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A day in the life of people
at Esso and other ExxonMobil affiliates
We all have 24 hours a day. Four people
at Esso and other ExxonMobil affiliates told how they
spend their days at work. They are Manoch Kongmuang,
control asphalt operator at Esso Sriracha Terminal;
Papitchaya Kunwapanitchakul, environmental engineer
at Esso Sriracha Refinery; Monchai Thongmesri,
production superintendent at Nam Phong Gas
Production Plant ; and Nipapat Srisuwan,
store manager of Esso service station.

หนึ่งวันมี ๒๔ ชั่วโมงบนโลกใบนี้ และมีการแบง
ชวงเวลาหนึ่งวันออกเปน ๓ ชวงตามมาตรฐานสากล
คือ ๘ ชั่วโมงสำหรับพักผอนนอนหลับ ๘ ชั่วโมง
สำหรับการทำงานประกอบอาชีพ และอีก ๘ ชั่วโมง
สำหรับการใชเวลาไปกับสิ่งที่แตละคนพึงพอใจ
ลองมาสำรวจดูชีวิตการทำงาน ๘ ชั่วโมงของ
คนเอสโซและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลนั้น
ตองรับผิดชอบหนาที่การงานอยางไร และพวกเขา
ใหความสำคัญกับเรื่องใดบางในชั่วโมงการทำงาน
แตละวัน

มาโนช คงเมือง
อายุ ๔๕ ป
พนักงานหนวยปฏิบัติการผลิตยางมะตอย
คลังน้ำมันเอสโซศรีราชา
“หองทำงานของผมคือ หองควบคุมการผลิต
ผมมีหนาที่ดูแลทุกขั้นตอนของโปรแกรมสวนผสม
สำหรับใชควบคุมเครื่องผลิตยางมะตอยตามที่ลูกคา
ตองการ เพื่อนำไปใชราดถนนทางหลวงชนบท ผมมี
เพื่อนรวมงาน ๓ คนที่ผลัดกันทำงานในชั่วโมงทำงาน
ของหองคือ แปดโมงเชาถึงหาทุม หัวใจการทำงาน
ของเราคือทำใหลูกคามั่นใจวาสินคาที่ผลิตจากเอสโซ
ไดมาตรฐานคุณภาพสากล เพราะเรามีการทดสอบ
ทุกขั้นตอนการผลิตตามคูมือที่ระบุไว เพื่อติดตามอยาง
ใกลชิดกอนจะกลายเปนยางมะตอย หากเกิดปญหา
หรือคำถามที่ทำใหเราไมมั่นใจ ก็จะปรึกษากับหัวหนา
ไมปลอยใหขั้นตอนเหลานั้นผานไปเด็ดขาด เมื่อได
ผลิตภัณฑแลว เราตองนำไปสงยังหองแล็บตรวจสอบ
อีกครั้ง และออกใบรับรองคุณภาพ เพื่อยืนยันความ
มั่นใจ กอนสงมอบใหลูกคา
“ผมทำงานแบบนี้มา ๒๓ ปแลว ทุกวัน หลังจบ
ชั่วโมงทำงาน ผมกลับบานอยางมั่นใจเพราะผมเชื่อมั่น
วาหองทำงานของผมเปนสถานที่ปลอดภัย เนื่องจาก
เราปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรการเพื่อความปลอดภัย
นับแตวันแรกที่เขามาทำงาน จนกลายเปนนิสัย และ
ทำใหครอบครัวของผมอุนใจเสมอวา ผมจะกลับมาอยู
กับครอบครัวอยางมีความสุขหลังจากหมดเวลาทำงาน
ในแตละวันอยางแนนอน”

ปพิชญา คุณวพานิชกุล
อายุ ๒๙ ป
ผูประสานงานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา

“คำพูดติดปากตอทาย เมื่อเอยถึงโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ
ที่เราไดยินกันเสมอมาคือ “หวงใย ใสใจสิ่งแวดลอม”
ฉะนั้น ภารกิจประจำวันของดิฉันจึงเปนการควบคุมดูแล
เพื่อมั่นใจวาโรงกลั่นไดดำเนินงานทุกขั้นตอนกระบวนการ
ผลิต โดยไมกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและเปน
ไปตามกฏหมาย ตั้งแตการใหคำปรึกษา ดูแลประสานงาน
การจัดการของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ
โรงกลั่น ซึ่งการทำงานในหนาที่นี้ตองรวมกับอีกหลายฝาย
ไมวาจะเปนฝายปฏิบัติงาน ฝายเครื่องยนต รวมทั้งฝาย
เทคนิค เราชวยกันระดมความคิดวาจะมีวิธีการใดบาง
เพื่อใหการจัดการของเสียเปนไปอยางเหมาะสมและ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยจัดทำในรูปแผน
พัฒนาธุรกิจสิ่งแวดลอมประจำป
“ในระหวางวันของการทำงาน เมื่อมีความจำเปน
ตองการความชวยเหลือจากฝายตางๆ ของโรงกลั่น
ทุกคนจะรวมมือรวมใจทำงานอยางจริงจัง และมีขั้นตอน
เพราะไดมีการเตรียมขอมูลไวแลว โดยรวมกันวิเคราะห
รายละเอียดงานที่จะทำอยางครอบคลุม รอบดาน
และมีความเขาใจในรายละเอียดของงานแตละชิ้นจริงๆ
ทำใหสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
รอบคอบ พรอมเตรียมวางแผนรองรับไวสำหรับทุก
ความเปนไปได
“และนี่คือสิ่งที่เอสโซสอนดิฉัน สรางดิฉันใหเปนคน
ทำงานอยางเปนระบบ ไมกลัวอุปสรรค พรอมจะสนุก
ไปกับการทำงานและการแกไขปญหาตางๆ จึงประทับใจ
ในองคกร เพราะบริษัทฯ มีความรับผิดชอบและจริงใจ
ตอการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมทุกดาน รูสึกอบอุน
กับการทำงานที่นี่มาก เพราะมีเรื่องใหมๆ ใหเรียนรูได
ทุกวัน เพราะโรงกลั่นเปนสถานที่ที่มีความรูอยูทั่วทุกมุม”

มนตชัย ทองมีศรี
อายุ ๔๗ ป
ผูจัดการศูนยผลิตกาซธรรมชาติน้ำพอง
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด
โพรดักชั่น โคราช อิงค*
“เราใหความสำคัญอยางมากกับทุกๆ กิจกรรม
ที่จะตองปฏิบัติในพื้นที่แหลงผลิตกาซธรรมชาติน้ำพอง
ทุกกิจกรรมจะถูกวางแผนลวงหนา มีการตรวจเช็ค
ความพรอมของวัสดุอุปกรณ ผูปฏิบัติงานมีการจัดทำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำการประเมินความเสี่ยงและ
กำหนดแนวทางปองกันหรือควบคุมอันตรายจาก
ความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานในทุกๆ
กิจกรรมจะเสร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางปลอดภัย
มั่นใจวาเกิดความตอเนื่องและเสถียรภาพในกระบวนการผลิตและไดรับความไววางใจจากผูใชกาซธรรมชาติ
“ทุกเชาทีมงานจะเขาประชุมกอนเริ่มงานเพื่อ
ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความ
เสี่ยงและวิธีการปองกันหรือควบคุมอันตราย ที่ไดจัด
เตรียมไวเพื่อปรับความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ในขณะปฏิบัติงาน ทีมงานทุกคน
ก็ยังถูกมอบหมายใหทำหนาที่ดูแลความปลอดภัยซึ่งกัน
และกัน ผูปฏิบัติงานสามารถบอกใหเพื่อนรวมงานหยุด
ทำงานเมื่อพบวาเกิดสถานการณไมปลอดภัยหรือพบวา
เพื่อนทำงานที่มีความเสี่ยง กอนที่จะแจงหัวหนางาน
ที่เกี่ยวของมารวมปรึกษาเพื่อทำการแกไขใหปลอดภัย
กอนที่จะอนุญาตใหปฏิบัติงานตอไป สถานการณ
อันตรายที่พบเหลานี้ยังถูกนำมาถายทอดเพื่อเปน
บทเรียนดานความปลอดภัยใหกับพนักงานคนอื่นๆ ดวย
หลักปฏิบัติเหลานี้คือสิ่งที่เรายึดถือมากวา ๒๓ ปแลว
และเปนผลใหแหลงผลิตกาซธรรมชาติน้ำพอง ไมเคย
เกิดอุบัติเหตุที่ทำใหสูญเสียเวลาในการทำงานเลย
ตั้งแตเริ่มผลิตกาซธรรมชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๓
“นี่คือความสุขจากการทำงานโดยแทจริง มีความสุข
ที่ไดเห็นเพื่อนรวมงานมีความปลอดภัยจากการทำงาน
ทุกๆ วัน ไดกลับบานมาพบครอบครัวในสภาพรางกาย
ที่เปนปกติปราศจากการบาดเจ็บ และเรายังมีความมั่นใจ
วาเพื่อนรวมงานจะทำงานอยางปลอดภัยเชนเดียวกัน”
* บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล

นิภาภัทร ศรีสุวรรณ
อายุ ๓๗ ป
ผูจัดการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ ไทยซี-เซ็นเตอร*
“ทุกวันเมื่อมาถึงที่ทำงาน กอนจะเขามานั่งที่โตะ
ดิฉันจะเดินตรวจความเรียบรอยรอบสถานีบริการ
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เริ่มจากทักทาย
พนักงาน ตรวจความสะอาดหนาลาน ดูความเรียบรอย
สวยงามของปายโฆษณาในรานคาสะดวกซื้อ
ถามปญหาเรื่องรองเรียนของลูกคาที่มาใชบริการ
รวมทั้งเขาไปใชบริการดวยตนเอง เชน ในหองน้ำ
เรียกวาดูทุกซอกทุกมุม จากนั้นก็บริหารงานทั่วไป
เชน สั่งสินคา ทำรายงาน ตรวจสอบยอดสินคา และ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่
สถานีบริการน้ำมัน
“เพราะเราถูกปลูกฝงตั้งแตเริ่มเขามาทำงานใน
บริษัทฯ แหงนี้วา ทุกขั้นตอนคือภาพลักษณขององคกร
ดังนั้น เราจึงใหความสำคัญกับทุกตำแหนง ทุกพื้นที่
ที่อยูในความรับผิดชอบ แนนอนวา เรื่องที่สำคัญ
เปนลำดับแรก คือความปลอดภัย ถือเปนวัฒนธรรม
องคกรของเอสโซที่อยูในตัวของพนักงานทุกคน
“สิ่งที่บอกไดชัดเจนจากการรวมงานในฐานะ
หนวยหนึ่งขององคกรแหงนี้ คือ ที่นี่ ใหความมั่นใจ
นโยบายทุกดานตั้งแตความปลอดภัย การควบคุม
ลวนแตเปนเรื่องที่จับตองได สามารถใชเปนแนวทาง
กับทุกคนในบริษัทไดจริง ทุกคนที่เขามาทำงานจะถูก
ปลูกฝงใหมีระเบียบวินัย ดิฉันก็เชนกัน โดยเฉพาะ
เรื่องความปลอดภัย ซึ่งแนนอนวายอมสงผลตอชีวิต
ดานอื่นดวย เมื่อทำงานแลว เรามั่นใจวาจะไดกลับบาน
ไปพบครอบครัวในทุกวันที่ออกมาทำงาน”
* สถานีบริการน้ำมันเอสโซที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ

