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กลุมเอสเอสไอเดินหนาพัฒนาบุคลากรคุณภาพในองคกรตามวิถี    
เอสเอสไอ พรอมเปนคนเกงและดี ดวยการจัดอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูความสามารถและประสบการณใหกับพนักงาน SSI ต้ังเปา
ชั่วโมงอบรมพนักงาน 15 ชั่วโมงตอคนตอป หรือ 4 หลักสูตรตอป เผย
ครึ่งปแรกทะลุเปาพนักงานอบรม 16.38 ชั่วโมงตอคน หรือยอดรวม
ชั่วโมงพนักงานอบรมท้ังหมด 16,878 ชั่วโมง เชนเดียวกับ TCRSS-
WCE-PPC มุงสราง คนเกง คนดี ผานการฝกอบรมจากการปฏิบัติงาน 
การฝกอบรม และดูงานทั้งภายในและภายนอก                อานตอ น.3

กลุมเอสเอสไอมุงพฒันาพนกังาน
ครึง่ปแรกฝกอบรมเปนไปตามแผน

ทาเรือประจวบ
โชวแกรงขนสง
โลจสิตกิส2014
ทาเรอืประจวบ ลยุโชวศกัยภาพ
การใหบริการธุรกิจบริการทาเรือ
พาณิชยเอกชน เตรียมออกบูธ
ในงานแสดงสินคาโลจิสติกส 
2557 หรือ The 11th Thailand 
International Logistics Fair 
2014 : TILOG 2014 ภายใต
แนวคิด ASEAN+6 LOGISTICS 
CONNECTIVITY ระหวางวันที่ 
24-27 กันยายน 2557 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา
 นายถาวร  คณานบั กรรมการ
ผูจัดการ  บริษัท ทาเรือประจวบ 
จาํกดั  หรอื  PPC  กลาวกบัผูสือ่ขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ตามท่ี
กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรมโลจิสติกส ไดจัดงาน
แสดงสินคาโลจิสติกส 2557 หรือ 
The 11th Thailand International      
Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 
ภายใตแนวคิด ASEAN+6 LOGISTICS
CONNECTIVITY ระหวางวันที่ 24-27 
กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 
ศูนยนิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพ
ดานโลจิสติกส อานตอ น.4

เสริมทักษะศิลปะ
เยาวชนบางสะพาน
SSI จัดประกวด
วาดภาพ ปที่ 11

ปที่  5   ฉบับที่  107   ประจําวันที่  16  กันยายน  2557

องคกรความสขุ
สสส.ชูเอสเอสไอ
ตนแบบสขุภาวะ

     สหวริยิารวมรณรงคแกโลกรอนชวนคนบางสะพานปน21ก.ย.นี้
เครือสหวิริยา ผนึกกําลังองคการ
ปกครองทองถิ่นบางสะพาน  เชิญ
ชวนชาวบางสะพานหัวใจรักสุขภาพ

และสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรม
ปนจักรยานภายใต “โครงการ 2 
ลอรักษบางสะพาน Bangsaphan 

Car Free Day” ตอเนื่องเปนปที่ 4 
พรอมกับชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อ
รณรงคลดภาวะโลกรอนและลด

การใชพลังงาน รวมสรางโลกสวย 
บางสะพานสดใส ในวันอาทิตยที่ 
21 กันยายนนี้       อานตอ น.3

เหล็กแผนรีดเย็นทําไดอุบัตเหตุเปนศูนย
เหล็กแผนรีดเย็นไทย ควาโลประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ 
ระดบัเงนิ นบัชัว่โมงทาํงานไมมอีบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานหรอืสญูเสยีวนัทาํงาน 
ตอเน่ือง 3,027,270 ช่ัวโมงทํางาน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ในกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจํา
ป 2557 (Zero Accident Campaign 2014) เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจให
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ และสงผล
ใหไมมีลูกจางประสบอันตรายจากการทํางาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ 
โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอรพอรต กรุงเทพฯ
          ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา “ตามที่กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานไดจัดกิจกรรมการรณรงค

ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปน
ศูนย ประจําป 2557 (Zero Accident 
Campaign 2014)        อานตอ น.2

เอสเอสไอรวมสงเสริมศิลปะเยาวชน
ในพืน้ทีอ่าํเภอบางสะพาน จดักจิกรรม
แขงขันวาดภาพชิงทุนการศึกษา 
ประจําป 2557 ภายใตโครงการศิลปะ
สรางสรรคจิตนาการกวางไกล ปที่ 11 
พฒันาทกัษะดานศลิปะ เปดโอกาสให
เยาวชนบางสะพานไดแสดงความสามารถ
สรางแรงบัลดาลใจ       อานตอ น.4

 องคกรสุขภาวะตนแบบ
นายณรงคพงศ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษา
กลุมเอสเอสไอเปนตัวแทนบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน)  เขารับโล
รางวัลองคกรสุขภาวะตนแบบของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยมนีายนสิติ จนัทรสมวงศ ผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรี เปนผูมอบในงาน “ตะนาวศรี
สสีนัแหงความสขุ ภาคตะวนัตก” ภายใต
โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ (Healthy
Organization) ในสถานประกอบการจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เม่ือวันท่ี
29 ส.ค. 57 ที่ผานมา

X

ปฏบิตักิารสรางองคกรความสขุ 8 ประการ (Happy 
Workplace) เห็นผล สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ  (สสส.)  มอบโลประกาศ
เกียรติคุณองคกรสุขภาวะตนแบบของจังหวัดประจวบ-

คีรีขันธ ในงานโครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ
ในสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี พรอมรวมแลก
เปล่ียนเคล็ดลับสรางความสุข ในงานเสวนา “ตะนาวศรี
สีสันแหงความสุข ภาคตะวันตก”       อานตอ น.2
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องค์กรความสุข   ต่อจากหน้า 1

โดยมีสถานประกอบการ ภาคีเครือข่ายจาก
จังหวัดต่างๆทั้ง 5 ภูมิภาคเข้าร่วมงานกว่า 
300 คน
 นายวีรวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “ตามที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร่วม
กับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ดำาเนินโครงการเสริมสร้างองค์กรสุข
ภาวะในสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี ส่งเสริม
ให้สถานประกอบการได้รับรู้แนวคิดและเล็งเห็น
ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ในการสรา้งเสรมิองคก์รสขุภาวะ 
ใหเ้กดิความตืน่ตวั มกีารสรา้งสรรคอ์งคก์รใหน้า่อยู่
เป็นท่ีทำางานท่ีมีความสุข และช่วยกันผลักดันแนวคิด
การสร้างองค์กรสุขภาวะให้เกิดขึ้น และแพร่ขยาย
เพ่ิมมากข้ึนน้ัน โดยคณะทำางานได้ดำาเนินโครงการฯ
พร้อมกับคัดเลือกองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ที่มี
กิจกรรมดีเด่นเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อรับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณนั้น ผลปรากฎว่า 21 องค์กร 
จาก 4 จังหวัด ได้รับการคัดเลือก หนึ่งในนั้นคือ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ได้
รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วย โดยมี
นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่มเอสเอสไอ
เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับโล่รางวัลจากนายนิสิต 
จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี” ภายใน
งาน “ตะนาวศรี สีสันแห่งความสุข ภาคตะวันตก” 
ณ โรงเรียนเญจมราชูทิศราชบุรี เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 
57 ที่ผ่านมา
 นายวีรวัฒน์ กล่าวว่า “เอสเอสไอมีปรัชญา
ในการดำาเนินธุรกิจที่ว่า “เชื่อมั่นใจคุณค่าของ
บุคลากร” โดยมุ่งหวังที่จะให้พนักงานในองค์กร
มีความสุขในการทำางาน รู้จักใช้ชีวิตที่สมดุลย์ ส่ง
เสริมการมีนำ้าใจความสามัคคี มีเอื้ออาทรต่อกัน มี
การแบ่งปันให้สังคม และส่งเสริมความมีคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในการดำารง
ชีวิตที่สมบูรณ์ และเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุข
องค์กรก็จะมีความสุขและประสบผลสำาเร็จ ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป”               

 ทัง้นีเ้อสเอสไอไดน้ำาหลกัองคก์รสขุภาวะ หรอื 
องค์กรแห่งความสุขของ สสส. เข้ามาดำาเนินการ
ปรับใช้ในการดูแลพนักงาน จากพื้นฐานที่ได้จัด
ทำาระบบแรงงานสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท 
และเริ่มต้นนำา Happy workplace มาปรับใช้ควบคู่
ไปกับระบบแรงงานสัมพันธ์ ประมาณปี 2554 และ
ดำาเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  โดยใช้  Happy 8 
ประการ เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขในชีวิตของ
คนทำางาน ได้แก่ 
 Happy Body (สุขภาพดี) ซึ่งเป็นการดูแล
ด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจำาปี การจัด

สถานทีอ่อกกำาลงักายทัง้กลางแจง้ และหอ้งฟติเนส 
รวมทั้งการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย การเยี่ยมเยียน
พนักงานถึงบ้าน
 Happy Heart (นํ้าใจงาม) เป็นการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนอย่าง
สมำ่าเสมอรวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่มี
ความทุกข์ร้อน เช่น ไฟไหม้บ้าน นำ้าท่วม โดยจะมี
การรวบรวมพนักงานที่มีใจอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน 
เข้าไปช่วยเหลือด้านต่างๆ และมีโครงการเยี่ยม
บ้านพนักงาน โครงการเยี่ยมดูแลพนักงานในพื้นที่

ทำางานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ มีการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
ช่วยเหลือพึ่งพากันและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
 Happy Soul (ทางสงบ) เป็นการส่งเสริม
ด้านศาสนา โดยมีนโยบายให้พนักงานลาบวช
สำาหรบัผูน้บัถอืพทุธศาสนา การใหล้าไปทำาพธิฮีดัจ์
ที่เมกกะ และการจัดสถานที่ทำาละหมาดสำาหรับผู้
ที่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ตา่งๆ ดา้นศาสนาและสง่เสรมิวนัสำาคญัทางศาสนา
และประเพณไีทย รวมทัง้การเขา้คา่ยธรรมะเพือ่ฝกึ
จิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจสุขุมและมีสมาธิและปัญญา 

Happy Relax (ผ่อนคลาย) เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการเหน่ือยล้า
จากการทำางาน ทั้งกีฬา อุปกรณ์ส่งเสริมการออก
กำาลงักาย การจดังานเลีย้ง การเขา้คา่ยอบรมจติใจ 
การออกทำากิจกรรมนอกสถานที่ และการอบรม
อาชีพเสริมให้พนักงานและครอบครัว
 Happy Brain (ใฝ่หาความรู้) เป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งการทำางาน
และการใช้ชีวิตและรู้จักใฝ่หาความรู้ โดยจัดให้มี
การอบรมภายใน และภายนอก การเรยีนผา่นระบบ 

E Learning การส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมต่างๆในการประกวดความคิดสร้างสรรค์ 
เช่น การประกวด Innovation เพื่อเน้นส่งเสริม
ศักยภาพของตัวพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ ใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
 Happy Money (ปลอดหนี้) เป็นการจัด
ทำาค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม สร้างรายได้ที่
เพียงพอต่อการดำารงชีวิต และมีเหลือเพื่อวางแผน
ชีวิตในอนาคต มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มี
การรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเก็บออม
และวางแผนในการจัดการรายได้เพื่อจัดสรรเงิน
แบ่งเป็นส่วนๆ รวมทั้งการอบรมให้มีอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
 Happy Family (ครอบครัวดี) เป็นการส่ง
เสริมสถาบันครอบครัวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวพนักงาน มีการจัดกิจกรรมวันกีฬาและ
ครอบครัว (Sport and family day) วันเด็ก วันแม่และ 
วนัพอ่ และการประกวดกจิกรรมใหด้ำาเนนิกจิกรรม
เศรษฐกจิพอเพยีงทีบ่า้นพนกังานโดยใหค้รอบครวั
มีส่วนร่วม และ
 Happy Society (สังคมดี) ซึ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมจากพนักงานโดยให้พนักงานเป็นผู้เสนอ
โครงการในการพัฒนาชุมชนของตนเอง บริษัท
สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆที่บริษัทมี 
และเชิญชวนเพื่อนพนักงานไปร่วมกิจกรรมอาสา 
นอกจากนี้ยังขอบริจาคจากพนักงานที่มีความเสีย
สละทั้งเงินหรือแรงงานเพื่อช่วยเหลือสังคมทั่วไป
ด้วย
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา่  นอกจากภายในพธิมีอบรางวลัยงัไดม้ี
การจดัเสวนา ในหวัขอ้ “สสีนัแหง่ความสขุบนความ
หลากธุรกิจ หลายวัฒนธรรม” โดยมีนายชลเทพ 
ตั้งเขาทอง ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการ เข้าร่วมเสวนากับ น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์
ธนารัตน์ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และอาจารย์วันชัย 
เจือบุญ อดิตรองอธิการบดี ม.ศิลปากร พร้อมทั้ง
สถานประกอบกิจการต่างๆ ในภาคตะวันตก เพื่อ
แลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์ของสถาน
ประกอบการในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะซึ่ง
จดัโดยสภาอตุสาหกรรม จงัหวดัราชบรุ ีโดยมสีถาน
ประกอบการ ภาคีเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 5 
ภูมิภาคเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

เหล็กแผ่นรีดเย็น  ต่อจากหน้า 1

เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบ
กิจการที่มีการดำาเนินงานและการบริหารจัดการ
ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ไม่มีลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทำางานถึงขั้นหยุดงานหรือสูญ
เสียวันทำางาน ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรต ิโดยการเปดิรบัสมคัรสถาน
ประกอบการต่างๆ เข้าร่วมคัดเลือกการประกาศ
เกียรติคุณนั้น
  ในการนี้บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ คือ บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
ได้เข้าร่วมคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย โดยเมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผล
พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ซึ่ง
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน โดยมีนายจีรศักดิ์ 
สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่ ณ 
ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์
พอร์ต กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันความปลอดภัยใน
การทำางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  นายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และ
ตัวแทนบริษัทผู้ขึ้นรับรางวัล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อ
ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “บริษัทได้ให้
ความสำาคญัของความปลอดภยัในการทำางานของ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติ
งานภายในโรงงาน  โดยบริษัทได้มีนโยบายด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน พร้อมกับนำาเอาระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 
18001) มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำาเนินการ เพื่อ
เป็นแนวทางการในการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังจัด
ให้มีกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม และการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการทำางานด้านความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน

ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ตระหนัก
และรักษากฎระเบียนด้านความปลอดภัยภายใน
โรงงานและการทำางาน จนทำาให ้TCRSS ประสบผล
สำาเรจ็ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุในครัง้นี ้และไมม่ี
การประสบอันตรายจากการทำางานของพนักงาน 
ลูกจ้างผู้รับเหมา ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงถึงขั้นสูญ
เสีย หรือการหยุดงานเกิน 3 วัน พร้อมกับมีสะสม
ชั่วโมงการทำางานต่อเนื่องถึง 3,027,270 ชั่วโมง

  นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว 
TCRSS และถือเป็นผลงานของพนักงานทุกคน ที่
มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน 
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยต้อง
ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทำาให้บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ และยังขอ
ความรว่มมอืพนกังานทกุคนใหช้ว่ยกนัรกัษาความ
ปลอดภัยกันอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติตาม

นโยบายที ่มุง่เนน้ ปฏบิตัติามมาตรฐานการทำางาน
ทุกระบบ โดยเป้าหมายสูงสุดคือ “อุบัติเหตุเป็น
ศูนย์”
  นายบรรเจิด กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรม
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้
เป็นศูนย์ ประจำาปี 2557 มีหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาจากขอ้มลูการเกดิอบุตัเิหตใุนการทำางาน 
จำานวนชั่วโมงการทำางานทั้งหมดของลูกจ้าง รวม
ถึงกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน อีกทั้งยังมีการ
พิจารณาจากแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
การตรวจสอบความปลอดภัย และแผนป้องกัน
กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิตา่งๆ โดยโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ
ระดับเงินต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการ
ประสบอนัตรายจากการทำางานของลกูจา้ง ลกูจา้ง
ผู้รับเหมา ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นสูญเสีย        
วันทำางานและสะสมชั่วโมงการทำางานต่อเนื่องได้
ตั้งแต่ 3,000,000 – 9,999,999 ชั่วโมง หรือสถาน
ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุระดบั
ทองแดงตอ่เนือ่ง 5 ปซีอ้นขึน้ไป ซึง่บรษิทัฯ สามารถ
สะสมชั่วโมงการทำางานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่
1 มิ.ย. 2555 – 28 ก.พ. 2557 คิดเป็น 3,027,270 
ชั่วโมง
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แก้โลกร้อน          ต่อจากหน้า 1

	 	 เครือสหวิริยา	 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน	
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน	เน่ืองใน
วัน	Car	Free	Day	ภายใต้	“โครงการ	2	ล้อรักษ์บางสะพาน”
เป็นครั้งแรกในปี		2554		โดยความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 5	 หน่วยงาน	 คือ	
อำาเภอบางสะพาน	 เทศบาลตำาบลกำาเนิดนพคุณ	
องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง	 และองค์การบริหารส่วน
ตำาบลพงศ์ประศาสน์	จัดกิจกรรมการป่ันจักรยานรณรงค์
รอบตัวเมืองบางสะพาน	 และร่วมดับเครื่องยนต์
พร้อมกันเป็นเวลา	 30	 นาที	 โดยได้รับความสนใจ
จากประชาชนชาวบางสะพานคนรักสุขภาพอย่าง
ล้นหลาม	ซึ่งจากกิจกรรมที่ผ่านมา	จำานวน	3	ปี	นับ
ตั้งแต่ปี	2554	ถึง	ณ	ปัจจุบัน	สามารถลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้
ถึง	6,774.74	กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ดังนั้น
ในปี	 2557นี้	 เครือสหวิริยาจึงเดินหน้าจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้
พลังงาน	ภายใต้	 “โครงการ	 2	ล้อรักษ์	บางสะพาน	
Bangsaphan	Car	Free	Day”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	ในวัน
อาทิตย์ที่	21	กันยานยน	2557นี้
  นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์	บริษัท	สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี	 จำากัด(มหาชน)	หรือ	 เอสเอสไอ	 เปิด
เผยถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า	 “ตามที่วันปลอดรถ	หรือ	
วัน	 Car	 Free	Day	 ซึ่งตรงกับวันที่	 22	 กันยายนของ
ทุกปี	 องค์กรในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	จะรณรงค์ให้
ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	หันมาใช้รถ
ขนสง่มวลชน	และรถจกัรยานเพิม่ขึน้	เพือ่ลดปรมิาณ
รถยนต์ในท้องถนน	อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ	รวมทัง้ลดปญัหาการจราจรตดิขดั	การเกดิ
อบุตัเิหต	ุและจะสง่ผลตอ่การประหยดัพลงังานนำา้มนั
เครือสหวิริยา	 ในฐานะองค์กรเอกชนที่มีความมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่าง					
ตอ่เนือ่ง	ไดป้ระสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐั	
5	หน่วยงาน	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิด

นพคุณ	 องค์การบริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์	
เทศบาลตำาบลกำาเนิดนพคุณ	 ในการจัด“โครงการ	 2	
ล้อรักษ์บางสะพาน	หรือ	Bangsaphan	Car	Free	Day”	
ขึ้น	โดยนับเป็นการจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	
	 	 สำาหรับวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้	 เพื่อ
รณรงคใ์หห้นว่ยงานตา่ง	ๆ 	ตลอดจนพอ่คา้	ประชาชน	
นักเรียน	 นักศึกษา	 ในเขตอำาเภอบางสะพาน	 ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
และการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ชาวบางสะพานใช้จักรยานแทนการใช้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การร่วมลดการใช้พลังและลดภาวะโลกร้อน	 อีกทั้ง
ยังสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งชมรมจักรยาน												
ในเขตต่าง	ๆ	ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์	และ	
สง่เสรมิการออกกำาลงักายเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพทีด่ี
ของผู้เข้าร่วมโครงการและคนในชุมชน	นอกจากน้ี	ยังจัด
กิจกรรมปั่น	2	ล้อช่วยพ่อปลูกป่า	(ระยะทาง	16	กม.)	
สำาหรบัทา่นทีส่นใจ	โดยปัน่จกัรยานจากหนา้ทีว่า่การ
อำาเภอบางสะพาน	ไปยงัถำา้เขาวงศ์	บา้นดอนสงา่	ม.8
ต.กำาเนิดนพคุณ	 เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็น			
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
	 	 “โอกาสนีผ้มจงึขอเชญิชวนชาวบางสะพานทกุ
ท่านมาร่วมกิจกรรมโครงการ	2	ล้อรักษ์บางสะพาน	
2557	Bangsaphan	Car	Free	Day	2014	เพือ่รว่มมอืกนัลด
ภาวะโลกร้อนเนื่องในวัน		Car	Free	Day	โดยสามารถ
นำาจักรยานมาร่วมลงทะเบียน	ณ	จุดลงทะเบียนใกล้
บา้นทีส่ะดวกซึง่ไดก้ำาหนดไวจ้ำานวน	6	จดุ	คอื	1.	อบต.
แมร่ำาพงึ	2.	อบต.พงศป์ระศาสน	์3.	อบต.กำาเนดินพคณุ	
(ลงทะเบียนข้างโรงพยาบาลบางสะพาน)	4.	เทศบาล
กำาเนิดนพคุณ	 5.	บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 และ	
6.	หน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน	ตั้งแต่เวลา	 6.00	
-	 6.30	 น.	 แล้วมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังของชาว
บางสะพานในการร่วมลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกสวย
และบางสะพานสดใส	สำาหรับพี่น้องชาวบางสะพาน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชน
สมัพนัธ	์บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจำากดั		(มหาชน)	
032-691403	ต่อ	5316”	นายผดุงศักดิ์กล่าว

พัฒนาพนักงาน   ต่อจากหน้า 1

 นายกนก  อรุณรัศมีโสภา	 	 ผู้จัดการทั่วไป			
สายทรพัยากรบคุคลและธรุการ	บรษิทั	สหวริยิาสตลี-
อินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	 เอสเอสไอ	 เปิดเผย
กับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	ว่า	บริษัทได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากร		
และพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง	คนดี	มีคุณธรรม	จึงได้
ดำาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพรวมถึงให้เกิดความรู้		
และทักษะต่างๆ	อันจะช่วยให้พนักงานนำาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 และนำา
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2557	บริษัทได้กำาหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้สอดคล้องตามความสามารถของบริษัท	
(Competency)	 โดยแบ่งเนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ตามขีดความสามารถหลัก	 (Core	Competency)	และ
หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ	 (Mana-
gerial	Competency)		ซึ่งหลักสูตรที่กำาหนดขึ้น	ถือเป็น
หลักสูตรบังคับที่พนักงานแต่ละตำาแหน่งจะต้องเข้า
รับการอบรม	 และถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง
ของพนกังานทีจ่ะตอ้งเขา้รบัการฝกึอบรมใหค้รบถว้น
ตามหลกัสตูรทีก่ำาหนด	พนกังานจะตอ้งถอืปฏบิตัติาม
หลักเกณฑ์	คือ	พนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมและ
มีผลการอบรมผ่านทุกหลักสูตร	รวมกันไม่น้อยกว่า	4	
หลักสูตรหรือไม่น้อยกว่า	15	ชั่วโมงต่อคน	ถือว่าเป็น
ประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองโดยตรงในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
 ท้ังน้ี	ในส่วนของคร่ึงปีแรกต้ังแต่	ม.ค.	-	มิ.ย.	พนักงาน
เอสเอสไอ	สำานักงานกรุงเทพและโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน		มีจำานวนช่ัวโมงเฉล่ียสะสมการเข้าร่วมอบรม
แล้ว	 16.38	ชั่วโมงต่อคน	หรือมีชั่วโมงอบรมรวมกัน
แล้วถึง	16,878	ชั่วโมง	ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่	11.14	
ชัว่โมงตอ่คน	หรอืมชีัว่โมงอบรมรวมกนัแลว้ถงึ	11,275	
ชั่วโมง	ถือว่าเป็นยอดการอบรมที่พัฒนาขึ้นมาก

	 ในส่วนของบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จำากัด	หรือ	
PPC	นายถาวร คณานับ	กรรมการผู้จัดการ	ได้กล่าว
ว่า	บริษัทมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาบุคลากร	
เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน	 ดังนั้น
เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ความ
สามารถ	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	รวมทั้งมีการส่งเสริม
เพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 เพื่อ
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามระดับตำาแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	หลักสูตรการฝึกอบรม
จะจดัแบง่ตามลกัษณะเนือ้หาของหลกัสตูร	แบง่ออก
ได้เป็น	4	ชนิดคือ
	 1.	การฝึกอบรมก่อนเข้าทำางาน		(Pre	in	Service	
Training	หรือ		On	The	Job	Training)	เป็นการแนะนำาให้
ผูท้ีจ่ะเขา้มาปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ	ในบรษิทัไดรู้จ้กัการใช้
เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ใหเ้ขา้ใจขัน้ตอนในการ
ทำางาน	และสง่เสรมิใหพ้นกังานใหม	่รกังาน	รกัองคก์ร	
เพิ่มพูนทักษะ	ความรู้	ความเข้าใจเบื้องต้นของระบบ
มาตรฐานต่างๆ		เช่น	ISO	9001,	ISO	14001,	OHSAS	
18001	และเรื่องอื่นๆ	ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน	หรือ
ประสบการณจ์รงิในงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตั	ิเนน้การปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับงาน	และเน้นการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีต่องานในหน้าที่และเป้าหมาย
ของบริษัท
	 2.	การฝกึอบรมบคุลากรประจำาการ	(Off	The	Job	
Training)	บริษัทพยายามมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ตามความสามารถ	 (Competency)	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	
3	หมวด	คือ	Core	Competency,	Management	Com-
petency	และ	Functional	Competency	Assessment)	
นอกเหนือจากนี้	 บริษัทยังเล็งเห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพ	ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและทักษะทั่วไป	 (Soft	Skills)	และตาม
ระดับตำาแหน่ง	 เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความ
สามารถ	(Job	Enhancement)	อีกด้วย	

	 3.	การฝกึอบรมเพือ่เปลีย่นแปลงตำาแหนง่หนา้ที	่	
(Pre	Promotional	Training)	เป็นการฝึกอบรมที่เพิ่มพูน
ความรู้ในตำาแหน่งหน้าที่ใหม่		บทบาท		และความ
รับผิดชอบในตำาแหน่งหน้าที่ใหม่	 ให้เกิดทักษะและ
ประสบการณก์ารทำางานในหนา้ทีใ่หม	่การรูจ้กัวางตวั
ที่เหมาะสม	จะต้องปรับเปลี่ยนเจตคติให้พอใจและ		
รักงานในตำาแหน่งหน้าที่ใหม่	
	 4.	การฝึกอบรมผู้ใกล้เกษียณ	(Pre	Retirement	
Training)	 เป็นการฝึกอบรมที่เพิ่นพูนความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพเม่ือเกษียณไปแล้ว		การปฏิบัติตนเอง
ให้เหมาะสมกับวัย	 การรักษาสุขภาพจิตให้มั่นคง	
ทำาให้จิตใจแจ่มใส	เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ
	 ทัง้นีใ้นสว่นของกจิกรรมการพฒันาความรูแ้ละ
ทักษะของพนักงาน	ในปี		2557	ในครึ่งปีแรก	ได้มีการ
ดำาเนินการไปแล้ว	คือ	การจัดอบรมภายใน	จำานวน		
2	 หลักสูตร	 และการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก	
จำานวน	 13	หลักสูตร	 โดยมีจำานวนพนักงานที่อบรม
แล้วในครึ่งปีแรก	62	คน
 นายทวีพงษ์ สุพพัตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่		สายบริหารทั่วไป		บริษัท		เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากดั	(มหาชน)	กลา่ววา่		“เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักระแส
ของพัฒนาพนักงานในปัจจุบัน	 ที่มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นโค้ชให้คำาแนะนำา
เพื่อปรับปรุงงานแทนการใช้วิธีสั่งงานตามแบบเดิม	
อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพในการทำางาน	สามารถที่จะสื่อสารระหว่าง
กันในทุกระดับ	ทำางานร่วมกันเป็นทีม	สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการทำางานที่กำาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ดังนั้น	หลักสูตรที่กำาหนดให้พนักงาน
ระดับจัดการและหัวหน้างาน	จึงมุ่งเน้นในเรื่องของ
การแก้ปัญหา	(Problem	Solving)	การสร้างความไว้วางใจ
(Trust)	และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการสอนงาน	(Coaching)
ส่วนหลักสูตรสำาหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ	
พนกังานจะไดร้บัการอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเทคนคิการ

ทำางานและทบทวนเรือ่งความปลอดภยัในการปฏบิตัิ
งานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”
	 “ในป	ี2557	นี	้บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดเปา้หมายดา้น
การฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานคิด
เฉลีย่เปน็รายบคุคลอยูท่ี	่20	ชัว่โมงตอ่คน	หรอื	16,960	
ชัว่โมง	ทัง้นี	้โดยสถติใินครึง่ปแีรกของป	ี2557	สามารถ
ทำาได้สูงถึง	12,158	ชั่วโมง	คิดเป็น	71.69	 เปอร์เซ็นต์	
และมีแนวโน้มจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดได้มาก
ในปีปลายนี้”
	 ส่วนนายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง 	 ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิ-
เนียริ่ง		จำากัด		หรือ		WCE		ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว		“ข่าว
ฅนเหลก็เอสเอสไอ”	วา่	“WCE	ใหค้วามสำาคญักบัการ
อบรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นอย่างมาก
เพราะบคุลากรในองคก์รถอืเปน็พลงัในการขบัเคลือ่น
การดำาเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้า	พนักงานใน
องค์กรจึงจำาเป็นต้องมีทักษะ	ความรู้	 ความสามารถ	
ความชำานาญ	ทัศนะคติความเข้าใจ	ตลอดจนการ	
เพิ่มพูลความรู้อยู่ตลอดเวลา	ดังนั้น	WCE	จึงได้ใส่ใจ
เป็นพิเศษกับการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	การสัมมนา	การ
ประชุมวิชาการ		การให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ		รวมถึง
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	เพื่อช่วย
ให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ	 ในปัจจุบัน
และอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ทั้งนี้
ในครึง่แรกของป	ี2557	WCEไดส้ง่พนกังานเขา้รว่มฝกึ
อบรมกับสถาบันภายนอกรวมแล้ว	77	คน	จำานวน	30
หลักสูตร	และดำาเนินการอบรมภายในแล้วท้ังหมดจำานวน
17	หลักสูตร	จำานวนคนเข้ารับการอบรม	593	คน	โดย
คิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ย	7.7	ชั่วโมง
ต่อคนในคร่ึงปีแรก	และในปี	2557	น้ีต้ังเป้าการฝึกอบรม
พนักงานไว้จำานวนร้อยละ	60	ของจำานวนพนักงานท้ังหมด
และทกุคนจะตอ้งไดร้บัการอบรมเกนิ	6	ชัว่โมงตอ่คน”
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ของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใน
ธรุกจิดา้นโลจสิตกิส ์ไดน้ำาเสนอนวตักรรม ผลติภณัฑ ์
และบริการแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ตลอดจนได้พบปะเจรจาการค้าเพื่อ
เชือ่มโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสก์บัผูป้ระกอบการใน
กลุ่มประเทศอาเซียน+6 พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
ด้านการค้าระหว่างประเทศได้เลือกสรรสินค้าและ
บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น
 ในโอกาสนี้บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ และเป็นหนึ่งในสมาชิก

กลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา (SAHAVIRIYA TRANSPORT 
GROUP) ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการจัดงานใน
ครั้งนี้ด้วย จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความ
สามารถความพร้อม ศักยภาพในการให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ครั้งนี้ด้วย โดยการออกบูธให้คำาแนะนำา
ดา้นธรุกจิทา่เรอืพาณชิย ์และการใหบ้รกิารของบรษิทั 
เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มผลกำาไรทางธุรกิจ รวมถึงการตอบ
สนองการแข่งขัน รองรับการเปิดเสรีทางการค้าของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 รวม
ถึงการต่อยอดขยายโอกาส เพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ๆ 
รว่มถงึการพฒันาคณุภาพการบรกิารดา้นขนสง่ และ
ทำาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

 “ทั้งนี้การให้บริการภายในเขตพื้นที่ท่าเรือ
ประจวบและสิ่งอำานวยความสะดวก มีทั้งท่าจอด
เทยีบเรอืทีส่ามารถรองรบัเรอืขนถา่ยสนิคา้ทีม่รีะวาง
ขับนำ้าสูงสุดถึง 110,000 เดทเวทตัน (DWT) เครื่องมือ
และอปุกรณข์นถา่นสนิคา้ เชน่ ปัน้จัน่หนา้ทา่ขนาด 20 
ตัน และ ขนาด 30 ตัน อาคารและพื้นที่รับฝากสินค้า 
เชน่ คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป (Bonded Warehouse) ที่
มพีืน้ทีป่ระมาณ 80 ไร ่และมโีรงพกัสนิคา้ขนาด 1,000 
ตารางเมตรให้บริการ เขตทำาเนียบท่าเรือและโรงพัก
สินค้าอนุมัติ (Transit Shed) มีพื้นที่กลางแจ้งสำาหรับ
วางพักสินค้าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพัก
สินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ พื้นที่
เอนกประสงค์ และพื้นที่ฝากเก็บสินค้าทั่วไป  มีพื้นที่

ประมาณ 400 ไร่ และยังมีนำาร่องเอกชนและเครื่อง
ช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล ระบบตรวจ
สอบตำาแหน่งที่ตั้งของเรือ (เอ ไอ เอส) และมีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญค่อยให้บริการ เป็นต้น” 
 นายถาวร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “การออกบูธใน
ครั้งนี้มีบริษัทในกลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา ซึ่งประกอบ
ด้วย บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด บริษัท เรือลำาเลียง
บางปะกง จำากัด และบริษัท ท่าเรือบางประกง จำากัด 
ได้ร่วมกันออกบูธในงานครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขอเชิญชวน   
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมหรือสอบถามการบริการอย่าง
ครบครนัของกลุม่ขนสง่เครอืสหวริยิา ไดใ้นงาน TILOG
2014 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2557 ณ อาคาร  
101 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา”

ประกวดวาดภาพ                                              ต่อจากหน้า 1

ต่อยอดพัฒนาไปสู่ความสำาเร็จ พร้อมกระตุ้นความสามัคคีในหัวข้อวาดภาพ “สามัคคีคือพลัง สร้างสรรค์
บางสะพาน” มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำานวน 242 คน จาก 29 โรงเรียน คัดเลือกผลงานส่งประกวดใน
นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 
ที่ผ่านมา ว่า “บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพชิง
ทุนการศึกษา ประจำาปี 2557 ภายใต้โครงการศิลปะสร้างสรรค์จิตนาการกว้างไกล ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านศิลปะ เปิดโอกาสให้เยาวชนบางสะพานได้แสดงความ
สามารถ พร้อมกับสร้างแรงบัลดาลใจต่อยอดพัฒนาไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายของเยาวชนที่วางไว้ รวม
ถึงกระตุ้นและสร้างความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในปีนี้ใช้หัวข้อในการ
ประกวดวาดภาพคือ “สามัคคีคือพลัง สร้างสรรค์บางสะพาน” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ 
ปลัดอาวุโสอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูเบิ้ม ศิลปินด้าน
ศิลปะ มาร่วมแนะนำาการวาดภาพ พร้อมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้”
  ด้านการแข่งขันได้แบ่งเยาวชนออกเป็นระดับชั้น (1) ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3  (2) ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  (3) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และได้แบ่ง
รางวัลการประกวดในแต่ละระดับชั้นออกเป็น รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำานวน 1 รางวัล 
รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 1,500 บาท จำานวน 1 รางวัล รางวัลสร้างสรรค์ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำานวน 3 
รางวลั โดยในงานนีม้ีนกัเรยีน ระดบัชัน้อนบุาลจนถงึมธัยมศกึษาปทีี ่3 ในเขตอำาเภอบางสะพานสนใจเขา้รว่ม
เป็นจำานวน  242 คน จาก 29 โรงเรียน 
  ส่วนผลการตัดสินแต่ละระดับชั้นเป็นดังนี้ 

  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “โครงการประกวดวาด
ภาพชิงทุนการศึกษา ประจำาปี 2557 มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ และทักษะด้านศิลปะ 
ให้แก่ นักเรียนในเขตอำาเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นการ
สร้างโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้าน
จนิตนาการ ความคดิสรา้งสรรค ์อนัเปน็การปพูืน้ฐาน
การพฒันาเยาวชนไปสูค่วามสำาเรจ็ในสาขาวชิาเรยีน
อื่นๆ หรือมีความสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า 
รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการประกวด
วาดภาพหลายปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดค้ดัเลอืกผลงาน
ภาพวาดส่งเข้าประกวดในนิทรรศการศิลปะเด็ก
นานาชาต ิณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ เปน็ทีน่า่ยนิดี
และชืน่ชมเปน็อยา่งยิง่ทีผ่ลงานของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการไดร้บัรางวลัในการประกวดนทิรรศการศลิปะ
เด็กนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นับเป็นแรงผลักดันให้
บริษัทฯ ดำาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน” 
  นายถวลิ ฉนัทาวรานรุกัษ ์ปลดัอาวโุสอำาเภอ
บางสะพาน  กลา่ววา่  “ผมขอแสดงความชืน่ชมเดก็ๆ
ทุกคนในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการ
ประกวดที่ประสบผลสำาเร็จ ซึ่งสื่อได้ว่าเด็กที่มีศิลปะ
ในตัวเป็นพื้นฐาน ถ้าหากปลูกฝังให้เด็กมีศิลปะในใจ
จะส่งผลที่ดีต่อเด็กหลายอย่าง เช่น ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านสมาธิในการเรียน เป็นต้น และเป็น
ที่น่ายกย่องชมเชย ที่บริษัทได้เห็นคุณค่าพัฒนาการ
ของเยาวชนทอ้งถิน่บางสะพานในดา้นการวาดภาพ
ทำาให้เด็กและเยาวชนไทย สามารถนำาผลงานไปประกวด
จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติได้  นอกจากนี้ยัง
สง่ผลถงึอนาคตในการนำาคณุคา่ทางศลิปะมาใชเ้พือ่
ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ในการเรยีนรู ้สง่เสรมิประสบการณ์
และการสร้างรายได้ให้กับตัวเด็กได้อีกด้วย” 
  นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูเบิ้ม 
ศิลปินด้านศิลปะ กล่าวว่า “วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอีกปี
หนึ่งที่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ของบางสะพานทำากิจกรรม

แข่งขันวาดภาพชิงทุนการศึกษา  ซึ่งการจัดกิจกรรม
ทีผ่า่นมาในวนันีผ้มรูส้กึยนิด ีและชืน่ชมในผลงานของ
เด็กๆ ซึ่งหลายคนมีทักษะมุมมองที่ดีเกี่ยวกับการ     
สื่อความหมาย  ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด  ซึ่งสื่อ
ออกมาได้ดีถึงความเป็นไทย  ความสามัคคี ผมขอให้
น้องท่ีได้มาร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุน
การศึกษาในวันนี้นำาประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอด
และขอเป็นกำาลังใจให้กับน้องๆ ที่ไม่ได้รับรางวัล อีก
ทั้งต้องแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยครับ  
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ที่ได้จัดให้มีกิจกรรม
ดีๆ เป็นประโยชน์กับเยาวชนบางสะพาน รวมไปถึง
เจา้ของสถานทีจ่ดักจิกรรมในวนันีค้อื โรงเรยีนอนบุาล
บางสะพาน ที่อำานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ทำาให้
กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี”
  ด้านเด็กชายสิทธิเดช ปานศรี นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนบา้นยางเขา ผูไ้ดร้บัรางวลั
ยอดเยี่ยม กล่าวว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้รับรางวัล
ยอดเย่ียมในการแข่งขันคร้ังน้ี  ซ่ึงได้ใช้เวลาฝึกประมาณ
1 เดือนครับ แรงบันดาลใจในครั้งนี้มาจากหัวข้อใน
การประกวดวาดภาพครั้งนี้ที่เกี่ยวกับความสามัคคี 
ผมจึงอยากให้คนไทยเรามีความสามัคคีกันครับ”
  เช่นเดียวกับเด็กหญิงณัชชา แดงเสียงดัง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ช่วงระดับชั้น ป.4
- ป.6 กล่าวว่า “หนูมีความรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับ
รางวลัในการประกวดในครัง้นี ้การเขา้รว่มการแขง่ขนั
ในครั้งนี้ทำาให้หนูมีความสนุก ถ้ามีการแข่งขันอีกใน
ครั้งหน้าหนูก็อยากมาร่วมอีก ซึ่งรูปที่หนูวาดในวันนี้
ได้สื่อออกมาในวิถีชีวิตที่ตรงกับคนบางสะพานค่ะ”
  ทัง้นีผู้ส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
เพิ่มเติมว่า “ภายหลังจากการตัดสินผลงานในแต่ละ
ระดับแล้ว นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูเบิ้ม ยัง
ได้ทำาการคัดเลือกผลงานวาดภาพของน้องๆ ที่ผ่าน
เกณฑ์ จำานวน 155 ผลงาน จาก 242 ผลงาน เพื่อส่ง
เขา้รว่มประกวดในงานนทิรรศกรศลิปะเดก็นานาชาต ิ
ครั้งที่ 44 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ส่วนผลจะเป็น
อย่างไรนั้นผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” จะ
ติดตามให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”

 ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

   เด็กหญิงอารยา  โกศล

   เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รามมดี

   เด็กหญิงปิยาพัชร  พ่วงพี

   เด็กหญิงฐิติรัตน  บัวผัน

   เด็กชายรัชพล  น้อยสนิท

โรงเรียน

      บ้านวังนำ้าเขียว

      บ้านยางเขา

      สมาคมเลขานุการสตรี  1

      บ้านสวนหลวง

      อนุบาลบางสะพาน

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

 เด็กชายสิธิเดช  ปานศรี

 เด็กหญิงเอมฤดี  คำาโสภา

 เดก็หญงิเสาวลกัษณ ์  คำาโสดา

     เด็กหญิงนารีรัตน์  นาคเวช

     เด็กหญิงณัฐชา  แดงเสียงดัง

โรงเรียน

      บ้านยางเขา

      สมาคมเลขานุการสตรี 1

      บ้านวังนำ้าเขียว

  บ้านคลองลอย

  อนุบาลบางสะพาน

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

   เด็กหญิงเกศินี  บานแย้ม

   เด็กหญิงอโยธกา  ใจยินดี

   เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์

   เด็กหญิงกุลิสรา  วงศ์สวัสดิ์

   เด็กชายภานุวัตร  เลิศประสิทธิ์

โรงเรียน

      บ้านยางเขา

      บ้านยางเขา

      บ้านคลองลอย

  สมาคมเลขานุการสตรี 1

  บ้านวังนำ้าเขียว

SSI p.4.indd   1 9/14/2557 BE   21:09



●   รวมภาพ

ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม               สัปดาหความปลอดภัย
ในการทํางานระดับภูมิภาค (ภาคตะวันตก)

น.4

ปที่  5   ฉบับที่  107   ประจําวันที่  16  กันยายน  2557

ประมวลภาพ
กลุมเหล็กสหวิริยา

ตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป 2557

พีน่องบางสะพาน เขาถงึ เขาใจ
รวมกันพัฒนา อ.บางสะพานกับเครือสหวิริยา 
ผานโครงการ “ประชาเสวนา เพื่อรวมพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
อยางยั่งยืน”  ป  5  ภายใตความรวมมือกับ  บจก.ทาเรือประจวบ

ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม รายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม ป 57
น้ํา อากาศ ในบางสะพาน คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

  ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 
และบริษัทในเครือ ทําการประมวลผล

การตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอม อาํเภอ
บางสะพาน  :อานตอหนา 3

หลังจากที่ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา และ
บริษัทในเครือ ไดทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งอากาศ นํ้าผิวดิน 
นํา้ทะเล ไปเมือ่ชวงตนเดอืนพฤษภาคมทีผ่านมา ซึง่ผลการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดลอมที่ได อยูในเกณฑมาตรฐาน ตามกฎระเบียบที่ภาคราชการ
กําหนดไว และขอเปนสวนหนึ่งที่จะชวยดูแลสิ่งแวดลอม อ.บางสะพาน 
ใหดีที่สุด

ไลน ทรานสปอรต ตอนรับ
คณะกรมพฒันาธุรกจิการคา
เขาประเมนิผล หลงัรวมโครงการยกระดับคณุภาพ
การบรหิารจดัการธรุกจิเกณฑมาตรฐานคณุภาพ
ไลน ทรานสปอรต เขารวมโครงการ
พัฒนาตนเอง มุงม่ันพัฒนายกระดับ
ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสูมาตรฐาน
สากล สงผลใหธุรกิจไดรับความ

นาเช่ือถือและการยอมรับจาก      
คูคาท้ังในและตางประเทศ เตรียม
ความพรอมในทุกภาคสวนของ
องคกร                  :อานตอหนา 3

รวมงาน

ผานไปแลวสําหรับโครงการ 
“ประชาเสวนา เพือ่รวมพัฒนา
อตุสาหกรรมเหลก็อยางยัง่ยนื 
ตอน “โครงการดีๆ ท่ีทีมมวลชน
สัมพันธ  เครือสวหิริยา  จัดขึ้น
เปนปที่ 5 อยางตอเน่ือง โดย
โครงการฯ  มีวัตถปุระสงคเพือ่
รวมสรางความรู  ความเขาใจ
ส่ือสารขอมูลของอุตสาหกรรม
เหลก็ เครอืสหวริยิา ใหชมุชน
ไดรับทราบ และรวมกันวางแผน
งานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการ          :อานตอหนา 2

น.4

บทกลอนไวอาลัย ในการจากไปของ
ดร.ประภา  วิริยประไพกิจ

ผูรวมกอตั้งกลุมธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา

 ดั่งรมโพธิ์ รมไทร ใหญแผกวาง        แผกิ่งกาน รมเย็น เปนนิจสิน
คนอาศัย พักพิง เปนอาจินต         แมนกบิน ยังไดกิ่ง ไดพิงกาย
       เปรียบดังน้ํา ไหลเย็น หลอเล้ียงหลา    เปรียบดังฟา ชุมฉํ่า ดวยเมฆฝน
เปรียบดังดิน ตนกลา อาศัยตน        ดั่งสายฝน พรมชุม ลุมโลกงาม
 บัดนี้ทาน จากไป พาใจหาย        แสนอาลัย เกินกลาวถอย รอยคําขาน
ขอจดจํา ในดวงจิต นานแสนนาน        จารึกทาน ในหัวใจ นิรันดร...

ดวยความอาลัยและความเคารพอยางสูง
จาก คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัทในเครือสหวิริยา

เรียบเรียงบทกลอนโดย คณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ

บทกลอนไวอาลัย ในการจากไปของ
ดร.ประภา  วิริยประไพกิจ

ผูรวมกอตั้งกลุมธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา

 ดั่งรมโพธิ์ รมไทร ใหญแผกวาง        แผกิ่งกาน รมเย็น เปนนิจสิน
คนอาศัย พักพิง เปนอาจินต         แมนกบิน ยังไดกิ่ง ไดพิงกาย
       เปรียบดังน้ํา ไหลเย็น หลอเล้ียงหลา   เปรียบดังน้ํา ไหลเย็น หลอเล้ียงหลา   เปรียบดังน้ํา ไหลเย็น หลอเล้ียงหลา เปรียบดังฟา ชุมฉํ่า ดวยเมฆฝน
เปรียบดังดิน ตนกลา อาศัยตน        ดั่งสายฝน พรมชุม ลุมโลกงาม
 บัดนี้ทาน จากไป พาใจหาย        แสนอาลัย เกินกลาวถอย รอยคําขาน
ขอจดจํา ในดวงจิต นานแสนนาน        จารึกทาน ในหัวใจ นิรันดร...ขอจดจํา ในดวงจิต นานแสนนาน        จารึกทาน ในหัวใจ นิรันดร...ขอจดจํา ในดวงจิต นานแสนนาน

ดวยความอาลัยและความเคารพอยางสูง
จาก คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัทในเครือสหวิริยา

เรียบเรียงบทกลอนโดย คณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ
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ประจำ�วันที่  16  กันย�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ดูแลส่ิงแวดล้อม อ.บางสะพาน ซึ่งล่าสุด
สำาหรับปีนี ้โครงการประชาเสวนาฯ มรีปูแบบ
พดูคุยและส่ือสาร ในคอนเซป็ต ์“เสน้ทางของ
เหล็กกล้าและท่าเรือ กับโอกาสพัฒนาบ้านเรา” 
โดยเชิญกลุ่มพี่น้องในตำาบลต่างๆ เข้าร่วม 
พูดคุย ระดมสมองงานพัฒนาไปด้วยกันและ
กำาหนดจัดให้มีขึ้น ณ บจก.ท่าเรือประจวบ

	 	 เมื่อวันที่	 29	สิงหาคมที่ผ่านมา	ทีมมวลชนสัมพันธ์	 เครือสหวิริยา	 เชิญกลุ่มผู้สูงอายุและอาสา

สมคัรสาธารณสขุ	ต.พงศป์ระศาสน	์เขา้เยีย่มชมธรุกจิและการดำาเนนิงานของ	บจก.ทา่เรอืประจวบ	ภาย

ใตโ้ครงการ	“ประชาเสวนา	เพือ่รว่มพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็อยา่งยัง่ยนื”	ตอน	เสน้ทางของเหลก็กลา้

และทา่เรอื	กบัโอกาสพฒันาบา้นเรา”	และมโีอกาสตอ้นรบัวทิยากร	-	ผศ.วกิรม	วชัระคปุต	์ทีป่รกึษาเครอื

สหวิริยา	ที่มาให้มุมมองและความรู้เรื่องเหล็ก	และการเดินทางของเหล็ก	ภายใต้หัวข้อ	“การเดินทาง

ของเหลก็จากดนิสูด่าว”	พรอ้มกบันายถาวร	คณานบั	กรรมการผูจ้ดัการ	บจก.ทา่เรอืประจวบ	บรรยาย

ในหัวข้อ	 “ท่าเรือกับยุทธศาสตร์ของชาติสู่การสร้างโอกาสการพัฒนาชาวบางสะพาน”	นอกเหนือ

จากนั้นอีกหนึ่งส่วนสำาคัญที่ขาดไม่ได้	คือ	การเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรม	และการมสีว่นรว่มพฒันาสงัคมบางสะพาน	“เรารว่มสรา้งสงัคมยัง่ยนื	และสนัตสิขุ”	โดย

ทีมงานพัฒนาชุมชน	ซึ่งหลักจากพูดคุย	ระดมสมองกันในห้องประชุม	บจก.ท่าเรือประจวบ	เรียบร้อย

แล้ว	คณะผู้สูงอายุฯ	ได้เยี่ยมชมการดำาเนินงานของท่าเรือ

สำาหรับส่วนหนึ่งของสาระสำาคัญในงานนี้ อาทิ

l ผศ.วิกรม วัชระคุปต์ - “การเดินทางของเหล็กจากดินสู่ดาว”

 - รู้จกัเหล็กกล้า และความหมายของเหลก็กลา้ในภาพรวม	:	เหลก็

ดิบที่ได้จากเตาถลุง	จะมีปริมาณของธาตุมลทินอยู่เป็นจำานวนมาก	จะมี

ความเปราะ	และไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์อะไรได้	โดยต้องนำามาผ่าน

กระบวนการลดปรมิาณของธาตมุลทนิลง	และเพือ่ใหไ้ดเ้หลก็คณุภาพตาม

ที่ต้องการ

	 -	 อุตสาหกรรมเหล็ก และเส้นทางของเหล็ก :	 อ.บางสะพาน	มี

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก	มีท่าเรือนำา้ลึกตามธรรมชาติ	และ	อ.บางสะพาน

มชีมุชนทีอ่ดุมสมบรูณด์ว้ยระบบเกษตรกรรม	การทอ่งเทีย่ว	ซึง่ภายใตค้วามลงตัวระหว่างส่ิงแวดล้อม

และอุตสาหกรรม	ซ่ึงองค์ประกอบหลักๆ	ท่ีเห็นได้ชัด	คือ	มีการขนส่งครบวงจร	ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

ทั้งเรือ	รถบรรทุก	และรถไฟ	บางสะพานเหมือนกับคำาว่า	อีโค	อินดัสเตรียล	ทาวน์		คือ	เมืองแห่งความ

ลงตัวระหว่างสิ่งแวดล้อม	และอุตสาหกรรม

               เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ :	คุณภาพชีวิตที่ดี	สิ่งแวดล้อมที่ดี
	 	 	 	 								การมีส่วนร่วม	นำาไปสู่	การอยู่ดีของสังคมที่ยั่งยืน

l นายถาวร คณานับ  - “ท่าเรือกับยุทธศาสตร์ของชาติสู่การสร้างโอกาสการพัฒนาชาว

บางสะพาน”

	 -	 ทา่เรือประจวบให้บริการในเขตท่าเรือ		ประเภทสินค้าผ่านท่าเรือ	สินค้าสวนใหญเ่ป็นผลิตภัณฑ์

จากเหล็ก	และสินค้าอื่นๆ	เช่น	นำ้ามันปาล์ม	สินค้าอุปโภคบริโภคบางส่วน	เช่น	ปูนซิเมนต์	หรือสินค้า	

ตู้คอนเทนเนอร์	เป็นต้น

	 -		 สำาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมของท่าเรือประจวบ	ที่ผ่านมามีการสนับสนุนหน่วยงานราชการและ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	 การสนับสนุนท่าจอดเรือราชการ	 ได้แก่	 ตำารวจนำ้า	ประมง	ศุลกากร	กรม								

ขนส่งทางนำ้าฯ	และอื่นๆ	 รวมไปถึง	การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	และประชาชน	กองทัพส่งเรือ	ต.991			

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกาะสมุย	รวมถึงการเปิดท่าเรือให้เรือประมงในพื้นที่ทั้งขนาดเล็ก	กลาง	ใหญ่	

รวมทัง้เรอื	อืน่ๆ	ทีจ่ะขอเขา้มาหลบมรสมุ	สามารถนำาเรอืเขา้มาจอดทา่เทยีบเรอืได้	โดยจะจดัทา่เทยีบ

เรือโซน	D	ทีมท่าเรือได้มีการพัฒนาสังคมหลายๆ	ด้าน	อาทิ

1.	 ชุมชนสัมพันธ์

	 -	 กิจกรรมขุดลอกร่องนำ้าปากคลองแม่รำาพึงและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเล

	 -	 การฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น

	 -		 ปรับปรุงภมิทัศน์สร้างรั้วโรงเรียนบ้านอ่าวยาง

2.	 การศึกษา

	 -		 ท่าเรือ	รวมพลัง	สร้างสรรค์	เพื่อน้อง

	 -		 โครงการ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	แต้มสี	เพื่อโรงเรียน

พัฒนาบางสะพาน ต่อจากหน้า 1

ผศ.วิกรม วัชระคุปต์

3.		ร่วมรักษา	สิ่งแวดล้อม

	 -		 ท่าเรือประจวบ	พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ	ชะลอโลกร้อน	สร้างฝาย	ทำาโป่ง	ให้ช้างกุยบุรี

	 -		 ท่าเรือประจวบ	ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม	(ซั้งกอ)

	 -		 ท่าเรือประจวบ	จัดกิจกรรมเพื่อสังคม	รักษ์ปะการัง	สร้างบ้านปลา	ฟื้นคืนชีวิตทะเลไทย

	 -		 โครงการ	ปลูกป่าชายเลนคืนสู่สังคม	ปลูกคืนให้ชุมชนที่ยั่งยืน

4.		ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	 -		 โครงการ	ปฏิทินความสนุก	มอบความสุขให้ดวงตา

	 -		 บริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน	อุปกรณ์กีฬา	ให้นักเรียนโครงการส่วนพระองค์

	 -		 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า	และซ่อมหลังคาห้องสมุด	โรงเรียนบ้านอ่าวยาง

	 -		 ท่าเรือแหล่งเพาะฟักพันธ์ปูม้า	ก่อนคืนปูม้าสู่ท้องทะเล

	 	 และการผสมผสานงานพัฒนาระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรเหล็กเครือสหวิริยา	ผ่านเวทีระดม

ความคิดกับคณะผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุข	ต.พงศ์ประศาสน์	ในวันดังกล่าว	ภายใต้	“เรา

จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันติสุข	“	ทั้งใน	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	มีการสรุป

ประเด็นได้ดังนี้

1.	 ด้านเศรษฐกิจ

	 1.)			ชุมชนจัดทำาสินค้าปลอดสาร	(ออแกนิค)

	 2.)			ชุมชนรวมกลุ่มอาชีพ

	 3.)			เครือสหวิริยาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

	 4.)			เครือสหวิริยาสนับสนุนรับคนในพื้นที่เข้าทำางาน

	 5.)			ชุมชนและเครือสหวิริยาทำาธุรกิจร่วม

2.		ด้านสังคม

	 1.)			ร่วมกันพัฒนาเรื่องการศึกษา

	 2.)			ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

	 3.)			ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี	วัฒนธรรม

	 4.)			ส่งเสริมการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชน

3.		ด้านสิ่งแวดล้อม

	 1.)			ร่วมทำาปุ๋ยชีวภาพกับชุมชนต่อเนื่อง

	 2.)			ฝากเครือสหวิริยาจัดการเรื่องอากาศ	(หยดเหลือง)	อยากให้ตรวจสอบอีกครั้ง

	 3.)			การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่ดี

	 4.)			ชุมชนทำาสวนป่า	เป็นกิจกรรมตัวอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุ	พืช	ต้นไม้	สมุนไพร	ระดับตำาบล

	 5.)	 เครือสหวิริยาร่วมมือกับ	 	อบต.พงศ์ประศาสน์	 	จัดการเรื่องขยะในชุมชน	 	 เพื่อยกระดับให้ได้	

	 	 		มาตรฐานมากขึ้น

	 	 		โดยรายละเอยีดขา้งตน้		เปน็ขอ้มลูการพดูคยุ		สือ่สาร		ทีเ่กดิขึน้ภายใตโ้ครงการ		“ประชาเสวนา		

เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน”	ซึ่งจะมีการต่อยอดให้การระดมสมองและงานพัฒนา

ครั้งนี้เกิดขึ้นจริง	ด้วยแรงกาย	แรงใจ	ความร่วมมือระหว่างพี่น้องชาวบางสะพาน	และเครือสหวิริยา	

จากหนึ่งพื้นที่ขยายสู่หลายๆ	พื้นที่	หลายๆ	ตำาบล	ก็จะเกิดงานพัฒนาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน	โดยมีเครือสหวิริยาเกื้อหนุน

อุตสาหกรรมเหล็ก
และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ
6 สิ่งแวดล้อม  ชุมชน

เกษตรกรรม  ประมง
ท่องเที่ยว`
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โดยมีบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญและเป็น

ที่ยอมรับด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการตรวจฯ ครั้งแรกของปี 57 เมื่อต้นเดือน

พฤษภาคมนั้น ได้รายละเอียดดังนี้

  โดยกำาหนดจุดตรวจวัดตามสถานท่ีต่างๆ ภายในชุมชน และแบ่งเป็นจุดตรวจในความรับผิดชอบ

ของบริษัทในเครือ กับจุดตรวจวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม 

	 	 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	9	จุด - บริษัทในเครือสหวิริยา ตรวจวัด 6 จุด ศูนย์ฯ             

สิ่งแวดล้อม ตรวจวัดเพิ่มอีก 3 จุด ได้แก่ บ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ 

บ้านบ่อทองหลาง บ้านกลางนา เทศบาลกำาเนิดนพคุณ อบต.กำาเนิดนพคุณ 

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม                                         ต่อจากหน้า 1

ไลน์ ทรานสปอร์ต ต่อจากหน้า 1

  บรษิทั ไลน ์ทรานสปอรต์ จำากดั บรษิทัในกลุม่
ขนส่งสหวิริยา มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
และสามารถแข่งขันในเวทีการค้าประเภทการบริการ
โลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาได้
เขา้รว่มโครงการ “ยกระดบัการบรหิารจดัการธรุกจิ
ให้บริการโลจิสติกส์ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปี 
2556” กบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
โดยบจก.ไลน ์ทรานสปอรต์ ไดเ้ริม่ตน้เขา้โครงการฯ
เม่ือปี 2556 และทำาต่อเน่ืองมาโดยตลอด และได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใน
ประเภท Best Practice ไปหนึง่ขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้ 
ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำาโดยนางสาว
รตันา	เธยีรวศิษิฎส์กลุ ผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิ
พัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชม บจก.ไลน์ 
ทรานสปอร์ต  เพื่อติดตามประเมินผล  และรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ รวมทั้ง

ปัญหาและอุปสรรค พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นนำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการซ่ึงกันและกัน  ณ  บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โดยนางสาวสธุาสนิ	ีสรุภกัด	ีผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด กล่าว
ว่า “การที่ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และจัดทำาเป็นแผน
นโยบายรวมทั้งมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ นั้น 
เพื่อให้ร่วมกันส่งเสริมให้ภาคธุริจเอกชน ได้พัฒนา
ตนเองและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้  
จึงกลายเป็นช่องทางที่ทำาให้เราสามารถพัฒนา
ตนเองใหเ้ตบิโตและเขม้แขง็เนือ่งจากมภีาครฐัคอย
สนับสนุน  ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่สอดคล้องกันกับ
ภาครัฐและมองเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนา
ตนเองเพือ่ยกระดบัขึน้ไปใหเ้ทยีบเทา่กบัมาตรฐาน
สากล จึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อนำาความ
รู้มาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ
บริการจัดการธุรกิจขนส่ง และเพื่อเปิดมุมมอง

ด้านเทคโนโลยีและการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์
ของบริษัทขนส่งต่างๆ 
และนำามาประยุกต์ใช้
กับองค์กร ซึ่งปัจจุบัน
ลูกค้าหลักของ บริษัทฯ 
คือ  โ รงงานในเครือ
สหวิ ริ ยา  ดั งนั้ นการ
ขยายเส้นทางการขนส่ง
ขึ้นอยู่กับการขยายฐาน
ของลกูคา้เครอืสหวริยิาใน AEC เปน็สำาคญัดว้ย ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับลูกค้าทั้งด้านการให้
บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพการขนส่ง
สนิคา้ และใหค้วามรว่มมอืและดำาเนนิการปรบัปรงุ
ตามคำาแนะนำาของหน่วยงานรัฐอย่างสมำ่าเสมอ 
โดยพฒันาและปรับปรุงมาโดยตลอด ซึ่งกลายเปน็
แบบอยา่งทีด่ใีหก้บับรษิทัอืน่ๆ จงึไดร้บัรางวลั Best 
Practice จากการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและได้ระดับมาตรฐานสากล 

สุดท้ายขอขอบขอบคุณกรมพัฒนาธรุกิจการค้าที่

เข้ามาเยี่ยมชม และให้คำาแนะนำาการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในทุกด้าน ตั้งแต่การขนส่งสินค้า การ

เคลือ่นยา้ยสนิคา้ การดแูลความปลอดภยัในการขน

สนิคา้ บรษิทัฯ และพนกังานไดค้วามรูเ้ปน็อยา่งมาก 

และจะนำาไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กรให้รองรับ

ความตอ้งการของลกูคา้ยิง่ขึน้ไปอกี ซึง่อกีหนึง่เรือ่ง

สำาคัญคือ การเพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถด้าน

ต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างสมำ่าเสมอ”

ประจำ�วันที่  16  กันย�ยน  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

  ผลการตรวจวดัคณุภาพนํา้ผวิดนิ	5	สถาน	ีโดยศนูยฯ์	สิง่แวดลอ้ม	(เพิม่เตมิจากการตรวจ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ของบริษัทในเครือ	12	สถานี)

- บีโอดี	 (Biochemical	Oxygen	Demand,	BOD)	หมายถึง	ปริมาณของออกซิเจนที่
แบคทเีรียใชใ้นการยอ่ยสลายสารอนิทรยีใ์นเวลา	5	วนั	ทีอ่ณุหภมู	ิ20	องศาเซลเซยีส	มหีนว่ยเปน็
มลิลกิรมั/ลติร	คา่บโีอดเีปน็คา่ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งมากในการออกแบบและควบคมุระบบบาํบดั
น้ําเสียทางชีวภาพ	โดยใช้บ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์	(Organic	Loading)	ใช้ในการหาประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย	และใช้สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าตามแหล่งนํ้าต่างๆ

- ดีโอ	(DO)	มาจากคําว่า	Dissolved	Oxygen	หมายถึง	ค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่
ในนํ้า	 โดยปกติในนํ้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ	 20	องศาเซลเซียส	จะมีออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ	
5	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร	ซึ่งเป็นจํานวนจํากัด	ส่วนในแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สะอาด	จะมี
ออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ	7	-	8	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

  ซึ่งจากผลสรุปการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทำาให้ทราบ
วา่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทีอ่ยูร่อบๆ พีน่อ้งอำาเภอบางสะพาน ยงัคงดแีละอดุมสมบรูณม์าเปน็ระยะ
เวลายาวนาน นอกเหนือจากนั้น ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ยังได้ดำาเนินการสำารวจตรวจวัดคุณภาพ               
สิ่งแวดล้อม และสำารวจจำานวนสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ เพื่อแสดงถึงดัชนีชี้วัด
ความอดุมสมบรูณใ์นพืน้ที ่สะทอ้นถงึการใสใ่จ และความรว่มมอืกนัดแูลสิง่แวดลอ้ม อ.บางสะพาน

  ผลการตรวจวดัคณุภาพนํา้ทะเล	:	กาํหนดจดุตรวจวดัทัง้สิน้	10	สถาน	ีโดยบรษิทัในเครอื	
ตรวจวัด	8	สถานี	และจุดตรวจวัดเพิ่มเติมโดยศูนย์ฯ	สิ่งแวดล้อม	อีก	2	สถานี

 *** PH คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง : TSS คือ ปริมาณของแข็งแขวนลอย : DO คือ ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายอยู่ในนำ้า 

สถานีที่ 1 - คลองท่ายายอ่อน

สถานีที่ 2 - ต้นคลองแม่รำาพึง

สถานีที่ 3 - กลางคลองแม่รำาพึง

สถานีที่ 4 - ปากคลองแม่รำาพึง

สถานีที่ 5 - ปากคลองบางสะพาน

สถานีที่ 1

สถานีที่ 2

สถานีที่ 3

สถานีที่ 4

สถานีที่ 5

ค่ามาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพ
นำ้าผิวดิน (ประเภทที่ 3)
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

พารามิเตอร์

จุดตรวจวัด ค่าความเป็น
กรด-ด่าง

BOD
mg/l

DO
mg/l

หมายเหตุ

7.34

7.24

7.11

7.57

7.77

7.09

7.1

7.22

7.53

7.47

5 - 9

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

1.3

0.8

0.5

0.5

0.5

1.1

0.5

0.5

0.5

0.5

2

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

4.8

5.2

5.9

6

5.6

4.8

6.3

6.2

5.9

5.7

4

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

เก็บตัวอย่าง
ในช่วง

นำ้าขึ้นสูงสุด
 
 
 
 

เก็บตัวอย่าง
ในช่วง

นำ้าลงตำ่าสุด

 

บ้านท่าขาม

บ้านท่ามะนาว

บ้านกลางอ่าว

บ้านทับมอญ

บ้านบ่อทองหลาง

บ้านกลางนา

เทศบาลกำาเนิดนพคุณ

อบต.กำาเนิดนพคุณ

โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ

ค่ามาตรฐาน

การตรวจวัด

จุดตรวจวัด ฝุ่นละออง
ท่ัวไป

ฝุ่นละออง
เล็กกว่า

10	ไมครคอน
ไนโตรเจน ซัลเฟอร์

ไดออกไซด์
คาร์บอน

มอนอกไซด์

0.090

0.066

0.107

0.078

0.110

0.047

-
-
-

0.33
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

0.048

0.036

0.054

0.042

0.000

-
0.020

0.018

0.012

0.12
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

0.0074

0.0078

0.0073

0.0096

0.0069

0.0062

0.0067

0.0067

0.0077

0.3
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

0.0051

0.0059

0.0051

0.0065

0.0052

0.0041

0.0049

0.0052

0.0049

0.12
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

-
-
-
-
-
-

1.32

0.96

0.97

30
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สถานีที่   1 - เหนือท่าเรือประจวบไป 1 กม.

สถานีที่   2 - พท.ท่าเรือหลังแนวเขื่อนกันคลื่น

สถานีที่   3 - ร่องนำา้เดินเรือ ห่างจากปลายท่าเทียบเรือหลัก 400 ม.

สถานีที่   4 - บริเวณห่างจากสถานีที่ 3 ลงมาทางทิศใต้ 1 กม.

สถานีที่   5 - บริเวณห่างจากสถานีที่ 4 ลงมาทางทิศใต้ 1 กม.

สถานีที่   6 - ปลายแหลมเขาแม่รำาพึง

สถานีที่   7 - ในอ่าวบางสะพาน ห่างจากสถานีท่ี 6 เป็นระยะ 2 กม.

สถานีที่   8 - อ่าวบางสะพาน ใกล้คลองแม่รำาพึง

สถานีที่   9 - บริเวณท่าเรือประจวบ

สถานีที่ 10 - บริเวณกลางอ่าวแม่รำาพึง

มาตรฐาน
คือ มาตรฐานคุณภาพนำ้าทะเล (ประเภทที่ 5)
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 27 พ.ศ. 2549

พารามิเตอร์
จุดตรวจวัด

pH TSS
mg/l

DO
mg/l

7

7.3

7.5

7.6

7.5

7.2

7.8

7

6.8

7.3

4
อยู่ใน
เกณฑ์

มาตรฐาน

37.6

38

39.6

37

36.6

37.3

31.3

23.6

28.6

30.3

72.8
อยู่ใน
เกณฑ์

มาตรฐาน

8.06

8.05

8.2

8.15

8.11

8.1

8.09

7.93

8.04

7.34

7 - 8.5
อยู่ใน
เกณฑ์

มาตรฐาน
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ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

 ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท กลุม

เหล็กสหวิริยา จํากัด จัดใหมีการตรวจวัดรางกาย

ประจําป 2557 ใหกับพนักงานและผูบริหารในเครือ

สหวริยิา ทัง้นี ้เพือ่เชค็ความสมบรูณของรางกาย อาท ิ

การวดัความดนัโลหติ สวนสงู นํา้หนกั ตรวจเลอืด ฯลฯ 

และมรีายการทีส่ามารถตรวจเพิม่ เชน ตรวจหวัใจดวย

คลื่นไฟฟา กรดยูริค การทํางานของตับ ไต ฯลฯ โดยมี

กจิกรรมตรวจสขุภาพพนกังานเปนประจาํทกุป เพือ่ให

พนักงานไดตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และหากพบ

ความผิดปกติ ก็จะสามารถปองกันและรักษาไดทันที 

ประจําวันที่  16  กันยายน  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

●   รวมภาพ

ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม               สัปดาหความปลอดภัย
ในการทํางานระดับภูมิภาค (ภาคตะวันตก)

             รวมงาน      ศูนยบริหารจัดการและ      

สง เสริมสิ่ งแวดลอม และ

บริษัทในเครือสหวิริยา ไดแก 

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

บจก.ทาเรือประจวบ บจก.เวสท

โคสท เอ็นจิเนียริ่ง และ บจก.

บ.ีเอส.เมทลั รวมแสดงผลงาน

ดานความปลอดภยัและอาชวี

อนามัยในสถานประกอบการ 

ในงานสปัดาหความปลอดภยั

ในการทํางานระดับภูมิภาค 

จัดโดย ศูนยความปลอดภัยภาค

ตะวันตก ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ

จาก นายพานิช จิตรแจง 

อธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน ประธาน

เปดงานในพธิ ีและนายณรงค 

ครองชนม รองผูวาราชการ

จังหวัดราชบุรี เปนผูมอบรางวัล

ใหกับสถานประกอบการฯ ณ 

โรงแรมโกลเดนซิตี้  อ.เมือง 

จ.ราชบุรี

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท กลุม

เหล็กสหวิริยา จํากัด จัดใหมีการตรวจวัดรางกาย

ประมวลภาพ

กลุมเหล็กสหวิริยา ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจําป 2557
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