้อ แต่ถ้ากล้า
รับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย น่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ สามารถแบ่ง
เงินลงทุนประมาณ 10 - 15% ไปลงทุนในกองทุนหุน้  

 2.ถ้ามีเวลาเตรียมตัวก่อนถึงวันเกษียณ 3 - 7 ปีและยอมรับ
ความเส่ียงได้กลางๆ ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับตวัเองมาก
ขึ้นเช่นกนั โดยสามารถเพิ่มการลงทุนในกองทนุหุน้ได ้ หรือเพิ่มการลงทุน
ในกองทนุอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 5 - 10% 
เพื่อเพิ่มทางเลือกที่ชอบพร้อมกับเพิ่มโอกาสที่ใช่ในการลงทุนตามแบบของ
ตัวเอง  

 3. หากมีการเตรียมพร้อมที่ดี นั่นคือมีระยะเวลาลงทุนมากกว่า 7 ปี
ขึ้นไปก่อนจะถึงวนัเกษียณ และรับความเส่ียงในระดับสูง (กล้าได้ กล้าเสีย) 
ย่ิงเป็นการเปิดทางเลือกในการหาตัวเลือกลงทุนให้มากขึ้น ซึ่งสามารถเลือก
ลงทุนแบบเนื้อๆ เนน้ๆ ในกองทนุหุน้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มการลงทุนในกองทุนทองค้าอีกประมาณ 5 - 10% 
เพื่อเป็นการกระจายและเพิ่มโอกาสในการลงทุน  

การลงทุนเพื่อเตรียมตัวเก็บเงินเอาไปใช้ในวัยเกษียณ สามารถเลือกลงทุนในกองทนุไดทุ้กประเภท เพียง
แคต่้องถามตัวเองก่อนว่ามีระยะเวลาในการลงทุนมากแคไ่หน รับความเส่ียงได้มากหรือไม่ ที่ส้าคัญอย่า
ลอกเลียนแบบ    การลงทุนของคนอื่น เพราะไม่รู้  ว่าที่คนอื่นมีเป้าหมายการลงทุนอย่างไร ความเส่ียง
อยู่ในระดับไหน  

 

อรพรรณ บัวประชุม CFP® 
นักวางแผนการเงิน 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

ที่มา: https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=3310 

ค้าคมดีๆ จากกูรู ด้านการลงทุน 

 ถ้าพูดถึงการลงทุนของวัยใกล้เกษียณ คงหนีไม่พ้นกองทุน
ส้ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพราะเป็น
กองทุนทีต่้องบังคับตัวเอง ลงทุนระยะยาว ที่ส้าคัญเป็นกองทุนที่ทา้ให้ไม่
อยากรีบขายออกมา เพราะติดเง่ือนไขทางด้านภาษี ทั้งนี้ หากไม่
ต้องการสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีก็สามารถลงทุนในกองทุนเปดิทั่วๆ 
ไปได้  



 สรรหามาเล่า                                                       By...PorKeaW 

       วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่า่ เดือน 12 ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริ
ยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเดือน 12 เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และ
อยู่ในช่วงฤดูน้่าหลาก มีน้่าขึ้นเต็มฝั่ง ท่าให้เห็นสายน้่าอย่างชดัเจน อีกทั้งวันขึน้ 15 ค่่า 
เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ท่าให้สามารถเห็นแม่น้่าที่มแีสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็น
ภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง  
 วันลอยกระทง 2560 ตรงกับศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มาดู
กันว่าวันลอยกระทงมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะ 

ประวัติวันลอยกระทง  

 ประวัติวนัลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเร่ิมตั้งแต่เมื่อใด แตเ่ชือ่
ว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุน
รามค่าแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอย
พระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่น
ไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทา่ให้เช่ือกันว่างานดังกล่าว
น่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน  
          ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า 
พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจ้า 3 องค ์ คือ พระ
อิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้น่าพระพุทธศาสนาเข้าไป
เก่ียวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพ่ือ
บูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า  

         ประเพณีลอยกระทง สืบต่อกันเร่ือยมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 พระบรมวงศานุวงศต์ลอดจนขุนนาง
นิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่เพ่ือประกวดประชันกัน ซ่ึงต้องใช้แรงคนและเงิน
จ่านวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่า
เป็นการส้ินเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทงใหญ่แข่งขัน และ
โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทา่เรือลอยประทีปถวายองค์ละล่าแทนกระทง
ใหญ่ และเรียกชื่อว่า "เรือลอยประทีป" ต่อมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 
ได้ทรงฟ้ืนฟูพระราชพิธี
นี้ขึ้นมาอีกครั้ง ปัจจุบัน
การลอยพระประทีป
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรง
กระท่าเป็นการส่วน
พระองค์ตามพระราช
อัธยาศัย   

ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/30438 

 ก่อนที่นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง จะคิดค้น
ประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ
ที่ว่า  
          "ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระท่าโคมลอย คดิตกแตง่ให้งามประหลาด
กว่าโคมสนมก่านัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกสรสีต่าง ๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับ
แสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็น
ลวดลาย..."  

 
เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ 
ทางชลมารค ทอดพระเนตร
กระทงของนางนพมาศก็ทรงพอ
พระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็น
เยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณี
ลอยกระทงขึ้นเป็นประจ่าทุกปี 
โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคม
ลอย ดังพระราชด่ารัสทีว่่า "ตั้งแต่
นี้สืบไปเบ้ืองหน้า โดยล่าดับ
กษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาล
ก่าหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 

12 ให้ท่าโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทตีราบเท่า
กัลปาวสาน" พิธีลอยกระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

https://hilight.kapook.com/view/17597




กิจกรรมร่วมสนุกประจ้าเดือน  
 เดือนน้ีในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันลอยกระทง  เพื่อนๆพนกังานคนไหน ได้มีโอกาสไปลอย
กระทงกบัครอบครัว เพือ่นๆ คนรกั กเ็กบ็ภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆชาวรอบรั้วด้วยนะคะ และสา้หรับ
ใครที่ไปลอยกระทงแล้วใส่ชุดไทยด้วย เพื่อสบืสานและอนรุักษค์วามเป็นไทย ก็ถ่ายรปูส่งภาพมาร่วม
กิจกรรมประจ้าเดือนกบัเรา รับของรางวัลท่ีระลึกได้เลยค่ะท่ี HR และภาพท่ีส่งเข้ามาทาง HR จะเผยแพร่ให้
เพื่อนๆได้ชมกันทาง   Facebook ของบริษัทและท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่า  


