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ลุยภาระกิจจิตอาสาเพื่อสังคม 
สหวิริยาปน61มัคคุเทศกนอย
TCRSS เอาจริง
8งานอาสาปนี้
ประเดิมที่แรก
พัฒนาโบสถ
TCRSS ลุยกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชุม ริเริ่มโครงการ       
จติอาสายอยภายใตชือ่ “ทซีอีาร
จิตอาสา รวมพัฒนาสังคม” ขึ้น
เพ่ือกระจายการทํากิจกรรม     
จิตอาสาใหครอบคลุมในหลาย
พืน้ทีอ่ยางทัว่ถงึ และสงเสรมิให
พนักงาน รวมมือกับชุมชนในการ
ทํากิจกรรมพัฒนาอยางยั่งยืน 
ดวยการนําเสนอโครงการจิตอาสา
ยอยเขาพิจารณาดําเนินการ
ตั้งเปาปนี้ 8 โครงการ แบงเปน
โรงงาน TCRSS บางสะพาน 5 
โครงการ สํานักงานกรุงเทพฯ 3 
โครงการ ประเดิมครั้งแรก “ติด
ตั้งราวกันตกและรางน้ําฝน” ณ 
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ 
ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอ
บางสะพาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค.    
ที่ผานมา
        นายทวีพงษ สุพพัตกุล ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารท่ัวไป
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ TCRSS    อานตอ น.3

เครอืสหวริยิา ผนกึองคการบรหิาร

สวนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ มลูนธิิ

พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 

และโรงเรียนธงชัยวิทยา จัด

กจิกรรมอบรมมคัคเุทศกนอย ภาย

ใตโครงการเยาวชนอาสา ปนนํา้ใจ

สูสังคม 2557 รุนที่ 3 มีเยาวชน          

จติอาสาเขารวมโครงการ  และรวม

“กลุมเยาวชนบางสะพานอาสา” 

จํานวน 61 คน ปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศก

นอยอาสา ณ พระมหาธาตุเจดีย

ภักดีประกาศ ต.ธงชัย อ.บาง-

สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอม

ท้ังจําหนายสินคาท่ีระลึกของกลุม

เพ่ือนํารายไดจากการจาํหนายชวย

เหลือผูดอยโอกาส และผูประสบ

ภัยทางสังคม มุงปลูกฝงการมีจิต

สาธารณะ คิดอยูบนพื้นฐานของ

การเอื้ออาทรตอเพ่ือนมนุษย สง

เสริมเยาวชนบางสะพานใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน และหางไกล

สิง่เสพตดิ ผานกิจกรรมบรูณาการ

ที่หลากหลาย       อานตอ น.2

“กลุมเยาวชนบางสะพานอาสา”   จํานวน 61 คนจากโรงเรียนธงชัยวิทยา รวมเรียนรูและฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอยอาสา ณ พระมหาธาตุ
เจดียภักดีประกาศ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมท้ังจําหนายสินคาท่ีระลึกของกลุมเพ่ือนํารายไดชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบภัยทาง
สังคม สนับสนุนจัดกิจกรรมดวยความรวมมือระหวางเครือสหวิริยา-อบจ.ประจวบคีรีขันธ - มูลนิธิพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ และโรงเรียนธงชัยวิทยา

SSI UK ชแูผนเซฟพลงังาน
ลดใช-ตดิตัง้อุปกรณประหยดั
เอสเอสไอ ยูเคเปดตัวโครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาเพื่อประโยชนสูงสุด 
(Energy Optimisation Project) มุงเปา
ลดคาใชจายดานพลังงานภายใน          
โรงงานเอสเอสไอทีไซด โดยจัดตั้ง
คณะทํางานในการประสานงาน, เก็บ
ขอมูลและสรรหาวิธีที่ดีที่สุดในการ

พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ พรอมกําหนดแผนการดําเนินงาน
เปนระยะ โดยระยะแรก ปดอุปกรณ
ภายในโรงงานเมื่อไมจําเปน ระยะ
ที่สองติดต้ังอุปกรณชวยประหยัด
พลังงานสําหรับเครื่องจักรหลัก  ระยะ
ท่ีสามและส่ีจะพิจารณาสําหรับเคร่ืองจักร

อุปกรณยอยลงมา คาดระยะแรกสามารถ
ลดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 125,000
ดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 3,982,253.87
บาท) และระยะสอง เมือ่ตดิตัง้อปุกรณ
สามารถประหยัดไดถึง  168,000 
ดอลลารสหรัฐตอป (หรือประมาณ 
5,338,019 บาท)        อานตอ น.3

 นายทินกร ผดุงวงศ ผูชวย
กรรมการผูจดัการใหญ สายการผลติ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับ

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
วา “เอสเอสไอไดตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญของความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอม ซึง่เปน

สิง่สาํคญัในการนาํพาองคกรสูความ
สําเร็จ จึงไดนําระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน มอก.18001   อานตอ น.4

เตมิเขมแผนปลอดภยั SSI ยดึแนวทาง มอก.18001
เอสเอสไอ มุงเนนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน นําระบบการจัดการอาชีว
อนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 มาใชเปนแนวทาง ดวยการจัดฝกซอมแผนการ
ปองกันอัคคีภัย และกูภัยฉุกเฉิน 6 แผนงานใหญ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการซอมใหม พรอมทั้งกําหนด
พื้นที่ใหครอบคลุมทั้งหมดภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ใหพนักงานในพื้นที่ตางๆ มีความชํานาญ 
มีความรูสามารถระงับเหตุไดดวยตนเอง รูจักวิธีปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

จิตอาสา              ต่อจากหน้า 1

	 เมื่อวันที่	 23	 -	 24	กรกฎาคม	2557	ที่ผ่านมา	
เครือสหวิริยา	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ภักดี
ประกาศ	และโรงเรียนธงชัยวิทยา	จัดกิจกรรมอบรม
มัคคุเทศก์น้อยอาสาให้แก่กลุ่มเยาวชนบางสะพาน
อาสา	รุน่	3	ภายใต	้“โครงการเยาวชนอาสา	ปนันํา้ใจ
สู่สังคม	 2557”	 ขึ้น	 เพื่อให้ความรู้ทักษะเบื้องต้น	
และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อยอาสา	
 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ไปสาํนกัประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ	์บรษิทั	
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จํากัด	(มหาชน)	และผู้บริหาร
เครือสหวิริยา	เปิดเผยว่า	จากการดําเนินโครงการ
เยาวชนอาสา	ปนันํา้ใจสูส่งัคมของเครอืสหวริยิาทีไ่ด้
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี	 2555	พร้อมผลักดันการรวม
ตัวกันของเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา	ในนาม	“กลุ่ม
เยาวชนบางสะพานอาสา”	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ยิ่งที่เยาวชนบางสะพานที่มีจิตใจอาสาให้ความ
สนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
บางสะพานอาสาเพิ่มขึ้นทุกปี	 สําหรับปีนี้นับเป็น
เครือข่ายรุ่นที่	3	แล้วซึ่งมีน้องๆ	เยาวชนสนใจสมัคร
เขา้รว่มกลุม่มากถงึ	61	คน	ทีผ่า่นมาโครงการเยาวชน
อาสา	ปันนํ้าใจสู่สังคมได้ผลักดันและส่งเสริมให้
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาได้ดําเนิน
กิจกรรมหารายได้โดยสนับสนุนทุนตั้งต้นเพื่อใช้
หมุนเวียนในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม	โดยนําไปบริหาร
จัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 และนํารายได้ที่เกิดขึ้น
พิจารณาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง	ๆ	
	 ทั้งนี้เพื่อขยายวัฒนธรรมจิตอาสาไปสู่กลุ่ม						
ผู้มีส่วนได้เสียให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น			
ในปีนี้เครือสหวิริยาได้เพิ่ม	 “กิจกรรมมัคคุเทศก์
นอ้ยอาสา”	เปน็อกีหนึง่กจิกรรมในโครงการเยาวชน
อาสา	ปนันํา้ใจสูส่งัคม	โดยประสานความรว่มมอืกบั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์โรงเรยีน
ธงชัยวิทยา	 และมูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ภักดี
ประกาศ	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ริเริ่มดําเนินการจัด
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย	ณ	พระมหาธาตุเจดีย์ภักดี
ประกาศตั้งแต่แรก	 เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว
บา้นกรดู	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบครีขีนัธ	์ควบคูก่บั
วัตถุประสงค์เดิมของโครงการที่วางไว้	 คือ	ปลูกฝัง
การมีจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนบนพื้นฐานของ
การเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์	 ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด	พร้อม
สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ					
ผู้ประสบภัยทางสังคมตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	
	 “มีเยาวชนจิตอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เยาวชนบางสะพานอาสาเพิ่มเติมในรุ่นที่ 	 3	 นี้
รวมทั้งสิ้น	 61	 คน	 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ	์เพิม่พนูทกัษะการเปน็มคัคเุทศกน์อ้ย
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 อาทิ	 ท่านสมาชิกสภา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โกศล	แจวเจริญ	 ท่ีให้เกียรติ		
มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูลพระมหาธาตุ
เจดยีภ์กัดปีระกาศอยา่งละเอยีดดว้ยตวัทา่นเอง	รวม
ถึงวิทยากรภาคภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่าง
ชาตแิละอาจารยก์ลุม่สาระตา่งประเทศของโรงเรยีน

ธงชยัวทิยา	การถา่ยทอดประสบการณด์า้นจติอาสา
กับการพัฒนาชุมชนจากพนักงานเอสเอสไอ	และ
ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากวิทยากรการ					
ทอ่งเทีย่วจากกลุม่กะตอยรกัษห์วัหนิ	ซึง่เปน็วทิยากร
มีความเชี่ยวชาญด้านการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์	
รวมทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่จริงเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนจะก้าวสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยอีกด้วย”	
นายผดุงศักดิ์กล่าว	
	 “ในนามเครอืสหวริยิา	ผมตอ้งขอขอบคณุ	ทา่น	
สจ.	โกศล	แจวเจรญิ	ทีร่ว่มกนัผลกัดนัและสนบัสนนุ
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยอาสาภายใต้โครงการเยาวชน
อาสา	ปันน้ําใจสู่สังคมให้เกิดข้ึน	ซ่ึงทําให้น้องๆ	เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการต่างมีรอยยิ้มที่ได้ทําสิ่งดีๆ	 เพื่อ
บ้านของเรา	 รวมทั้งขอขอบคุณคณะอาจารย์จาก

โรงเรยีนธงชยัวทิยา	และกลุม่วทิยากรการทอ่งเทีย่ว
จากกลุม่กะตอยรกัษห์วัหนิทีร่ว่มกนัใหค้วามรูน้อ้งๆ	
ทีส่าํคญัคอืตอ้งขอบคณุนอ้งๆ	ทกุคนทีส่มคัรเขา้รว่ม
โครงการครั้งนี้ด้วยจิตใจอาสา		ซึ่งถือว่าน้องๆ	ได้รับ
โอกาส	ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มาเรียนรู้
กจิกรรมนอกชัว่โมงเรยีน	โดยสามารถนาํความรูท้ีไ่ด้
ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้		ซึ่งนอกเหนือจากนี้
น้อง	ๆ	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทําสิ่งดี	ๆ
ที่ช่วยเหลือสังคม	ช่วยเหลือชุมชน	ที่สําคัญเหนือ				
อื่นใดคือ	 ได้ทําเพื่อบ้านของเรา	 ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบ้านกรูดแก่
นักท่องเที่ยว	 ได้ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องของพระ-
มหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ	ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญ
แห่งหนึ่งของบ้านกรูดที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจของ
คนที่บ้านเราสําหรับการถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
น้องๆ	ทุกคนควรภาคภูมิใจครับ”	

	 หลงัจากนีก้ลุม่เยาวชนบางสะพานอาสารุน่	3
ทั้ง	 61	 คนจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย
อาสาจํานวน	3	เดือน	คือ	ต้ังแต่เดือนสิงหาคม	-	ตุลาคม
2557	 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปปฏิบัติหน้าที่
ทุกวันเสาร์	 -	วันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ณ	
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ		พร้อมทั้งจําหน่าย
สินค้าท่ีระลึกโครงการเพ่ือนํารายได้พิจารณาช่วยเหลือ
สังคมในรูปแบบต่างๆ	ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของ
กลุม่ทีไ่ดต้ัง้ไว	้จงึขอเชญิชวนทกุทา่นรว่มเปน็กาํลงัใจ
ให้น้องๆ	 มัคคุเทศก์น้อยอาสาจากกลุ่มเยาวชน
บางสะพานอาสา	รุน่	3	นี	้โดยแวะเวยีนไปใหก้าํลงัใจ
น้องๆ	 กันได้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ	
ต.ธงชัย	 อ.บางสะพาน	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 นาย							
ผดุงศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายโกศล แจวเจรญิ	สมาชกิองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์เปดิเผยทมีขา่วฅนเหลก็	
เอสเอสไอว่า	 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยเกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจที่ว่า	 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
น่าจะมีมัคคุเทศก์น้อยที่จะได้ให้ความรู้กับนักท่อง
เที่ยว	 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 เพื่อนําเสนอสถานที่
สําคัญของบ้านกรูดให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก	 และ
รู้จักอย่างถูกต้อง	 ได้ทราบประวัติความเป็นมาและ
ความสําคัญของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
นอกเหนือจากการมาสัมผัสความสวยงาม	ถ่ายรูป
แล้วกลับไป	ผมจึงได้ริเริ่มจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
โดยเริม่จากเยาวชนในพืน้ที	่คอื	เขตตาํบลธงชยัและ
ชัยเกษมก่อน	ซึ่งในรุ่นนี้ได้จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ให้แก่โรงเรียนธงชัยวิทยา	 โดยในปีนี้เครือสหวิริยา
ได้เข้ามาร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้	 โครงการ
เยาวชนอาสา	ปันนํ้าใจสู่สังคม	
	 “ผมดีใจมากที่ทางเครือสหวิริยาได้สนับสนุน
มัคคุ เทศก์น้อยของโรงเรียนธงชัยวิทยา	 และ

มัคคุเทศก์น้อยก็จะมาปฏิบัติหน้าที่กันที่พระมหา
ธาตเจดีย์ภักดีประกาศ	 ต้องขอขอบคุณเครือ
สหวิริยาและโรงเรียนธงชัยวิทยาเป็นอย่างมากที่
ทําให้กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยดําเนินต่อไปได้ด้วยดี	
ซึง่ในปนีีม้คัคเุทศกน์อ้ยทีผ่า่นการอบรมจะมาปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยจิตใจอาสา		ซึ่งนอกเหนือจากการทําเพื่อ
ในหลวง	เพราะพระมหาธาตเุจดยีภ์กัดปีระกาศเปน็
สมบัติของในหลวงแล้ว	มัคคุเทศก์น้อยกลุ่มนี้ยังได้
ช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์โครงการเยาวชน
อาสา	ปันนํ้าใจสู่สังคมได้ตั้งไว้อีกด้วย”	
 เด็กหญิงเกวลิน เรืองฤทธ์ิ	หรือ	มิเกล	นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียนธงชัยวิทยา	หน่ึงใน	
ตัวแทนกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมอบรมมคัคเุทศกน์อ้ยอาสา	กลา่ววา่	“เหตผุล
ทีห่นตูดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมอบรมมคัคเุทศกน์อ้ย
อาสาภายใต	้โครงการเยาวชนอาสา	ปนันํา้ใจสูส่งัคม
2557	นี้	 เพราะหนูมีความตั้งใจที่จะเป็นมัคคุเทศก์
และต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส
และผู้ประสบภัยทางสังคมค่ะ	ซึ่งกิจกรรมทั้ง	2	วันนี้
สนุกมากค่ะ	 หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
ทักษะเบื้องต้นการเป็นมัคคุเทศก์	 จากวิทยากร
หลายๆ	ท่าน	ไม่ว่าจะเป็น		ท่าน	สจ.โกศล		แจวเจริญ
พี่พนักงานจากบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จํากัด	
(มหาชน)	 และวิทยากรจากกลุ่มกะตอยรักษ์หัวหิน	
โดยวิทยากรทุก	ๆ	ท่านมีความเป็นกันเองและน่ารัก
มากค่ะ	ที่สําคัญหนูได้ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์	
ณ		พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ		ซึ่งเป็นสถานที่
ปฏิบัติการจริง	หนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ	เนื่องจากเป็น
ประสบการณ์คร้ังแรกของหนูสําหรับการเป็นมัคคุเทศก์
ต้องขอขอบคุณเครือสหวิริยา	ท่ีจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคมแบบนี้ขึ้นมา	เพราะนอกจากจะช่วยฝึกทักษะ
การเปน็มคัคเุทศกท์ีด่ใีหก้บัเยาวชนบางสะพานแลว้	
ยังสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
ทางสังคมได้อีกด้วยค่ะ”
 เดก็ชายอโณชา แซเ่ลา้	หรอื	พที	นกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี	3	โรงเรียนธงชัยวิทยา	หน่ึงในตัวแทน
กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมมัคคุเทศก์น้อยอาสา	 กล่าวว่า	 “กิจกรรม
มคัคเุทศกน์อ้ยอาสา	เปน็กจิกรรมทีด่มีากครบั	เพราะ
เปน็กจิกรรมทีช่ว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและ
ช่วยฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์	 ได้ฝึกความกล้า
แสดงออก	 ได้ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ	ซึ่ง
ผมรกัการเปน็มคัคเุทศกอ์ยูแ่ลว้	เพราะทาํใหผ้มไดม้	ี			
โอกาสพบปะผูค้นจํานวนมาก	ไดท้าํหนา้ทีถ่า่ยทอด
ความรูใ้หก้บันกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชมพระมหาธาตุ
เจดยีภ์กัดปีระกาศ	ต.ธงชยั	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบ
ครีขีนัธ	์ซึง่เปน็สถานทีท่ีม่คีวามสําคญักบัชาวอําเภอ
บางสะพาน	มาเป็นเวลาช้านานแล้ว	นอกจากนี้	ผม
และเพื่อนๆ	ยังมีโอกาส	นําเงินรายได้ไปช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสและประสบภัยทางสังคม
อีกด้วย	 ถือเป็นการช่วยสร้างสรรค์สังคมให้รู้จัก
การช่วยเหลือ	แบ่งปัน	ซึ่งกันและกัน	ปลูกฝังการมี
จิตสาธาธารณะให้กับเยาชนบางสะพาน	ส่งผลให้
ชมุชนนา่อยูม่ากขึน้	ผมในฐานะตวัแทนกลุม่เยาวชน
บางสะพานอาสา	 รุ่น	 3	 ขอขอบคุณเครือสหวิริยา	
มากครบัทีด่าํเนนิการจดั	โครงการเยาวชนอาสา	ปนั
นํ้าใจสู่สังคม	2557	ขึ้นมา	และขอให้โครงการนี้อยู่คู่
กับเยาวชนบางสะพานตลอดไปครับ”

ขา่วฅนเหลก็	103-2	เปดิประสบการณเ์ยาวบางสะพาน

รายงานพิเศษ
เปิดประสบการณ์เยาวบางสะพาน
ท่าเรือประจวบเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
สัมผัสเรือหลวง-ชมฝึกซ้อมแผนฯใกล้ชิด

          TCRSS จัดกิจกรรม “ทำาบุญถวาย เล้ียงอาหารกลางวันเด็กเน่ืองใน
วันเกิดพนักงาน”							บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จํากัด	(มหาชน)	จัดกิจกรรม	“ทําบุญ
ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์	และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”		ประจําปี		2557		เพื่อ

ให้พนักงาน	 โรงงานบางสะพาน	ที่มีวันคล้ายวันเกิดในทุกเดือนมีโอกาสช่วยเหลือสังคม	
และเสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดีของ
พนักงานในการทําประโยชน์ต่อ
ชุมชน	 โดยครั้งนี้มีพนักงานกว่า	
20		คน		ร่วมกิจกรรมทําบุญถวาย

เครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์	ณ	
วัดห้วยทรายขาว	และเล้ียงอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน	 โรงเรียน
บ้านดอนทอง

X  สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทยเย่ียมชม
โรงงานSSIบางสะพานและร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม CSR
ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์	 ผู้อํานวยการ	
และ	ดร.อุรัจฉวี อุณหเลขกะ	นักวิจัย	สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย	 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจาํกดั	(มหาชน)	อาท	ิ
โครงการเอสเอสไออาสา	 วัดนาผักขวง	 โรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจันทร์	 และสภาผู้นํา
ชุมชนบ้านม้าร้อง	 โดยมีนายผดุงศักดิ์	 ปราณ-			
อดุมรตัน	์ผูจ้ดัการทัว่ไป	สาํนกัประชาสมัพนัธแ์ละ
ชุมชนสัมพันธ์	ให้การต้อนรับ
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ประจำ�วันที่  1 สิงห�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

SSI UK              ต่อจากหน้า 1

	 ผู้สื่อข่าว	“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	รายงาน
จากประเทศอังกฤษว่า	เมื่อวันที่	1	กรกฏาคม	2557	
ที่ผ่านมา	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จำากัด	
(เอสเอสไอ	ยูเค)	บริษัทย่อยของบริษัท	สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	ได้มีการ
เปิดตัว	 “โครงการประหยัดพลังงานเพื่อประโยชน์
สูงสุด”	 (Energy	Optimisation	 Project)	 โครงการ
ดังกล่าวมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายภายใน
โรงงานนำาทีมโดย	Mr.	 James	Harket-Mason	และ	
นายสมศักดิ์	 พิฆเนศวร	 โดยคณะทำางานได้เริ่ม
จากการร่วมกันเยี่ยมชมโรงงานแผนกต่างๆ	 เพื่อ
เก็บข้อมูลและวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนา	ปรับปรุง
ระบบการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พลังงาน
	 ทั้งนี้	 ในส่วนของการดำาเนินโครงการ	คณะ
ทำางานได้แบ่งออกเป็น	 4	 ระยะด้วยกัน	ประกอบ
ไปด้วย	 ระยะที่	 1	ปิดอุปกรณ์ภายในโรงงานเมื่อ
ไม่จำาเป็น	 ระยะที่	 2	 ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัด
พลังงานสำาหรับเครื่องจักรหลัก		ส่วนระยะที่	3	และ	
4	นัน้จะตดิตัง้อปุกรณช์ว่ยประหยดัพลงังานสำาหรบั
เครื่องจักรย่อยลงมาตามลำาดับ 

        Mr.James Harket-
Mason 	 หัวหน้าคณะ
ทำางานโครงการดังกล่าว
เปิดเผยว่า	 คณะทำางาน
โครงการประหยัดพลังงาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดได้เร่ิมต้น
การทำางานระยะที่	1	ด้วย
การรณรงค์สนับสนุนให้

        ทุกคนปิดอุปกรณ์เคร่ืองจักร
ภายในโรงงานเมื่อไม่จำาเป็นต้องใช้งาน	ซึ่งการปิด
นั้นต้องไม่เกิดผลกระทบแก่การผลิตสินค้า	 หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ตามมา	โดยเริม่ทดลองภายในระยะเวลา	6	สปัดาห์
ก่อน	โดยใช้ชื่อว่า		“Switch	Off”		ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการประหยดัคา่ใชจ้า่ยทัว่ทัง้โรงงานเอสเอสไอ
ทีไซด์ให้ได้ถึง	 125,000	 ดอลล่าร์สหรัฐ	 (หรือ
ประมาณ	3,982,253.87	บาท)	โดยลดการใชพ้ลงังาน
ใหไ้ดถ้งึ	1,008	MWh.	(เมกะวตัตช์ัว่โมง)	ในชว่งระยะ
เวลาดังกล่าว		และผลที่ได้จากการร่วมมือกันใน
ครั้งนี้

ของทุกฝ่ายจะถูกประกาศให้ทุกคนทราบ	 โดย
ตวัแทนจากแตล่ะโรงงานยอ่ยซึง่ถกูเรยีกวา่	Energy	
Champions	จะช่วยประสานงานและอำานวยความ
สะดวก	และสนบัสนนุโครงการนีใ้นทมีของตน	เพือ่
ให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง
	 นอกจากนี้คณะทำางานโครงการฯ	 ยังได้
ทำางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร	 เพื่อจัดคอร์สให้คำาแนะนำาเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน	 เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากวันที่	 1	
กรกฎาคม	2557	ทุกคนที่เอสเอสไอ	 ยูเคจะได้รับ
ทราบข้อมูลของโครงการฯ	ร่วมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้พลังงานภายในของแต่ละฝ่าย	 และ
ความช่วยเหลือที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้
คนละไม้ละมือ
	 โดยหลังจาก	 6	 สัปดาห์ของการทดลอง
โครงการดงักลา่ว	คณะทำางานจะตัง้เปา้หมายใหม่
สำาหรับแต่ละเดือนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดใน
การลดคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดถ้งึ	1	ลา้นดอลลา่รส์หรฐั	(หรอื
ประมาณ	32	ล้านบาท)
	 Mr.	 James	Harket-Mason	กล่าวว่าหลังจาก
ดำาเนินงานในระยะหนึ่งจะสามารถช่วยให้คณะ
ทำางานโครงการฯ	 ระบุได้ว่าบริเวณใดในโรงงาน
ควรได้รับการติดตั้ง	และพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ	เพื่อ
ให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด	 คณะทำางาน						
โครงการฯ	จะเริ่มทำางานในเฟสที่	2
	 ระยะที	่2	นีเ้ริม่จากการตดิตัง้อปุกรณ	์Variable	
Speed	Drives	(VSDs)	ที่โรงถลุงเหล็กเรดคาร์	ซึ่งจะ

ช่วยให้เครื่องจักรในโรงงานลดระดับการทำางาน
เมื่อไม่ต้องการกำาลังการผลิตสูงสุด	 เพื่อลดการใช้
พลังงาน	นอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
ในรูปแบบของการลดระบบการจัดการ	 และลด
ความเส่ียงในการหยุดทำางานของเคร่ืองจักร	คาดว่า
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง	 168,000	ดอลล่าร์สหรัฐ
ตอ่ป	ี(หรอืประมาณ	5,338,019	บาท)	ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ที่น้อยกว่า	 25,000	ดอลล่าร์สหรัฐ	 (หรือประมาณ	
794,348	บาท)
 นอกจากน้ียังมีแผนจะติดต้ัง	Motor	Manage-
ment	 Programme	 (MMP)	 ซึ่งถูกออกแบบมา
ประมวลผล	และสร้างตารางข้อมูลที่แสดงถึงค่า
ใชจ้า่ยทัง้หมดในการใชเ้ครือ่งจกัรหนึง่เครือ่งตลอด
ระยะเวลาอายุการใช้งาน		โดยจากการวิเคราะห์นี้
จะทำาให้คณะทำางานสามารถตัดสินใจได้ว่าจะ
ใช้เครื่องจักรต่อไป	หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรที่
มีประสิทธิภาพสูง	 High	 Efficiency	Motor	 (HEM)	
นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ	 เข้าคิวรออยู่เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆ	
เช่น	การติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน	ไปจนถึง	
โครงการใหญ่ๆ	อย่างแผนสร้างสถานีไฟฟ้าขึ้น
	 Mr.	 Harket-Mason	 เผยกับผู้สื่อข่าว	 “ข่าว						
ฅนเหล็กเอสเอสไอ”	 ว่า	 “ระยะที่	 3	 และ4	 ของ
โครงการนี้จะมุ่งเน้นโครงการไปสู่เป้าหมายสูงสุด
คือต้องการให้โรงงานทีไซด์เป็นโรงงานที่สามารถ
ดำาเนินงานได้ด้วยตนเอง	 โดยการติดตั้งอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานสำาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ยอ่ยทัว่ทัง้โรงงานดว้ยทมีงานของเราเอง	รวมไปถงึ
ยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลด
การปลดปลอ่ยผลติกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด	์ซึง่เกดิ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างมาก”
	 หนึ่งในผู้นำาทีมโครงการประหยัดพลังงาน	
นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร	กล่าวว่า	 “ผมเชื่อมั่นว่า
โครงการนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในการทำางาน

ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในความสำาเร็จ
ขององคก์ร	และเชือ่วา่เรา
สามารถนำาไอเดียเด่นๆ
ในการลดการใช้พลังงาน
มาพัฒนาไปสู่โครงการ	
สำาคัญๆ	 ได้ในอนาคต	
โดย	“Switch	off	policy”  

	 	 	 	 	 	 นับเป็นก้าวแรกของการ
สรา้งความตระหนกัและความร่วมมือจากพนักงาน
เอสเอสไอ		ยูเคทุกคน		ผ่านการขับเคลื่อนจากทีม
Energy	Champion	ซึ่งได้ต้นแบบมาจาก	Mr.	Cost
Killer		ซ่ึงช่วยประหยัดพลังงานให้โรงงานบางสะพาน
มาแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	นำามาประยุกต์เข้า
กับวัฒนธรรมการทำางานของที่นี่”
	 “โดยหลงัจากการประชมุชีแ้จงและการเขา้ไป
ทำาความเขา้ใจกบัพนกังานเอสเอสไอ	ยเูคกเ็ริม่เหน็
การตอบรับที่ดีและเห็นทุกคนร่วมกันเสนอไอเดีย
ต่างๆ	 ในการลดการใช้พลังงานและยินดีที่จะเป็น
ตัวแทนขององค์กรในการกระตุ้นและสร้างการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการช่วยกันลดการ
ใช้พลังงาน	ถึงแม้เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน	
1,008	kWh	ภายใน	6	สัปดาห์	จะเป็นงานที่ยาก	แต่	
Energy	Champion	ทกุคนกย็งัคงมุง่มัน่	และมัน่ใจวา่
เราจะสามารถประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้	 และต่อยอดไปสู่โครงการสำาคัญๆ	 ได้ใน
อนาคตอย่างแน่นอน”	นายสมศักดิ์กล่าว
	 	 	 	 โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งโครงการ
ดีๆ	 ที่เป็นการเชื่อมโยง	 และประยุกต์ใช้รูปแบบ
โครงการประหยัดพลังงานระหว่างโรงงานทีไซด์	
และโรงงานบางสะพานได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานบริษัททั้ง
ประเทศไทย	และประเทศอังกฤษที่ทำางานร่วมกัน
อย่างสามัคคีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	เพื่อความสำาเร็จของเอสเอสไอ

TCRSS เอาจริง   ต่อจากหน้า 1

กล่าวกับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	
ว่า	 “บริษัทฯ	มุ่งมั่นดำาเนินกิจการตามวิสัยทัศน์					
พันธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ	 ที่ให้ความ
สำาคัญแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	 รวมถึง
การสนับสนุนการสร้างภาวะผู้นำาและค่านิยม
ด้านจิตอาสาให้แก่พนักงาน	 จึงได้มีการริเริ่ม
โครงการ	 “ทีซีอาร์	 จิตอาสา	 ร่วมพัฒนาสังคม”	
ขึ้น	 ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาย่อย	 เพื่อกระจาย
การทำากิจกรรมจิตอาสาให้ครอบคลุมในหลาย
พื้นที่อย่างทั่วถึง	 ตอบสนองความต้องการตรง
ตามเป้าหมายร่วมกัน	พร้อมกับร่วมส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทฯ	ร่วมมือกับชุมชน	ในการทำา
กจิกรรมพฒันา	โดยการรว่มกนันำาเสนอโครงการ
อาสาพฒันาตา่งๆ	อาท	ิภมูทิศัน	์สิง่แวดลอ้ม	หรอื
สิ่งปลูกสร้างให้แก่ชุมชน	นอกจากนี้ยังได้ขยาย
แนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม	อาทิ	 กิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่
สังคมอีกด้วย	
	 ทั้งนี้การดำาเนินโครงการ	“ทีซีอาร์	จิตอาสา	
ร่วมพัฒนาสังคม”	 ในการนำาเสอนโครงการจะมี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้า
มาเสนอ	พร้อมกับให้คำาแนะนำาในการดำาเนิน
กิจกรรม	 โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการ

ดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาย่อยจำานวนทั้งสิ้น	 8	
โครงการ	แบง่เปน็	5	โครงการจากพนกังานโรงงาน	
TCRSS	บางสะพาน	และ	3	โครงการจากพนักงาน
สำานักงาน	TCRSS	กรุงเทพฯ
	 นายทวีพงษ์	 กล่าวว่า	 จากการเปิดตัว
โครงการ	ขณะนี้มีพนักงานสนใจส่งโครงการนำา
เสนอกว่า	10	โครงการแล้ว	และได้มีการประเดิม
ทำาโครงการแรกไปแลว้เมือ่วนัที	่19	ก.ค.	ทีผ่า่นมา	

ในชื่อโครงการ	 “ติดตั้งราวกันตกและรางนำ้าฝน”	
ณ	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์	ตำาบลกำาเนิด
นพคุณ	อำาเภอบางสะพาน
 นายมลตรี ดาติ	พนักงานฝ่ายซ่อมบำารุง
เครื่องกล	 TCRSS	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 “ทีซีอาร์	
จิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม”	 และผู้ประสานงาน
โครงการ	 “ติดตั้งราวกันตกและรางนำ้าฝน”	ณ		
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์	 กล่าวว่า	 “หลัง

จากที่ผมได้รับทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์
โครงการ	“ทีซีอาร์	จิตอาสา	ร่วมพัฒนาสังคม”	ที่
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนำาเสนอโครงการ
จิตอาสาได้	 ผมจึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงาน
เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณา	ด้วยโครงการ	
“ติดตั้งราวกันตกและรางนำ้าฝน”	ณ	คริสตจักร
พระกิตติคุณสมบูรณ์	 ที่มีคริสต์ศาสนิกชนและ
ชาวบ้านในชุมชนใช้สถานที่ดังกล่าว	 เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยและความน่าอยู่ขึ้นให้กับสถานที่
สำาคัญในชุมชน	 เมื่อได้รับทราบว่า	 โครงการของ
กลุ่มผ่านการพิจารณา	จึงได้เตรียมงานกับเพื่อน
พนกังานหลงัเวลาเลกิงานประมาณ	2	สปัดาห	์จน
สามารถติดตั้งราวกันตกและรางนำ้าฝน	ปรับปรุง
ภูมิทัศน์	บริเวณรอบคริสตจักรฯ	 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านในชุมชน
กว่า	 20	คน	จนแล้วเสร็จ	 ในวันที่	 19	กรกฎาคม	

ที่ผ่านมา	 แม้ว่าสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกแต่ก็
ไม่อาจจะหยุดความตั้งใจในการทำากิจกรรมจิต
อาสาของเพือ่นพนกังานทีม่าเขา้รว่มกจิกรรมได”้
 อาจารย์ประทิน อิ่นแก้ว	 ศิษยาภิบาล									
ผูด้แูลครสิตจกัรพระกติตคิณุสมบรูณ	์บางสะพาน	
กล่าวว่า	“ทางคริสตจักรขอขอบคุณบริษัท	เหล็ก
แผน่รดีเยน็ไทย	จำากดั	(มหาชน)	ทัง้ผูบ้รหิาร	คณะ
กรรมการฯ	ที่อนุเคราะห์พิจารณาโครงการ	“ติด
ตั้งราวกันตกและรางนำ้าฝน”	 ซึ่งเป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกับชาวบ้านทำากิจกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน	 และซาบ
ซึ้งในนำ้าใจของพนักงานและชาวบ้านในชุมชนที่
เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการทำากิจกรรม
จิตอาสาในครั้งนี้จนสำาเร็จและลุล่วงด้วยดี”
	 ทั้งนี้	 นายทวีพงษ์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 “การ
ดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาใหญ่ในช่ือโครงการ	“ทีซีอาร์
จิตอาสา”	ยังคงมีการดำาเนินงานขับเคล่ือนเช่นเดิม
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมจิตอาสาย่อย	 และใน
ครั้งที่สองกิจกรรมจิตอาสาย่อยจะมีขึ้นในเดือน
สงิหาคมนี	้ในชือ่โครงการจดัทำาโรงเรอืนแยกขยะ	
ณ	ชุมชนสวนฉัตร	หากท่านในสนใจร่วมกิจกรรม
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี		คุณภูเบศ		สหทิพยกุล
บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จำากัด	 (มหาชน)				
เบอร์โทรศัพท์	032-548-375	ต่อ	2532”

Mr. James

สมศักด์ิ  พิฆเนศวร
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ประจําวันที่  1  สิงหาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

SSI เจงคุณภาพประชุมผูถือหุนติดกลุมคะแนนสูงสุด
เอสเอสไอ รับผลประเมินคุณภาพการ
จดัประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2557 
(Annual General Meeting Checklist: 
AGM Checklist) จากสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย ก.ล.ต. และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ในกลุมคะแนนสูงสุด 
ดวยคะแนนรอยละ 98.93 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนทีม่คีะแนนรอยละ 94.00 สะทอน
ศักยภาพและความตั้งใจในการดําเนิน
งาน รักษาประสิทธิภาพในการจัดประชุม
ผูถือหุน โดยเนนการปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางเทาเทียม 
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา ตามท่ีสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยดําเนินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2557 โดยการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มและรักษา
ประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดประชุม
ผูถอืหุน การออกหนงัสอืเชญิประชุมพรอม
รายละเอยีดประกอบ การจดัการดานตางๆ 
ในวันประชุม และการจัดทํารายงานการ

 เอสเอสไอจัดรายงานผลงานครึ่งป 2557
 มุงสูความเปนเลิศดานปฏิบัติการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
จัดกิจกรรมนําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินงานครึ่งแรกป 
2557 โดยมี นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุม และกรรมการผูจดัการใหญ พรอมคณะผูบรหิารจาํนวน 
125 คนเขารวมรายงานผลการดาํเนนิงานและนวตักรรมของ
แตละสายงานในรอบคร่ึงแรกป 2557 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
ความคิดเห็นและแบบอยางที่เปนเลิศในการบริหารจัดการ
เพื่อนําพาใหบริษัทกาวสูการเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน  
ณ หองสัมมนาใฝรู สํานักงานเครือสหวิริยา พระราม 3 เมื่อ         
วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผานมา

X 

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ของเอสเอสไอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ป 2557
98.93

ป 2556
94.00

ป 2555
98.50

ป 2554
97.25

ป 2553
97.25

เติมเขมแผน        ตอจากหนา 1

มาใชเปนแนวทางในการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง 
ดวยการวางระบบการจดัการดานความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพื่อ
ใชในการควบคุม ลดอันตรายและความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในแผนงานนั้นคือ การ
ปองกันอัคคีภัย และกูภัยฉุกเฉิน 
 นายทินกร  เลาวา  ในอดีตการฝกซอมแผน
ฉุกเฉินภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ไมมี
การแบงพื้นที่ฝกซอม ทําใหการฝกซอมมีอยูไมกี่
พื้นที่ และพนักงานในพื้นที่อื่นๆ อาจไมมีโอกาส
ไดเขาฝกรวม ดงันัน้หากเกดิเหตใุนพืน้ทีท่ีไ่มไดฝก
ซอม พนักงานอาจปฏิบัติไมเปน ไมทราบวาหาก
เกิดเหตุขึ้นแลวตองทําอยางไร โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานจึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ซอมใหม พรอมทั้งกําหนดพื้นที่ในการฝกซอม
การปองกันอัคคีภัย และกูภัยฉุกเฉินขึ้น เพื่อให
พนักงานในพื้นที่ตางๆ ภายในโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานมีความชํานาญ มีความรูสามารถ
ระงบัเหตไุดดวยตนเอง  รูจกัวธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุ
พรอมกับลดความเสียหายตอกระบวนการผลิต 
เปนตน
 นางสาววรรณพร พูลสกุล  ผูจัดการ
สวน สํานักความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดลอม เอสเอสไอ กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” วา ปจจุบันโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานมีคณะอนุกรรมการปองกันอัคคีภัย
และกูภัยฉุกเฉิน เปนคณะที่ดูแลเรื่องเหตุฉุกเฉิน
ตางๆภายในโรงงาน ซึ่งมีทีมงานที่เปนทั้งทีม
สื่อสาร ทีมประชาสัมพันธ ทีมปฐมพยาบาล และ
ทมีดบัเพลงิ ทีเ่ปนผูคอยตดิตามสถานการณตางๆ 
เพือ่แจงใหกบัพนกังาน สวนการฝกซอมมทีัง้หมด 
6 แผนงานใหญ คือ 1) แผนปองกันและระงับอัคคี
ภัย 2) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินสารเคมีหก
รั่วไหล 3) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน หมอ

ไอนํ้าผิดปกติ 4) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
LPG รั่วไหล 5) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
รังสีรั่วไหล 6) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินนํ้า
ทวม ซึ่งประกอบไปดวย 18 แผนยอย แยกตาม
พื้นที่ การตอบสนองเหตุโดยคนในพื้นที่เองนั้น
จะทําใหการดําเนินการงานดานการปองกันอัคคี

ภยั และกูภยัฉกุเฉนิมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และ
ยงัสามารถลดความเสยีหายจากอนัตรายหรอืภยั
ตางๆ ไดสูงขึ้น
 ในดานการฝกซอมนั้น ไดเริ่มจากการ
ประเมินความเสี่ยงในแตละพื้นที่วาพื้นที่ไหนมี
ความเส่ียงเร่ืองใดบาง อยางเชน ไฟไหม สารเคมีหก
รั่วไหล เปนตน จากนั้นจัดดําเนินการซอมแยก
เปนพื้นที่ ซึ่งมีเจาของพื้นที่หรือผูรับผิดชอบหนา
งานเปนผูจําลองสถานการณฉุกเฉินตางๆ ขึ้น
มา โดยมีทีมสื่อสาร ทีมระงับเหตุ ทีมสนับสนุน

ตางๆ เขาไปรวมฝกซอม นอกจากนี้การฝกซอม
ยงัไดแบงเปนสองชวงเวลา กลางวนัและกลางคนื
สลับกัน เนื่องจากเวลาเกิดเหตุไมสามารถระบุ
ชวงเวลาได นอกจากนีย้งัมกีารฝกอบรมใหความรู
แกพนกังานทีจ่ะเปนกาํลงัหลกัในการระงบัเหตใุน
พื้นที่ของตนเอง โดยมีวิทยากรจากสํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยักรงุเทพฯ มาเปนผูอบรม
ใหความรูแกพนักงานในเรื่องของบุคลากร  ทั้งนี้

การฝกซอมแผนงาน การปองกนัอคัคภียั และกูภยั

ฉุกเฉิน ในปนี้ไดมีการฝกซอมไปแลว 5 ครั้ง ยังคง

เหลอืในการดาํเนนิงานฝกอกี 14 ครัง้ในครึง่ปหลงั 

 นางสาววรรณพร กลาวเพิ่มเติมวา จาก

แผนงานปองกันภัยภายในโรงงาน เอสเอสไอยัง

มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยง มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงภายใน

โรงงาน  มีระบบการขออนุญาตทํางานที่มีความ

เสี่ยง  เปนตน  เพื่อเปนเครื่องมือในการเตรียม

พรอมรองรับสถานการณฉุกเฉิน

 นายธรรมนูญ ภมรนาค หัวหนาแผนก

ประจาํโรงเหลก็แผนรดีรอนชนดิมวนประเภทลาง

ผิวและเคลือบนํ้ามัน กลาววา จากการไดรวมฝก

ซอมแผน ผมรูสึกวาเปนโอกาสที่ดีที่ไดเรียนรูสิ่ง

ที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน หรือชวย

เหลือสังคมได บางคนอยากเขาซอม อยากเขา

เรียนรู แตไมมีโอกาสใหพวกเขาเหลานั้น นับวา

เปนโอกาสทีด่ขีองผมครบั สิง่ทีไ่ดรบัจากการซอม 

ทําใหทราบถึงจุดบกพรอง ขอดอย ของแผนที่เรา

มีอยู เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมเพื่อ

ตอบโต และรับมือกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้น

จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 “การฝกซอมมีการทํางานหลายฝาย 

แนนอนที่สุดความคิดยอมแตกตางกันออกไป

ของแตละฝาย ทําใหเราทราบถึงปญหา และนํา

ขอขดัแยงนัน้มาปรบัเปลีย่น หาวธิทีีด่ทีีส่ดุ ใหเปน

ไปในทางเดียวกัน การฝกซอมจะยืนยันบทบาท

หนาที่ของผูเกี่ยวของทุกคน ทําใหทุกคนมีความ

เขาใจในบทบาทของตวัเองมากขึน้ การทาํงานไม

ซํ้าซอน สอดคลองกัน ประสานงานกันเปนระบบ 

มีประสิทธิภาพ ขณะปฏิบัติงานจริง การซอมยัง

นํามาซึ่งการทํางานเปนทีม ทําใหผูปฏิบัติงาน

ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น ลดความขัดแยง 

ขณะปฏิบัติงานจริงครับ”

ประชุม ตลอดจนการกระตุนใหคํานึงถึง
สิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมนั้น 
ผลปรากฎวาเอสเอสไอไดรับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนใน
กลุมคะแนนสูงสุด ประจําป 2557 (Annual
General Meeting Checklist: AGM Checklist) 
ดวยคะแนนรอยละ 98.93 เพิ่มขึ้นจากป
กอนที่มีคะแนนรอยละ 94.00 สะทอนถึง
ศกัยภาพและความตัง้ใจในการดาํเนนิงาน
ของบริษัทท่ีมุงม่ันพัฒนารักษาประสิทธิภาพ
ในการจัดประชุมผูถือหุน โดยเนนการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม
กัน เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
 ในสวนผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัท
จดทะเบียน โดยรวมเทากับ 91.17 คะแนน 
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป 2556 ผลคะแนน
ของบริษัทจดทะเบียนในชวง 90 – 100 

คะแนน มีอยูรอยละ 67.23 ของจํานวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีเขารวมโครงการ และผล
คะแนนของบริษัทจดทะเบียนสูงกวา 80 
คะแนนขึ้นไปนั้นมากถึงรอยละ 84.65 ของ
จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีเขารวมโครงการ 
 ทั้งนี้ขอบเขตการประเมิน บริษัท
จดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 และบรษิทัทีเ่ขาจดทะเบยีนใหม
ในป 2556 โดยไมรวมบรษิทัทีเ่ขาเกณฑ คอื
บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายอาจถูกเพิกถอน
ตามขอ 9(6) ของขอบงัคบัตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน (ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 
2556) บรษิทัจดทะเบยีนทีแ่กไขการดาํเนนิ
งานไมไดตามกําหนด NPG: NON PER-
FORMING GROUP ซึ่งสามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.set.or.th
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ปที่  5   ฉบับที่  104   ประจําวันที่  1  สิงหาคม  2557

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

คณะทํางาน
ควบคุมการปฏิบัติ
รถขนสงสินคา
เครือสหวิริยา

จัดกิจกรรม

การติดตั้ง
กลอวงจรปด
แบบเคลื่อนที่ 
ในเขตชุมชน
บางสะพาน

ผานไปอีก 1 กิจกรรม และ 1 วันดีๆ จากกิจกรรม “พี่สอนนอง สาขาโลจิสติกส” ปที่ 8 ภายใตโครงการทวิภาคี 
ระหวางอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยเปนโครงการ รุนพี่ที่จบการ

ศึกษาในสาขาโลจิสติกส และไดเขาทํางานกับบริษัทในเครือสหวิริยา กลับมาสอน ให
ความรูกบันองๆ ทีล่งเรยีนสาขาโลจสิตกิส เพือ่แนะแนววชิาเรยีนและประสบการณการ
ทํางาน ภายใตแผนแมบท “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา”

อุดม  สดใส

  ภาพบรรยากาศกิจกรรม “พี่สอนนองสาขา       
โลจิสติกส” เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผานมา โดยทีม
พนักงานจาก  บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  ที่เปนรุนพี่
ทั้งรุน 2 รุน 7 มารวมสอนนองที่เปนรุน 8 ทําให
บรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาโลจิสติกส
เปนกันเอง และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลกันอยาง ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ผลักดัน

แผนครึง่ปลงพ้ืนทีพ่บชมุชนอยางเขมแข็ง
ใหขอมลูส่ิงแวดลอม และเดนิแผนกิจกรรมสนบัสนนุเพ่ิม

รวมภาพประทับใจกิจกรรมพิเศษ
จากสภาผูนําชุมชน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน

●  รวมภาพ 6 กิจกรรม น.3

“พ่ีสอนนอง สาขาโลจิสติกส” ป 8
กิจกรรมตอเน่ืองในโครงการทวิภาคี
ของอตุสาหกรรมเหลก็  และวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน

●  จัดอบรม

น.4

ไลน ทรานสปอรต จัดอบรม
เรื่องยาเสพติดใหโทษ

●  รวมถวายสักการะฯ

น.4

กลุมผูสูงอายุ ต.พงศประศาสน
และฝายโครงการพิเศษ เขาถวาย
สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

●  เขาประกวดฯ

น.3

พี่นองบานทางสาย ประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับอําเภอ

สนุกสนาน โดย “พี่สอนนอง สาขา
โลจสิตกิส” ครัง้นีน้บัวาเปนรุนที ่8 แลว 
ซึ่งพี่ๆ ทั้งรุน 2 รุน 7    :อานตอหนา 2

:อานตอหนา 2
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

นำ�ทมีโดย น�วส�วดวงกมล เซีย่งเหน็ และไดร้บั
เกียรติจ�กน�ยอุดม สดใส ผู้บริห�รที่ดูแลเรื่อง
โลจิสติกส์ ในฐ�นะผู้จัดก�รคลังสินค้�และวัตถุดิบ
บมจ.สหวิริย�สตีลอินดัสตรี และเลข�คณะ
ทำ�ง�นควบคุมก�รปฎิบัติรถขนส่งสินค้� เครือ
สหวิริย� ให้เกียรติม�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
  โดยหลกัสตูรดงักล�่วอยูภ่�ยใตแ้ผนแมบ่ท 
“ก�รพัฒน�บุคล�กรในอุตส�หกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้�” ที่เป็นคว�มร่วมมือแบบทวิภ�คี 
ระหว�่งบรษิทัในเครอืสหวริยิ� และวทิย�ลยัก�ร
อ�ชพีบ�งสะพ�น ซึง่เกดิขึน้ตัง้แตป่ ี2549 เปน็ตน้
ม� ซึง่มกี�รพฒัน�หลกัสตูรและบคุล�กรรว่มกนั 
(นักเรียน นักศึกษ�ร่วมกัน) เพื่อสร้�งศักยภ�พ
ก�รเรยีนก�รสอน รองรบัอตุส�หกรรมหรอืธรุกจิ
ในพื้นที่ 

 นางสาวพนิดา 
ช ม ยิ น ดี  อ � จ � ร ย์
ป ร ะ จำ � วิ ช �  แ ล ะ
หั ว ห น้ � แ ผ น ก วิ ช �    
โลจิสติกส์ วิทย�ลัย
ก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น 
กล่�วว่�  “เนื่องจ�ก 

         ท�งวิทย�ลัยก�รอ�ชีพ

บ�งสะพ�น ส�ข�โลจิสติกส์ มีคว�มต้องก�ร

ให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกเหนือจ�กได้

เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน จึงได้ประส�นไปยัง

คุณอุดม สดใส และได้ร่วมกันจัดเป็นโครงก�ร 

“พีส่อนนอ้ง ส�ข�โลจสิตกิส”์ ขึน้ โดยตอ้งก�รให้

เดก็ๆ ทัง้รุน่พีแ่ละรุน่นอ้งไดรู้จ้กักนั พรอ้มทัง้รูจ้กั

โรงง�นในเครือสหวิริย�ม�กขึ้น มีก�รถ่�ยทอด

ประสบก�รณ์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รทำ�ง�นให้รุ่น

นอ้งรบัฟงั เพือ่เปน็ก�รปพูืน้ฐ�นกอ่นเข�้ฝกึง�น

จริง สำ�หรับปัญห�และอุปสรรคของวิทย�ลัยฯ 

คอื ท�งวทิย�ลยัฯ ยงัข�ดผูส้อนทีม่ปีระสบก�รณ์

พี่สอนน้อง        ต่อจากหน้า 1

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต่อจากหน้า 1

และคว�มรูเ้ฉพ�ะท�ง พอไดร้บัคว�มรว่มมอืทีด่ี

จ�กเครือสหวิริย� ทำ�ให้เด็กๆ ได้รับประสบก�รณ์

จริงๆ ทั้งจ�กก�รสอนของรุ่นพี่ และจ�กก�ร

เข้�ฝึกง�นที่โรงง�นในเครือสหวิริย� โดยก�ร

ฝึกง�นจะเริ่มในเทอมที่ 2 และ 3 ของก�รเรียน 

ระยะเวล�ในก�รฝึกง�น 1 ปี โดย เด็กที่จะได้

เข้�ไปฝึกง�นต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่� 2.75  

ถึงจะได้มีโอก�สเข้�ไป และก่อนจบนักเรียน

ต้องมีก�รนำ�เสนอโครงก�รฯ  เพื่อสรุปผลง�น

ที่ได้เรียนรู้จ�กก�รเข้�ฝึกง�น  ซึ่งก�รเรียนรู้ใน

โรงง�นจะเรียนรู้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก�รผลิตไป

จนถึงขนส่งสินค้� ก�รจัดก�รขนส่งสินค้� คลัง

สินค้� ฯลฯ พร้อมกันนี้ อ�จ�รย์จะคอยเข้�ไป

ดูแล และตรวจสอบก�รฝึกง�นของนักเรียนเป็น

ระยะ เพื่อให้มั่นใจว่�ทุกคนได้ปฏิบัติง�นจริง 

ซึ่งจ�กที่เข้�ตรวจสอบนักเรียนทุกคนตั้งใจกัน

ม�กและพี่ๆ  เครอืสหวริยิ�กค็อยดูแลก�รทำ�ง�น 

และสอนนอ้งๆ อย�่งละเอยีดในทกุขัน้ตอน ทัง้นี้

อย�กฝ�กนักเรียนที่ได้มีโอก�สเข้�ไปฝึกง�นให้

ตัง้ใจเรยีนรูใ้หม้�กๆ เพร�ะในวทิย�ลยัฯ นัน้ไมม่ี

อุปกรณ์เหมือนในโรงง�น คว�มรู้ที่ได้จ�กก�ร

เข้�ไปฝึกง�นมีคุณค่�ม�ก ส�ม�รถนำ�ไปใช้ใน

ก�รทำ�ง�นหลังจบจ�กวิทย�ลัย และคิดว่�ทุก

คนคงจะไดรู้จ้กัหน�้ที ่คว�มรบัผดิชอบ ระเบยีบ

วินัยในก�รทำ�ง�นม�กยิ่งขึ้น และอย�กฝ�กถึง

เครือสหวิริย�ว่� ขอบคุณม�กๆ ที่มอบโอก�ส

ใหน้กัเรยีนของวทิย�ลยัอ�ชพีบ�งสะพ�น ส�ข�

โลจิสติกส์ ได้เข้�ไปเรียนรู้ ได้ทำ�ง�นเหมือน

เปน็ก�รสร�้งโอก�สใหก้บันกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้รงิๆ 

และอย�กใหเ้ปดิโอก�สรบันกัเรยีนเข�้ไปทำ�ง�น

ในเครือสหวิริย�ม�กขึ้นเนื่องจ�กทุกคนอย�ก

ทำ�ง�นในส�ยอ�ชีพที่เรียนม�และได้ทำ�ง�นใน

บ้�นเกิดของตัวเอง 

  นางสาว ปัทมวรรณ บุญประเสริฐ ส�ข�

โลจสิตกิส ์รุน่ที ่8 เผยคว�มรูส้กึว�่ “เปน็ครัง้แรก

ที่เร�ได้เรียนรู้กับพี่ๆ ที่ทำ�ง�นในบริษัทฯ รู้สึก

ดีค่ะ ได้รับคว�มรู้ม�กม�ยเกี่ยวกับบริษัทใน

เครือสหวิริย� ทร�บถึงขั้นตอนของก�รทำ�ง�น 

รวมไปถึงศัพท์ภ�ษ�อังกฤษในก�รทำ�ง�นค่ะ 

และประทับใจพี่ๆ เป็นกันเอง และที่สำ�คัญที่ม�

ช่วยปูพื้นฐ�นในก�รฝึกง�นทำ�ให้ไม่ต้องเกร็ง

ในเวล�ฝึกง�น ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ที่ม�สอน

และแนะแนวให้เร�ในวันนี้ เร�คงจะได้มีโอก�ส

ฝึกง�นกับพี่ๆ เพร�ะเร�ต้องตั้งใจศึกษ�เพื่อ

อน�คตของเร�เองค่ะ”

  โดยน�ยอุดม สดใส กล่�วว่� “วันนี้ได้        

นำ�ทีมง�นรุ่นพี่ที่เคยศึกษ�และจบจ�กส�ข�     

โลจิสติกส์ จ�กวิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น 

ตั้งแต่รุ่น 2 และรุ่นอื่นๆ ม�บอกเล่�เรื่องร�ว

โลจิสติกส์ให้รุ่นน้องฟัง เรียกว่�เป็นก�รนำ�

ประสบก�รณ์จริงจ�กก�รทำ�ง�น ประสบก�รณ์

ที่น้องๆ ไม่ได้รับจ�กห้องเรียน ม�ถ่�ยทอด ซึ่ง

นอกเหนอืจ�กโครงคว�มรูต้�มหลกัวชิ�ก�รแลว้ 

คว�มรู้จ�กปฎิบัติง�นจริงก็เป็นเรื่องสำ�คัญ คำ�

แนะนำ�จ�กรุน่พี ่และก�รทีเ่ดก็ๆ ไดเ้ข�้ไปฝกึก�ร

ทำ�ง�นจรงิในบรษิทัเครอืสหวริยิ�นัน้จะส�ม�รถ

ข้อมูลประกอบ : อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การจัดการศึกษาอาชีวระบบทวิภาคี
 เปน็ก�รจดัก�รศกึษ�วชิ�ชพีทีเ่กดิจ�กขอ้ตกลง
ระหว่�งสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�กับสถ�นประกอบ
ก�ร ในเรื่องก�รจัดก�รเรียนก�รสอน โดยมีก�ร
กำ�หนดหลกัสตูรคดัเลอืกนกัเรยีนนกัศกึษ�เข�้เรยีน 
และประเมนิผลก�รเรยีนรว่มกนั สำ�หรบัรปูแบบก�ร
เรียน ผู้เรียนต้องใช้เวล�ส่วนหนึ่งในสถ�นศึกษ� 
เพื่อเรียนวิช�ส�มัญ วิช�พื้นฐ�น ส่วนภ�คปฏิบัติ
เรียนในสถ�นประกอบก�ร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พฒัน�ผูเ้รยีนใหม้สีมมรถนะต�มคว�มตอ้งก�รของ
สถ�นประกอบก�ร มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และมี
คว�มชำ�น�ญในอ�ชีพนั้นๆ 

 ผู้เรียน ซึ่งต้องฝึกภ�คปฏิบัติในสถ�นประกอบ
ก�ร จะได้เรียนรู้สภ�พก�รทำ�ง�นที่แท้จริง ได้รับ
ก�รปลูกฝังทัศนคติและนิสัยก�รทำ�ง�นที่ดี ได้แก่ 
ก�รตรงต่อเวล� เข้�ใจระบบก�รทำ�ง�นในสถ�น
ประกอบก�ร มีบุคคลิกที่ดีเหม�ะสมกับง�นที่ทำ� 
ส�ม�รถแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ได้ดี มีคว�มรับผิด
ชอบสูง มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ เข้�ใจผู้อื่นและ
ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 ก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี จะทำ�ให้สถ�นศึกษ�
ส�ม�รถผลิตผู้เรียนได้ตรงต�มคว�มต้องก�รของ
ตล�ดแรงง�น สร้�งคนที่มีทักษะคว�มชำ�น�ญ
เฉพ�ะด้�น เข้�ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยี
ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวล� อีกทั้งยังได้รับ
ข้อมูลใหม่ๆ จ�กสถ�นประกอบก�รม�ปรับปรุง
หลักสูตรและจัดก�รเรียนก�รสอนให้ก้�วหน้�ทัน
สมัยอยู่เสมอ

 โดยโครงก�รทวิภ�คี แผนแม่บท “ก�รพัฒน�
บุคล�กรในอุตส�หกรรมเหล็กและเหล็กกล้�”  
เป็นก�รจัดทำ�แผนพัฒน�บุคล�กร เพื่อรองรับ
อุตส�หกรรมเหล็กครบวงจร มีก�รพฒัน�ออกแบบ
หลักสูตรร่วมกันเพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�ร 
ส�ม�รถจำ�แนกได้ 4 ส�ข�วิช�คือ กลุ่มง�นซ่อม
บำ�รุงไฟฟ้� กลุ่มง�นซ่อมบำ�รุงเครื่องกลและติดตั้ง 
และกลุ่มง�นด้�นก�รผลิต กลุ่มง�นเทคนิคโลหะ 
และกลุ่มง�นโลจิสติกส์

เป็นพื้นฐ�นที่แข็งแรงทั้งด้�นทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้กับเด็กได้ และจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�ร
พัฒน�ท้องถิ่น ประเทศช�ติต่อไป สำ�หรับคว�ม
รว่มมอืดีๆ  เชน่นีก้จ็ะมอีย�่งตอ่เนือ่ง ทัง้วทิย�ลยั
ก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น และเครือสหวิริย� ก็จะ
ช่วยกันผลิตคนคุณภ�พออกสู่สังคม”

ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
เครือสหวิริยา เผยแผนการดำาเนินงานครึ่ง
ปีหลัง เน้นแผนการลงพื้นท่ีพบชุมชน เพื่อ
สื่อสารข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม ของเครือ
สหวริยิา และอำาเภอบางสะพานใหค้รอบคลมุ 
ทั้งเรื่องคุณภาพนำ้า อากาศ ระบบนิเวศ ฯลฯ 
สร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้
ชุมชน คาดว่าพี่น้องชาวบางสะพานจะรับ
ทราบขอ้มลูและมัน่ใจในคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
อ.บางสะพาน หลังจากท่ีเดินแผนพบชุมชน
มาระยะหนึ่งแล้ว พร้อมเดินหน้ากิจกรรมท่ี
ยำ้าความม่ันใจ อาทิ ตรวจวัดคุณภาพนำ้าฝน
ร่วมกับชุมชน เป็นต้น

  น า ย ป ร ะ โ พ ธ       
จูประชากรณ์  ผอ. 
ศูนย์บริห�รจัดก�รและ
ส่ง เสริมสิ่ งแวดล้อม 
เครือสหวิริย� กล่�ว
ถึงคว�มคืบหน้�ของ
กจิกรรมทีท่มีง�นศนูยฯ์ 
สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่
พบ - ให้ข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อม กับพี่น้องช�ว
บ�งสะพ�นในแต่ละพื้นที่ว่� “หลังจ�กที่ศูนย์ฯ  

สิ่งแวดล้อม เริ่มดำ�เนินแผนง�นดังกล่�ว ซึ่งได้
บรรจุกิจกรรมก�รลงพื้นที่เป็นง�นสำ�คัญของ
ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม โดยแตล่ะพืน้ทีจ่ะมกี�รจำ�แนก
หัวข้อแตกต่�งกัน ผนวกกับข้อมูลเร่ืองคว�มกังวลใจ
ด�้นสิง่แวดลอ้มของชมุชน กล็งไปพูดคุยพร้อม ๆ
กับทีมมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้ได้รับผลตอบรับ
จ�กพี่น้องเป็นอย่�งดี  ซึ่ งในครึ่งปีหลังนี้มี
ก�รว�งแผนลงให้ข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อมเป็น
ประจำ�ทุกเดือน โดยจะวิเคร�ะห์ถึงข้อมูลด้�น                    
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและคว�มต้องก�รของ
ชุมชน เช่น บ�งพื้นที่อย�กทร�บเรื่องก�รกำ�จัด
ขยะอย่�งถูกวิธี ก�รกำ�จัดขยะของโรงง�น เป็นต้น
เร�ก็จะมีทีมง�นเข้�ไปให้ข้อมูลและคว�มกระจ่�ง
รวมถึงอ�จเชิญชวนพันธมิตร พี่น้องในพื้นที่อื่น  
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รคัดแยกขยะเข้�ไป
ร่วมพูดคุย เพื่อสร้�งแบบอย่�งที่ดีให้เกิดก�ร
ปฏิบัติต�ม เป็นต้น”
  “รวมถึงบ�งพื้นที่ต้องก�รทร�บเรื่องก�ร
ตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศ ผลก�รตรวจวัด วิธีก�ร
ตรวจวัดฝุ่นละออง ทีมง�นก็จะไปอธิบ�ยให้
เข�้ใจอย�่งง�่ย ซึง่หลงัจ�กชมุชนเข�้ใจในทฤษฎี
เบื้องต้นแล้ว ก็จะเชิญเข้�ร่วมกิจกรรมตรวจวัด
คุณภ�พอ�ก�ศซึ่งเป็นแผนง�นประจำ�ปีของ
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เพื่อให้เห็นภ�พและ
เหน็ผลลพัธช์ดัเจนม�กยิง่ขึน้  โดยจะดำ�เนนิก�ร
แผนง�นลงพื้นที่พบชุมชนควบคู่ไปกับกิจกรรม 

ห ลั ก ๆ  ใ น ก � ร
ดูแลคุณภ�พสิ่ง-
แวดล้อม อำ�เภอ
บ�งสะพ�น”
   “โดยแผน
กิจกรรมต่�ง ๆ ใน
คร่ึงปีท่ีจะสนับสนุน
กิจกรรมลงพื้นที่พบชุมชน ได้แก่ กิจกรรมที่ให้
คว�มร่วมมือกับภ�ครัฐในก�รแสดงผลง�นเรื่อง
คว�มปลอดภัยภ�ยในโรงง�น (ในโซนภ�คตะวัน
ตก) กจิกรรมคว�มรว่มมอืกนัภ�ยในเครอืสหวริยิ� 
เรื่องก�รตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมต่�งๆ 
กจิกรรมสำ�รวจระบบนเิวศ สตัวป์�่ อ.บ�งสะ่พ�น 
ซึ่งมีผู้เชี่ยวช�ญจ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
เป็นผู้สำ�รวจและบันทึกผล ฯลฯ โดยก�รันตีได้
ว่� ง�นตรวจวัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อมในอำ�เภอ
บ�งสะพ�น โดยคว�มร่วมมือของบริษัทในเครือ
สหวิริย� และศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมนั้น มีก�รดำ�เนิน
ง�นอย่�งต่อเนื่องและจริงจัง มีผลก�รตรวจ
ต่�งๆ ที่ส�ม�รถตรวจสอบได้ รวมถึงมีหน่วย
ง�นภ�ยนอกให้ก�รรับรอง ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อ
ร่วมกันสร้�งคุณภ�พสิ่งแวดล้อมที่ดีของอำ�เภอ
บ�งสะพ�น ห�กหน่วยง�นหรือท่�นใดต้องก�ร
สอบถ�ม หรือร่วมกิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อม 
ส�ม�รถติดต่อได้ที่โทร. 032-548600” น�ย
ประโพธ กล่�ว

ประโพธ  จูประชากรณ์

พนิดา  ชมยินดี
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ประจําวันที่  1  สิงหาคม  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

●  รวมภาพ 6 กิจกรรม

รวมภาพประทับใจกิจกรรมพิเศษ จากสภาผูนําชุมชน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน
รวมภาพ 6 กิจกรรมของ สภาผูนําชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน

กิจกรรมดีๆ ที่เสริมสรางโดยชุมชน สนับสนุนโดยทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา

X  พี่นองบานทางสาย  ประกวด
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
 ระดับอําเภอ
บานทางสาย ม.9 ต.ธงชยั อ.บางสะพาน จ.ประจวบ-
คีรีขันธ เขาประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับอําเภอ ประจําป 2557 โดย ผลการประกวดได
รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยสง “กิจกรรมปนจักรยาน 
และการเกบ็ขยะชายทะเลและรมิถนน” เขาประกวด 
เพื่อสรางจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการ
ออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และ
คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน

● กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานหนองระแวง”  
 หมู 4 ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน
รวมกิจกรรมเดินขบวนงานประเพณีหลอเทียนพรรษา และแหเทียนพรรษา เมื่อ 12 กรกฏาคม 
ที่ผานมา

● กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานทุงลานควาย”  
 หมู 7 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดีถวนหนา เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 
โดยการสนับสนุนใหมีการออกกําลังกายรวมกันทุกวันอาทิตย

● กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานมารอง”
 หมู 4 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน
สถาบันสิ่งแวดลอม เยี่ยมชมบานมารอง เพื่อรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน ใหขอเสนอแนะขอมูล
กิจกรรมของสภาผูนําฯ และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ทั้งดานสังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ

● กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานทาขาม”
 หมู 4 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน
โครงการ “รวมบุญ เกื้อกูลรักชุมชน” ครั้งที่ 2 ในเทศกาลเขาพรรษาที่ผานมา เพื่อสงเสริม     
รกัษาประเพณวีฒันธรรม พรอมกบัรวมทาํบญุในชวงเวลาดงักลาว และเปนกจิกรรมเพือ่เสรมิ
สรางรัก สานสามัคคีในหมูพี่นองบานทาขาม

● กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานทางสาย”
 หมู 9 ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน
รวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา เพื่อสงเสริม รักษาประเพณีวัฒนธรรม และเชิญชวนพี่นองรวม
ทําบุญในชวงเทศกาลเขาพรรษา

● กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานดอนทอง”
 หมู 6 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
กิจกรรม “ปลูกตนไม พัฒนาปาชุมชนเขากะจิ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม” โดยไดรับเกียรติจาก
นายเวรชัช ธาราสมบตั ินายอาํเภอบางสะพานเปนผูนาํปลกูตนไมในครัง้นีด้วย นอกเหนอืจาก
พี่นองบานดอนทองแลว ยังไดรับนํ้าใจจากเครือขายพันธมิตรรักษสิ่งแวดลอม อาทิ พนักงาน
ในเครือฯ หนวย ตชด.147 จ.ประจวบฯ จิตอาสาบานคลองลอย หนวยจงอางศึก ฯลฯ พรอม
พันธุไม จากศูนยเพาะกลาไม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร โดยพันธุไมที่นํามาปลูกไดแก ไมแดง มะคา 
ประดู ตะแบก ตะเคียน ยางนา พืชสมุนไพร เปนตน
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ประจําวันที่  1  สิงหาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

X กลุมผูสงูอาย ุต.พงศประศาสน และฝายโครงการพเิศษ เขาถวาย
 สักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ
กลุมผูสงูอายตุาํบลพงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ กวา 100 คน พรอมดวยพนกังานและ
ผูบรหิารฝายโครงการพเิศษ เครอืสหวริยิา เดนิทางเขารวมถวายสกัการะพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

“กลองวงจรปดเคลื่อนที่”  

“กลองวงจรปดเคลื่อนที่”
โดยคณะทํางานควบคุมการปฎิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา

 คณะทาํงานควบคมุการปฏบิตัริถขนสง
สินคา เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมการติด
ตั้งกลอวงจรปดแบบเคลื่อนที่ในเขตชุมชน
บางสะพาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหพี่นอง
ชาวอําเภอบางสะพานไดรูสึกอุนใจและ
วางใจกบัการขบัรถขนสงสนิคา เครอืสหวริยิา 
มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
สอดสองควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ 
ใหปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเดนิรถ และเพือ่
ใชเปนเครื่องมือชวยสอดสองในกรณีฉุกเฉิน 
หรือลงตรวจจุดที่ไดรับรองเรียนบอยๆ และ
จุดเสี่ยงตางๆ โดยจะมีการสุมตรวจและนํา
กลองไปติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งกลองวงจรปด
แบบเคลื่อนที่นี้มี 2 ลักษณะ คือ 1.การติดตั้ง

เฉพาะจุดบริเวณที่มีการรองเรียนบอยครั้ง 
อาจจะติดตั้ง 3 - 4 วัน หรือมากกวานั้น  2.การ
ติดต้ังกลองบนปายเตือนฯ ทายรถคณะทํางาน
ควบคมุฯ ซึง่จะขบัสุมตรวจตามพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง
ตางๆ เพ่ือบันทึกภาพเหตุการณ เพ่ือตรวจสอบ
วารถทําตามกฎระเบียบหรือไม โดยพบวาต้ังแต
ติดต้ังกลองวงจรปดแบบเคล่ือนท่ีซ่ึงไดดําเนินการ
เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 – ปจจุบันนั้น
ยังไมพบการเดินรถผิดกฎระเบียบ 
 นายอุดม สดใส เลขาคณะทํางาน
ควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือ
สหวิริยา กลาววา “เนื่องจากคณะทํางานฯ 
มีวัตถุประสงคสรางความปลอดภัยในชุมชน
อําเภอบางสะพาน  พรอมทั้งใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลชุมชนของ
ตนเองดวยการรองเรียน หรือแจงขอกังวลใจ
หากพบเห็นการขับรถผิดกฎระเบียบ ซึ่งทาง
คณะทํางานฯ จะเขาไปสุมตรวจ ดูแลดวย
การติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณนั้นชั่วคราว 
หรือใชวิธีการติดตั้งกลองทายรถและบันทึก
ภาพเหตุการณในชวงเวลาที่ไดมีการรับแจง 

โดยลาสุด  ไดสุมตรวจติดตั้งบริเวณแยก

ดอนสําราญ และดอนสํานัก ทั้งนี้  เพื่อ

สรางความอุนใจใหชุมชน และสรางความ

ตระหนกัในการขบัขีป่ลอดภยัใหกบัพนกังาน

ขับรถขนสงสินคา เพื่อชุมชนอยูรวมกับ

อุตสาหกรรมอยางมีความสุข”

X            ไลน ทรานสปอรต จัดอบรมเรื่องยาเสพติดใหโทษ
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด บริษัทในกลุมขนสงสหวิริยา จัดอบรมใหความรูพนักงาน ในหัวขอ        
“ยาเสพตดิใหโทษ” โดย ไดรบัเกยีรตจิากรอยตาํรวจเอกอยุทธ พกิลุ กองรอยตาํรวจตระเวนชายแดน
ที่ 147ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานเขาใจและรูถึงโทษทางกฎหมาย และอันตรายที่เกิดจากสารเสพติด ซึ่งมี              
ผูเขารวมอบรมจํานวน 40 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากเปนขอเตือนใจพนักงานแลว เพื่อตองการ
ใหสอดคลองกับโครงการมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(มยส.) ณ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด 
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