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จัดการพลังงานเปนเลิศ
SSI ควารางวัลอาเซียน

เอสเอสไอ ควารางวัลชนะเลิศการ
บริหารจัดการพลังงานดีเดนในโรงงาน
ขนาดใหญเวที “ASEAN Energy 
Awards 2014” ซ่ึงนับเปนรางวัล
แรกระดับอาเซียนของบริษัทใน   
การประชมุ 32nd ASEAN Ministers 
on Energy Meeting (AMEM) and
Associated Meetings เมื่อวันที่ 24
กันยายน  2557  ณ  กรุงเวียงจันทร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ผูบริหารเผยรางวัลที่ไดรับนี้
เกิดจากการสงเสริมดานการอนุรักษ
พลงังานจากผูบรหิาร  และเกดิจาก
การมีสวนรวมของพนักงานท้ังองคกร
อยางแทจริง ในการจัดการควบคุม 
ใหมีการใชพลังงาน การดําเนิน
มาตรการประหยดัพลงังาน อยางมี
ประสิทธิภาพ
 ตามที่ คณะกรรมการตัดสินฯ 
การประกวด Thailand Energy Awards 
2014  ไดคดัเลอืก  บรษิทั  สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอส-   
เอสไอ        อานตอ น.2

     สภาเด็กดอนสงาเจงพม.รับรององคกร-SSIเปนพ่ีเล้ียงพัฒนาศักยภาพแกรง
สภาเยาวชนบานดอนสงาทําสําเร็จ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย (พม.) รับรองใหข้ึน
ทะเบียนองคการสวัสดิการชุมชน 

ซึ่งเปนเพียงรายเดียวในปนี้ที่เปน
กจิการเกีย่วกบัเยาวชนของจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ ภายหลังการผลัก
ดันและขับเคลื่อนรวมกันระหวาง

เอสเอสไอ ผูนาํชมุชนบานดอนสงา 
บางสะพาน และนองๆ เยาวชนใน
พื้นที่ที่มีจิตอาสารวมพัฒนาบาน
เกิด ทั้งการเปนพี่เลี้ยง การรวม

จดัตัง้กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการ
ฝกเขียนแผนพัฒนา และผลักดัน
ใหมีการขึ้นทะเบียนถูกตองตาม 
กฎหมาย      อานตอ น.4

หนนุบางสะพานคารบอนตํา่
สหวริยิา-ชมุชนปนรักษโลก

เครือสหวิริยารวมพัฒนาชุมชนบางสะพานสูสังคมคารบอน
ตํา่ จบัมอืกบัอาํเภอบางสะพาน เทศบาลตาํบลกาํเนดินพคณุ 
องคการบรหิารสวนตาํบลกาํเนดินพคณุ องคการบรหิารสวน
ตาํบลพงศประศาสน องคการบรหิารสวนตาํบลแมราํพงึ และ
พี่นองชาวบางสะพานจัดกิจกรรม เนื่องในวันปลอดรถ (Car 
Free Day) ภายใตโครงการ “สองลอรกัษบางสะพาน” โดยการ
รวมปนจักรยานรณรงคโดยใชเสนทางถนนรอบยานตลาดเกา
อาํเภอบางสะพาน พรอมรณรงคลดใชพลงังาน เผยมผีูสนใจ
เขารวมกิจกรรมดังกลาวกวา 541 คน                  อานตอ น.2

(ภาพเล็ก) ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี (ซาย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และนายอารีพงศ ภูชอุม (ขวา) ปลัดกระทรวงพลังงาน
มอบรางวัล “ASEAN Energy Awards 2014” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเดนในโรงงานขนาดใหญ แกนายทินกร
ผดุงวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในพิธีรับรางวัล  
“32nd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Associated Meetings” ซึ่งนับเปนรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท เมื่อวันที่
24 กันยายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เอสเอสไอ ยูเค เปดตัวโครงการ 
“Missile Safety Project” ให
พนักงานทุกคนมีหนาที่เฉพาะ 
เพื่อความปลอดภัยในที่ทํางาน 
มั่นใจเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด
ดานความปลอดภัยบนพื้นฐาน
ดวยความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ
   ตามที ่“ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” 
ในหลายๆ ฉบบัทีผ่านมา ไดรายงาน
ใหทุกทานไดทราบเรื่องแนวปฏิบัติ
มากมายทีเ่กดิขึน้จากการทีฝ่ายงาน
ตาง ๆ  ของบริษัท  สหวิริยาสตีล-
อนิดสัตร ียเูค จาํกดั (เอสเอสไอ ยเูค) 
บริษัทยอยของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอส-
เอสไอ ไดผนกึพลงักนั เพือ่มุงมัน่ลด
คาอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงาน หรือคา LTIFR (Loss Time 
Injury Frequency Rate) และผลทีอ่อก
มาอยูที่ระดับ 2.2 หรือรอยละ 50 
ตามตั้งเปา ซึ่งนับเปนความสําเร็จ
ครั้งสําคัญที่แสดงใหเห็นวาอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงาน          อานตอ น.3

SSI UK จัดเขม
ทํางานปลอดภัย
ลุยโครงการ
Missile Safety

อานตอ น.3

“ปนสองลอ ชวยพอปลูกปา”
SSI - ชุมชน - สภาเยาวชน
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คว้ารางวัล         ต่อจากหน้า 1

ในฐานะผู้ชนะเลิศด้านอนุรักษ์ประเภทโรงงาน
ควบคุมดีเด่น ผู้ชนะแต่ละประเภทอื่นๆ เป็นผู้แทน
ประเทศไทย เข้าร่วมประกวด ASEAN Energy 
Awards 2014 โดยพจิารณาผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุและ
ผลงานโดดเด่นตรงตามเกณฑ์การตัดสินของการ
ประกวดในระดบัอาเซยีนจากการประกวดทัง้หมด 
10 ประเทศ นั้น คณะกรรมการ ASEAN Energy 
Awards 2014  ไดพ้จิารณาตดัสนิให ้บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ คว้า
รางวัลอนุรักษ์พลังงานระดับอาเซียน ด้านการ
บริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ 
โดยมีนายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนในการ
รบัรางวลั ในพธิรีบัรางวลั “32nd ASEAN Ministers on
Energy Meeting (AMEM) and Associated Meetings” 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมา

 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “ในงานประกาศรางวัล
การประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ 
ASEAN Energy Awards 2014 ครั้งที่  32 ณ 
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวปรากฏวา่ ตวัแทนผูเ้ขา้ประกวดจาก
ประเทศไทยสามารถควา้รางวลัมาครองไดส้งูสดุถงึ 
13 รางวัล จากทั้งหมด 45 รางวัล ครองแชมป์คว้า
รางวัลมากที่สุดในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน โดย
รางวัลที่ได้รับแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ จำานวน 7 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำานวน 2 รางวัล และ
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำานวน 4 รางวัล
 “ความสำาเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาก
หน่วยงานเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การลดใช้พลังงาน และน่ีคือต้นทางแห่งความสำาเร็จ
ของหน่วยงานที่จะเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อน 
ผลักดันให้เกิดการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และสาน
ตอ่ เพือ่ดแูลโลกใบนีด้ว้ยวธิทีีเ่ปน็รปูธรรม มากกวา่
นี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในการ

ดำาเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยที่
พร้อมจะเป็นผู้นำาด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน และ
ยังแสดงให้เห็นถึง  ความพร้อมของประเทศไทยใน
การกา้วสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื 
AEC (ASEAN Economic Community) ปลายปี 2558 
นี้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว
 นายทนิกร ผดงุวงศ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เปดิเผยกบัผูส้ือ่ขา่ว
หนงัสอืพมิพข์า่วฅนเหลก็วา่  “นบัเปน็เรือ่งนา่ยนิด ี
และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอสเอสไอได้รับเลือกให้
รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับอาเซียน 
ASEAN Energy Awards 2014 ซึ่งนับเป็นรางวัลแรก
ระดับอาเซียนของบริษัท ต่อเนื่องจากการที่ได้รับ
รางวัล  Thailand Energy Awards 2014 ที่ผ่านมา 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการ
เป็นผู้นำาด้านการจัดการพลังงานที่เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ และมีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ทั้งนี้ เอสเอสไอได้จัดตั้งคณะทำางานการ

อนรุกัษพ์ลงังานเปน็ศนูยก์ลางในการบรหิารจดัการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยทำางานร่วมกับคณะ
ทำางานตา่งๆ แบบ Cross Functional อนัจะกอ่ใหเ้กดิ
การอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งมสีว่นรว่มทัง้องคก์ร ทัง้นี้
พลังขับเคลื่อนสำาคัญที่ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล
นี้ คือ พนักงานเอสเอสไอทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานของบริษัทจนประสบความสำาเร็จ 
และเราจะมุ่งมั่นรักษาระดับเช่นนี้ให้ได้มาตรฐาน
อาเซียนต่อไป
 สำาหรับศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE - ASEAN 
Centre for Energy) เปน็องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ดว้ยความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลของหลายประเทศ ได้แก่ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยรางวัล ASEAN 
Energy Awards แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท
อาคารอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเภทโครงการการนำาพลังงานหมุนเวียน 
ประเภทการบรหิารจดัการพลงังานดเีดน่ในโรงงาน
ขนาดใหญ่ ประเภทโครงการถ่านหิน และประเภท
ผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านการจัดการพลังงาน

ปั่นรักษ์โลก         ต่อจากหน้า 1

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
เครือสหวิริยา ร่วมกับอำาเภอบางสะพาน เทศบาล
ตำาบลกำาเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนตำาบล
กำาเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนตำาบลพงศ์-
ประศาสน์ และองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง
จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
และลดภาวะโลกรอ้น เนือ่งในวนัปลอดรถ หรอื Car 
Free Day ภายใต้โครงการ “สองล้อรักษ์บางสะพาน”
ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชนในอำาเภอบางสะพานหันมา
ใส่ใจดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ปั่นจักรยานออกกำาลังกาย ลดภาวะโลกร้อนและ
ลดการใช้พลังงาน 
  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน  541 คน
โดยเริ่มปั่นจักรยานจากจุดลงทะเบียนทั้ง 5 จุด 
ไดแ้ก ่เทศบาลตำาบลกำาเนดินพคณุ องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ (ข้างโรงพยาบาลบางสะพาน)
องค์การบริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์ องค์การ
บรหิารสว่นตำาบลแมร่ำาพงึ และบรษิทั สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) มารวมตวักนับรเิวณหนา้
ที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน เพื่อร่วมปั่นจักรยาน
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน
รอบตลาดบางสะพาน รวมถึงขอความร่วมมือ
ประชาชนทัว่ไปรว่มกนัดบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชพ้ลงังาน
เป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 08.30 น. 
  นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโส
อำาเภอบางสะพาน ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณและชื่นชมเครือสหวิริยา
ทีใ่สใ่จใหค้วามสำาคญัในความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน
เสมอมา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนบางสะพาน
ด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมในโครงการ 
“สองล้อรักษ์บางสะพาน 2557” หรือ Bangsaphan 
Car Free Day 2014” เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความรว่มมอืจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในการ
ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและร่วมกันแก้ไข 
ซึง่นบัเปน็โอกาสดทีีช่าวบางสะพานไดร้ว่มกจิกรรม
ปัน่จกัรยานรณรงคล์ดการใชพ้ลงังานและลดภาวะ
โลกร้อน เนื่องในวัน Car Free Day พร้อมกับพี่น้อง
ชาวไทยทั่วประเทศ”
  นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา กล่าวถึงกิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน
ว่า “กิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้เป็นจำานวนมาก นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่
แสดงออกถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจของชาวบางสะพาน
ในการให้ความสำาคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมอนุรักษ์พลังงานเพื่อชุมชน นับเป็นปีที่ 4 แล้ว
ทีบ่างสะพานของเราไดร้ว่มกนัสรา้งบนัทกึกจิกรรม
เนือ่งในวนัปลอดรถ หรอื Car Free Day อยา่งยิง่ใหญ่
เช่นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2554 สำาหรับปีนี้เครือสหวิริยา

ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ร่วมดำาเนินการ คือ อำาเภอบางสะพาน องค์การบริหาร
สว่นตำาบลแมร่ำาพงึ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลพงศ์
ประศาสน ์องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลกำาเนดินพคณุ
และเทศบาลตำาบลกำาเนิดนพคุณ จัดกิจกรรมรณรงค์
ลดการใชพ้ลงังานและลดภาวะโลกรอ้นเนือ่งในวนั
ปลอดรถ หรือ Car Free Day ภายใต้โครงการ  2  ล้อ
รักษ์บางสะพาน ข้ึนด้วยการรวมพลังชาวบางสะพาน
ร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานและ
ลดภาวะโลกรอ้นรอบตลาดบางสะพาน ซึง่จากสถติิ
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มจำานวนมากขึ้นทุกปี”
  “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2557 นี้ มีชาว
บางสะพานซึ่งได้เล็งเห็นความสำาคัญของการลด
การใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และใส่ใจการ
ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ นำาจักรยานมาเข้าร่วม
กจิกรรมจำานวนมากถงึ 541 คนั ซึง่มากกวา่ปทีีผ่า่น
มาเกือบเท่าตัวคือมากกว่าปีที่แล้วถึง 253 คัน นับ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็น
ว่าชาวบางสะพานได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและการร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการหันมาใช้จักรยานเป็น
พาหนะในการเดินทาง เพื่อลดมลพิษ และลดการ
ใช้พลังงาน ควบคู่กับการออกกำาลังกายเพื่อเสริม
สร้างสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย”
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการท่ัวไป
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์และผู้บริหาร
เครือสหวิริยา เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าวข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
ว่า “เครือสหวิริยาได้เพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพานนอกเหนือจากการ
จัดกิจรรมเน่ืองในวัน Car Free Day โดยสนับสนุนและ
ผลักดันการจัดตั้งชมรมจักรยานในเขตต่าง ๆ  ขึ้น
เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์ และส่งเสริมการ
ออกกำาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนใน
ชุมชน โดยท่ีผ่านมาเครือสหวิริยาได้ให้การสนับสนุน
และร่วมกิจกรรมกับชมรมและกลุ่มจักรยาน อาทิ 
การเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมจักรยานตำาบลพงศ์-
ประศาสน์ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของชมรมและกลุ่ม
จักรยานที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ควบคู่การบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนทุกสัปดาห์”
     “ซ่ึงจากการคำานวณการจัดกิจกรรมป่ันจักรยาน
ลดการใชพ้ลงังานและลดภาวะโลกรอ้นในโครงการ 
2 ล้อรักษ์บางสะพานนับตั้งแต่ปี 2554 จนถึง
ปจัจบุนั ชาวบางสะพานสามารถชว่ยลดการปลอ่ย
คารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เปน็ตวัการหนึง่ซึง่ทำาใหเ้กดิ
ภาวะโลกรอ้นไดม้ากถงึประมาณ 9,141.38 กโิลกรมั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งผมหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าสถิติตัวเลขในการร่วมด้วยช่วยกันลดการ
ปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดเ์พือ่โลกสวยบางสะพาน
สดใสจะเพิม่ขึน้ตามลำาดบัครบั และนอกเหนอืจาก
นี้เครือสหวิริยายังมีแผนเดินหน้าจัดกิจกรรม “ปั่น
รักษ์ ปันยิ้ม” โดยเชิญชวนผู้ที่รักการปั่นจักรยาน
ออกกำาลังกาย มาร่วมปั่นจักรยาน เพื่อทำากิจกรรม
จติอาสาและบำาเพญ็ประโยชนต์ามสถานทีต่า่งๆใน
อำาเภอบางสะพาน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2557 ผมจงึถอืโอกาสนีข้อเรยีนเชญิทกุทา่นทีส่นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะประชาสัมพันธ์ให้
ทราบในโอกาสต่อไปครับ” นายผดุงศักดิ์ กล่าว 
  นางสาวกานตศ์ริ ิ มจีนัทร์ ครโูรงเรยีนบา้น
วังยาว กล่าวว่า “เพิ่งเคยมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้ง
แรก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมีประชาชนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก รวมถึงตัวดิฉันเอง เพราะได้ออก
กำาลังกาย และช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบัน 
ดิฉันได้เปลี่ยนการเดินทางจากรถยนต์ส่วนตัว มา
ปั่นจักรยานแทน ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไป
ได้มาก และยังเป็นการออกกำาลังกายไปในตัวอีก
ด้วย อีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการปั่น
จักรยาน ทำาให้รู้จักกันมากขึ้นและต้องขอบคุณ
เครือสหวิริยาที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา และขอให้เครือ
สหวิริยาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ตลอดไป เพื่อให้
ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดนิทาง ซึง่สง่ผลดตีอ่สขุภาพของคนในชมุชนและ
สภาพแวดล้อมในอำาเภอบางสะพานของเราด้วยค่ะ”  
  นายสรุจติต ์หนถูงึ ชาวบา้น หมูท่ี ่3 ต.ธงชยั
กลา่ววา่ “ผมอยูช่มรมจกัรยานบา้นกรดู ทางชมรม
เรามีการรวมกลุ่มกันปั่นจักรยานในช่วงเย็นของ
วันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งกิจกรรมโครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพาน ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออก

กำาลังกายด้วยการปั่นจักรยานได้เป็นอย่างดี และ
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย และสำาหรับ
กิจกรรมปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า เป็นกิจกรรมที่
น่าสนใจมาก เพราะได้ปั่นจักรยานมาในเส้นทาง
ที่ไม่เคยปั่น เป็นระยะทางไกลถึง 30 กิโลเมตร 
เป็นการออกกำาลังกายที่สนุกมาก ผมจึงอยากให้
เครือสหวิริยามีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกปี ตัวผมเอง
และชมรมจักรยานบ้านกรูดจะมาเข้าร่วมกิจกรรม
ดีๆ แบบนี้ทุกปีครับ”
  เด็กชายอนุพรหม สมคะเณย์ นักเรียน
ชั้น ม.3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า “ผม
ชอบปั่นจักรยานออกกำาลังกายอยู่แล้วครับ ปกติ
ทุกวันเสาร์ ผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
ของชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ พอได้ยิน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม Bangsaphan 
Car Free Day ในครั้งนี้ จึงตัดสินใจทันทีว่าจะมา
เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและ
สนุกมากเลยครับ เพราะได้ปั่นจักรยานออกกำาลัง
กาย ได้เจอเพื่อนและที่สำาคัญได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาชนทัว่โลกในการรว่มรณรงคใ์หป้ระชาชนหนั
มาใช้จักรยานเป็นพาหนะ แทนการใช้รถยนต์และ
รถจกัรยานยนต ์ทำาใหไ้มต่อ้งเสยีคา่นำา้มนัและชว่ย
ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยครับ ผมอยากให้เครือ
สหวิริยาจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคับ ซึ่งผม
จะมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีอย่างแน่นอนครับ”
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เอสเอสไอระดมชมรมปนจักรยานและ
ประชาชนในเขตบางสะพานรวมโครงการ 
“ปน 2 ลอ ชวยพอปลูกปา” โดยมีกลุม       
นกัปนจกัรยานจาํนวน 127 คนัปนจกัรยาน
เปนระยะทางไป-กลับ 32 กิโลเมตรจาก
หนาที่วาการอําเภอบางสะพานไปยัง ถํ้า
เขาวงศ บานดอนสงา ตาํบลกาํเนดินพคณุ 
เพ่ือรวมกับสภาเยาวชนดอนสงา ผูนํา
ชุมชน ชาวบาน บวชตนไมเพื่อปองกัน
การบุกรุกแผวถาง และปลูกตนไม เปน
พื้นที่ 2 ไร จํานวน 700 ตนถวายเปนพระ
ราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
และอนุรักษปาตนนํ้าสําคัญบานดอนสงา
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ เปดเผยผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็
เอสเอสไอ”วา เอสเอสไอไดรวมมือกับนองๆ
เยาวชน สภาเยาวชนบานสงา และ นายไชยา 
ทรหด ผูใหญหมู 8 ตําบลกําเนิดนพคุณ ผูนํา
ชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สาขาบางสะพาน จัดโครงการ “ปนสองลอ

ชวยพอปลกูปา” โดยเชญิชวนประชาชนทัว่ไป 

และพนกังานทีช่ืน่ชอบการปนจกัรยานรวมปน

จักรยานไปกลับ ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร 

จากบริเวณหนาที่วาการอําเภอบางสะพาน 

ไปยังถํ้าเขาวงศ บานดอนสงา ม.8 ต.กําเนิด

นพคุณ เพื่อรวมกับชุมชนปลูกตนไมจํานวน 

700 ตนบนเนื้อที่ 2 ไรถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมกันนี้
ยังรวมกับบวชตนไมใหญบริเวณดังกลาวเพื่อ
ปองกันการบุกรุกแผวถางปาชุมชนอีกดวย
  “ปาชุมชนแถบถํ้าเขาวงศนับเปนผืนปา
ทีส่าํคญั นัน่คอืเปนปาตนนํา้ของบานดอนสงา
นํ้าที่นี่จะไหลลงไปยังอางเก็บนํ้า ที่เปนแหลง
นํ้ากินนํ้าใชที่สําคัญของชาวบานแถวนี้ วันนี้
มีเพื่อนๆ พี่นองทั้งในสวนของพนักงานและ
ประชาชนทั่วไป มารวมกิจกรรมกับเราถึง 127 
คน  และยังมีผูนําชุมชน  ผูแทนหนวยราชการ
โดยไดรับเกียรติจากทานเจาอาวาสวัดนาผักขวง
ปลดัถวลิ ฉนัทาวรานรุกัษ กาํนนัวเิชยีร เกตงุาม
ผูใหญ ไชยา ทรหด ผูจัดการ ธกส. มารวมทํา
กิจกรรมในครั้งนี้ดวย”

  นายผดุงศักดิ์กลาวอีกวา  กิจกรรม  “ปน
สองลอชวยพอปลูกปา” ท่ีเอสเอสไอรวมกับนักปน
จกัรยาน ดาํเนนิการมาแลว 3 ครัง้  เพือ่เพิม่และ
รกัษาพืน้ทีส่เีขยีวใหกบัอาํเภอบางสะพาน โดย
ครั้งที่หนึ่งปนจากอําเภอบางสะพานไปปลูก
ตนไมที่วัดธงชัยธรรมจักร ตําบลธงชัยระยะ
ทาง 30 กิโลเมตร ครั้งที่สองปนจากอําเภอ
บางสะพานไประยะทาง  12  กโิลเมตร  ปลกูปา
ฟนฟูที่เขาทุงขี้ตาย ตําบลพงษประศาสน ซึ่ง
เปนหนึ่งในหาแปลงที่เอสเอสไอสนับสนุน
กรมปาไม หาแปลง รวมพื้นที่ 84 ไร และ ครั้ง
ที่สามปนจากอําเภอบางสะพานไประยะทาง 
16  กิโลเมตร บวชและปลูกปาฟนฟูถํ้าเขาวงศ 
บานดอนสงา ม.8 ต.กาํเนดินพคณุ เพือ่รวมกบั
ชุมชนปลูกตนไมจํานวน 700 ตนบนเนื้อที่ 2 ไร 
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เปนสิง่ทีเ่อสเอสไอ ยเูค ใหความสาํคญัเปนลาํดบั
ตน และบริษัทไดดําเนินงานมาถูกทางแลว
  ทัง้นีค้าอตัราความถีก่ารบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุ
งาน หรือคา LTIFR (Loss Time Injury Frequency 
Rate) เปนหลักการประเมินคาแบบสากล โดย
คํานวณจํานวนครั้งที่พนักงานบาดเจ็บจากการ
ทํางานในสัดสวนตอ 1 ลานชั่วโมงทํางาน 
  ลาสุด Mr. Keith Brown, Workshops Day 
Safety Co-ordinator ไดเปดเผยกับผูสื่อขาว “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา บริษัทไดเปดตัวโครงการ 
“Missile Safety Project” ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน
ใหมากยิ่งขึ้น หลังมีการออกนโยบายตางๆ เพิ่ม
เติมนโยบายดานความปลอดภัยเมื่อตนปที่ผาน
มา โดยโครงการดังกลาวเนนความรับผิดชอบ
ของพนักงานแตละคนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในพื้นที่ของตนให
เรียบรอย ไมวาจะเปนฝายบริการซอมบํารุงสวน
กลาง (Central Maintenance Services) ฝายซอม
บาํรงุตอรปโด (Torpedo Ladle Shop) หรอื ฝายดแูล
โครงสราง (Structural Workshop) ตางตัง้เปาหมาย
ดานความปลอดภยัสาํหรบัป 2557 ขึน้ดวยตนเอง

และดูแลรับผิดชอบตามท่ีไดแบงหนาท่ีกันไวอยาง
เครงครัด
  ทั้งนี้ถึงแมหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว
จะเปนเรื่องธรรรมดาทั่วไป แตมีความสําคัญคือ
สามารถรักษาชีวิต และความปลอดภัยของพนักงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวอยางเชน การตรวจ
เช็คทุกวันวาทางหนีไฟไมมีอะไรกีดขวางการจัดเก็บ
ขาวของในท่ีทํางานใหสะอาด เรียบรอย และการ
ตรวจเชค็ใหมัน่ใจวาเครือ่งจกัรตางๆ อยูในสภาพ
พรอมใชงานตามมาตรฐาน เปนตน
  “ผมขอขอบคณุพนกังานทกุคนทีเ่อสเอสไอ 
ยูเค ที่ไดรวมแรงรวมใจในการใหความสําคัญกับ
ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัภายในทีท่าํงาน
อยางเครงครัด จากจุดเล็กๆ ดวยความตั้งใจของ
แตละคนสามารถทําใหเกิดผลลัพธที่ยิ่งใหญได 
เปาหมายในการสรางความปลอดภัยหลายเปา
หมายเปนหนาที่ประจําวันที่อยูในการทํางาน
ของแตละคนอยูแลว การเขารวมโครงการนีจ้งึนบั
เปนเรือ่งงายสาํหรบัหลายคน และเปนการเนนยํา้
ความสาํคญัในการทาํงานประจาํวนัใหรดักมุมาก
ยิง่ขึน้ เชน การตรวจเชค็การทาํงานของเครือ่งจกัร
เพือ่ความเรยีบรอย อาจใชเวลาเพยีงไมกีน่าท ีแต
สามารถรักษาความปลอดภัย รวมถึงชีวิตของ
พนักงานได  ผมรูสึกดีใจมากที่ทุกคนใหความ
รวมมือเปนอยางดี” Mr. Brown กลาว

“ ปนสองลอ ชวยพอปลูกปา ”
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เอสเอสไอระดมชมรมปนจักรยานและ
ประชาชนในเขตบางสะพานรวมโครงการ 
“ปน 2 ลอ ชวยพอปลูกปา” โดยมีกลุม       
นกัปนจกัรยานจาํนวน 127 คนัปนจกัรยาน
เปนระยะทางไป-กลับ 32 กิโลเมตรจาก
หนาที่วาการอําเภอบางสะพานไปยัง ถํ้า
เขาวงศ บานดอนสงา ตาํบลกาํเนดินพคณุ 
เพ่ือรวมกับสภาเยาวชนดอนสงา ผูนํา
ชุมชน ชาวบาน บวชตนไมเพื่อปองกัน
การบุกรุกแผวถาง และปลูกตนไม เปน
พื้นที่ 2 ไร จํานวน 700 ตนถวายเปนพระ
ราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
และอนุรักษปาตนนํ้าสําคัญบานดอนสงา
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ เปดเผยผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็
เอสเอสไอ”วา เอสเอสไอไดรวมมือกับนองๆ
เยาวชน สภาเยาวชนบานสงา และ นายไชยา 
ทรหด ผูใหญหมู 8 ตําบลกําเนิดนพคุณ ผูนํา
ชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สาขาบางสะพาน จัดโครงการ “ปนสองลอ

ชวยพอปลกูปา” โดยเชญิชวนประชาชนทัว่ไป 

และพนกังานทีช่ืน่ชอบการปนจกัรยานรวมปน

จักรยานไปกลับ ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร 

จากบริเวณหนาที่วาการอําเภอบางสะพาน 

ไปยังถํ้าเขาวงศ บานดอนสงา ม.8 ต.กําเนิด

นพคุณ เพื่อรวมกับชุมชนปลูกตนไมจํานวน

700 ตนบนเนื้อที่ 2 ไรถวายเปนพระราชกุศล700 ตนบนเนื้อที่ 2 ไรถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมกันนี้
ยังรวมกับบวชตนไมใหญบริเวณดังกลาวเพื่อ
ปองกันการบุกรุกแผวถางปาชุมชนอีกดวย
  “ปาชุมชนแถบถํ้าเขาวงศนับเปนผืนปา
ทีส่าํคญั นัน่คอืเปนปาตนนํา้ของบานดอนสงา
นํ้าที่นี่จะไหลลงไปยังอางเก็บนํ้า ที่เปนแหลง
นํ้ากินนํ้าใชที่สําคัญของชาวบานแถวนี้ วันนี้
มีเพื่อนๆ พี่นองทั้งในสวนของพนักงานและ
ประชาชนทั่วไป มารวมกิจกรรมกับเราถึง 127 
คน  และยังมีผูนําชุมชน  ผูแทนหนวยราชการ
โดยไดรับเกียรติจากทานเจาอาวาสวัดนาผักขวง
ปลดัถวลิ ฉนัทาวรานรุกัษ กาํนนัวเิชยีร เกตงุาม
ผูใหญ ไชยา ทรหด ผูจัดการ ธกส. มารวมทํา
กิจกรรมในครั้งนี้ดวย”

  นายผดุงศักดิ์กลาวอีกวา  กิจกรรม  “ปน  นายผดุงศักดิ์กลาวอีกวา  กิจกรรม  “ปน
สองลอชวยพอปลูกปา” ท่ีเอสเอสไอรวมกับนักปน
จกัรยาน ดาํเนนิการมาแลว 3 ครัง้  เพือ่เพิม่และ
รกัษาพืน้ทีส่เีขยีวใหกบัอาํเภอบางสะพาน โดย
ครั้งที่หนึ่งปนจากอําเภอบางสะพานไปปลูก
ตนไมที่วัดธงชัยธรรมจักร ตําบลธงชัยระยะ
ทาง 30 กิโลเมตร ครั้งที่สองปนจากอําเภอ
บางสะพานไประยะทาง  12  กโิลเมตร  ปลกูปา
ฟนฟูที่เขาทุงขี้ตาย ตําบลพงษประศาสน ซึ่ง
เปนหนึ่งในหาแปลงที่เอสเอสไอสนับสนุน
กรมปาไม หาแปลง รวมพื้นที่ 84 ไร และ ครั้ง
ที่สามปนจากอําเภอบางสะพานไประยะทาง 
16  กิโลเมตร บวชและปลูกปาฟนฟูถํ้าเขาวงศ 
บานดอนสงา ม.8 ต.กาํเนดินพคณุ เพือ่รวมกบั
ชุมชนปลูกตนไมจํานวน 700 ตนบนเนื้อที่ 2 ไร 
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 เอสเอสไอมอบนํ้าดื่มมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มอบนำ้าดื่มจำานวน 2,000 ขวดสนับสนุนเทศกาลถือศีล     
กินเจอำาเภอบางสะพานปีที่ 26 ประจำาปี 2557 ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำาปีของอำาเภอบางสะพาน    
ณ มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนนิทร ์ อนิทรพ์รหม , นายณฏัตพงศ ์ จงสรุสทิธวิฒัน ์, นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอ่ึง้ , นางสาวเคลอืวลัย ์ ชา้งเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว้
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

 ‘ทา่เรอืประจวบ’ รบัโลเ่ชดิชเูกยีรติพิธลีงนามความรว่มมอื (MOU) การจดัการ
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด รับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการการอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาค ีจากนางสปุรยีา ลำาเจยีก ผูอ้ำานวยการเชีย่วชาญ สำานกัตดิตามและประเมนิการอาชวีศกึษา 
โดยทางบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัวทิยาลยัการอาชพีบางสะพานรบันกัศกึษาสาขาโลจสิตกิสเ์ขา้มา
ฝึกประสบการณ์การทำางานในสายอาชีพ  เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต  ณ
โรงแรมวาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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สภาเด็กดอนสง่า  ต่อจากหน้า 1

พรอ้มขยายเครอืขา่ยสภาเยาวชนใหแ้พรห่ลายและ
เข้มแข็งในเขตบางสะพาน
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ความก้าวหน้า โครงการสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
ซึ่งเป็นโครงการนำาร่องที่ บริษัท สหวิริยาสตีล  
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอได้ร่วม
มือกับหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ สำานักงานพัฒนาชุมชน
อำาเภอบางสะพาน ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น โดย
มุง่หวงัทีจ่ะใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งจติสำานกึ
สาธารณะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้สามารถทำางาน
เป็นทีม คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็นผ่านสภา
เยาวชน และสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตามความสนใจ ส่งเสริมการออม และการ
ส่งเสริมอาชีพอิสระต่อไป 
 ทั้งนี้นับแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2556  
สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าได้มีการดำาเนินกิจกรรม
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นลำาดับ ทั้งกิจกรรมป้องกันยา
เสพติด กิจกรรมอาสาพัฒนาหมู่บ้าน เข้าประกวด
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศลำาดับที่ 2 เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับรององค์การสวัสดิการชุมชน
ในนาม “สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า” กิจกรรม
เสรมิศกัยภาพ รว่มงานวนัเยาวชน หนา้ศาลากลาง
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่เหน็ผลเปน็รปูธรรม และ
ได้รับคำาชมเชยจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก
 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
สำานกัประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ ์เอสเอสไอ
เปิดเผยว่าล่าสุด เอสเอสไอในฐานะพี่เลี้ยงได้จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ เยาวชน และทีมที่
ปรกึษาสภาเยาวชนบา้นดอนสงา่ ต.กำาเนดินพคณุ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำานวนทั้งสิ้น 29 
คน เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยได้
ศกึษาดงูานชมุชนพึง่ตนเองดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง
และการพัฒมนาชุมชนอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายในชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่
โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อม

ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำางานให้กับ
เยาวชน และทีมที่ปรึกษาพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
อย่างเป็นกันเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองกลางดง
ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์    
 พร้อมกันนี้สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าได้เข้า
ร่วมกิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้นำา  และการทำางานเป็นทีม  ณ  ศูนย์การ
ทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยทมีวทิยากรทหารของคา่ยธนะรชัต ์เนน้การเปน็
ผูน้ำา ผูต้ามทีด่ ีการแบง่บทบาทหนา้ทีใ่นการทำางาน
เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย และเนน้ความสามคัค ีอกีทัง้
ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหลัก และวิธีการ
เขยีนโครงการอยา่งถูกตอ้ง และฝกึทกัษะการเขยีน
โครงการเพือ่ขอรบังบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ย
งานราชการต่างๆ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมที่
ปรึกษาสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าร่วมเป็นพี่เลี้ยง
ให้คำาแนะนำาตลอดกิจกรรม
 นางสาวเพญ็นภา พรามสละ เยาวชนบา้น
ดอนสง่ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ประโยชน์ที่ได้จาก
การเข้าศึกษาดูงานในวันนี้ของพวกเราเยาวชน
บ้านดอนสง่า คือได้รู้จักการทำางานเป็นทีมสร้าง
ภาวะผู้นำา รวมไปถึงยังได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่อง
วิธีการเขียนโครงการที่เข้าใจได้ง่าย และถูกต้อง 
สามรถนำาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสภา
เยาวชนบา้นดอนสงา่ของเราในอนาคตอกีดว้ย หนู
อยากให้มีโครงการในลักษณะน้ีต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ค่ะ
 ด้าน นายจตุพร หอมสนิท เยาวชนบ้าน
ดอนสงา่ การทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมพฒันาศกัยภาพ
ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานค่ะ ไม่น่าเบื่อ
อย่างที่คิดอีกทั้งยังได้รับความรู้ และประสบการณ์
จากกิจกรรม Walk Rally ที่ฝึกให้เรามีภาวะผู้นำา 
ผู้ตาม และการทำางานเป็นทีมโดยวิทยากรของ
ทางค่ายธนะรัชต์ กิจกรรมฝึกการเขียนโครงการ
อย่างถูกต้องซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับพวกเราโดยได้ทีมที่ปรึกษาสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า และพี่ๆ จาก บมจ.สหวิริยา 
สตีลอินดัสตรี ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเรา
ด้วย หนูอยากให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมแบบนี้
ทุกๆ ปีค่ะ
 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนจากบ้านดอนสง่าในครั้งนี้จะได้มีการนำา
ข้อเสนอที่เป็นผลจากการระดมความคิด และเป็น

มติโครงการของเยาวชนที่มีความตั้งใจอยากทำา

กิจกรรมโดยเยาวชนเอง นำาเสนอกับหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณตอ่ไป โดยมทีมี

พีเ่ลีย้งจาก เอสเอสไอ คอยดแูลรว่มกบัทมีทีป่รกึษา

สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าอย่างใกล้ชิดต่อไป

 ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่า จากการยื่นขอขึ้น

ทะเบียนรับรององค์การสวัสดิการชุมชนในนาม 

“สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า” จากกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่  25 

สิงหาคมที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการสภาเยาวชน

ดอนสง่าได้เข้านำาเสนอ และตอบข้อซักถามจาก

คณะกรรมการกลางจำานวน 15 ท่าน โดยรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธาน ณ ห้อง

ประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ  โดย

เสนอผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาโดยมีบริษัทฯ 

เป็นผู้ร่วมจัดตั้งสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า ผล

ปรากฎวา่ไดผ้า่นการรบัรองใหข้ึน้ทะเบยีนองคก์าร

สวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นเพียงรายเดียวในจังหวัด

ประจวบครีขีนัธใ์นปนีีท้ีท่ำากจิกรรมเกีย่วกบัเยาวชน 

พร้อมกันนี้ได้รับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการให้

แก้ไขรายละเอียดในระเบียบของสภาเพื่อความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 สำาหรับสิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กร

สวัสดิการชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (แก้ไข)  

ประกอบด้วย 1. ได้รับการรับรองสถานะเป็น

องค์กรสวัสดิการชุมชนตามกฎหมาย โดยได้รับ

ใบสำาคัญแสดงการเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 

2. มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทน เพื่อให้องค์กรสวัสดิการ

ชุมชนเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และอื่นๆ 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้ในการเป็นกรรมการและ

อนกุรรมการ ไดแ้ก ่การไดร้บัเบีย้ประชมุ 4. รบัทราบ

ข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้บริการผ่านระบบ

ฐานขอ้มูลกลางดา้นสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมาย

ได ้5. เขา้รว่มประชมุ สมัมนาและการอบรมทีจ่ดัให้

มีขึ้นตามกฎหมาย 6. เสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน

อดุหนนุจากกองทนุสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม 

7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำาหนด

 นายไชยา ทรหด ผู้ใหญ่บ้านดอนสง่า 

ต.กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน กล่าวแสดงความ

ยินดีว่า “ก่อนอื่นผมต้องของแสดงความยินดี

กับสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า ที่คณะกรรมการ

ระดับจังหวัดได้มีมติเบื้องต้นในการรับรองการขึ้น

ทะเบยีนกลุม่องคก์รสวสัดกิารชมุชม จากกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนับ

เป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความสำาเร็จที่มีความมุ่งมั่น

ตั้งใจ ระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่เกิดสภาเยาวชนขึ้น

ในหมูบ่า้น ตอ้งขอขอบคณุ ทมีชมุชนสมัพนัธ ์บมจ.

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้งคอยชว่ยเหลอื

มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพของสภาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง 

เช่นที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพึ่ง

ตนเองบา้นหนองกลางดง ต.ศลิาลอย และกจิกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ ที่ค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก

สำาหรับเยาวชนในพื้นที่บ้านดอนสง่า เพราะว่า

หลายคนไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้

 “กิจกรรมที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของ

เรา ซ่ึงทำาให้เด็กมีความรักใคร่สามัคคีตรงตามความ

ต้องการเป้าประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ ผม

อยากให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้กับ

เยาวชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้งก็ดีครับ”

 นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนชุมชน

สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า 

ขอแสดงความยนิดกีบัสภาเยาวชนบา้นดอนสงา่ ที่

ไดผ้า่นการรบัรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รสวสัดกิาร

ชุมชนในเบื้องต้นจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 

ซึ่งมีกฎเกณฑ์การพิจารณาที่ค่อนข้างเข้มข้น เช่น 

ต้องมีการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มไม่ตำ่ากว่า 

1 ปี มีการดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

เห็นผล เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีการ

ออมของสมาชิกในกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่ม

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และทีส่ำาคญัมรีะบบบญัชทีีไ่ด้

มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่สภาเยาชน

บ้านดอนสง่ามาถึงจุดนี้ได้ ด้วยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน 

และใหค้วามรว่มมอืดว้ยดมีาโดยตลอด เอสเอสไอ 

ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ขอขอบคุณมา ณ 

โอกาสนี้
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รวมภาพ

เยี่ยมชม เครือสหวิริยา ภาคธุรกิจตัวอยาง
งานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

: อานตอหนา 3

กลุมขนสงสหวิริยา โชวศักยภาพ
ในเวทีโลจิสติกสระดับประเทศ TILOG 2014

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

ชุมชน
ถาม

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม
ตอบ

ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม
เครือสหวิริยา

ลงพื้นที่พูดคุย
เร่ืองผลตรวจวัด

คุณภาพส่ิงแวดลอม
อ.บางสะพาน

สะทอนผลสําเร็จงานพัฒนาสูชมุชน ผานเวที
ประชมุคณะทาํงานขบัเคลือ่นฯ ครัง้ใหญ

    โดยผูส่ือขาว รายงานวาการประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนฯ ครั้งใหญนี้ ได
รบัเกยีรตจิากปลดัเลศิยศ แยมพราย 
ปลัดอําเภอบางสะพาน หัวหนาฝาย

ความม่ันคง ใหเกียรติเปนประธานในพิธี
เปดประชุม และรวมรับฟงความกาวหนา
งานตางๆ พรอมท้ังท่ีปรึกษาและผูบริหาร
เครือสหวิริยา  : อานตอหนา 2

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด บริษัท ทาเรือบางปะกง จํากัด บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด รวมกันออกบูธแสดงผลงานดานโลจิสติกส ภายใตชื่อ SAHAVIRIYA 
TRANSPORT  GROUP  :  SVTG  รวมงาน  Thailand  International  Logistics  Fair  2014  :  TILOG  2014
เมื่อวันที่ 24 - 27 กันยายน 2557 ที่ผานมา ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดง     
ศักยภาพดานโลจิสติกสของกลุมขนสงสหวิริยา                  : อานตอหนา 2

เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผานมา พี่นองชาวบางสะพานและเครือสหวิริยา ไดรวมกันพูดคุยกิจกรรมตางๆ ที่เปนความรวมมือกัน โดยมีการประชุม
คณะทาํงานขบัเคลือ่นการจดัตัง้สภาผูนาํชมุชน และโครงการสหวริยิารวมพฒันา ครัง้ใหญ เปนศนูยกลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การนาํเสนอ
กิจกรรมตางๆ ซึ่งมีพี่นองเขาจาก 4 ตําบล เขารวมกวา 200 คน ซึ่งประเด็นสําคัญทั้งหมด ไดแก ความกาวหนาของแตละธนาคารชุมชน ผลงานเดน     
ของสภาผูนําชุมชน รวมถึงกิจกรรมตอยอดตางๆ ที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ พัฒนาพื้นที่ อ.บางสะพาน รวมถึงงานขับเคลื่อนดานสิ่งแวดลอม            
งานพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ

“แบงปนความรู สงตอความสขุ”
ทมีงานมวลชนฯ สานสมัพนัธกบัพีน่อง
ทาเรือประจวบ ชวยกันมอง เติม คิด
  ผานไปแลวกับกิจกรรมสาน
สัมพันธ และสื่อสารขอมูลเครือ
สหวิริยา ในเวที “แบงปนความรู
สงตอความสุข” ท่ีทีมมวลชนสัมพันธ
จัดรวมกับ บจก.ทาเรือประจวบ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพูดคุย ระดมความ 
คิดเห็นเรื่องการพัฒนาธุรกิจทาเรือ 
ธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา พัฒนา

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
อําเภอบางสะพาน ที่เรียกไดวาเปน
กจิกรรมระเบดิความคดิจากภายใน
องคกร ตอยอดสูงานพัฒนาภายนอก
องคกร  ซึ่งไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจากผูบริหารและพ่ีนองพนักงาน
ทาเรือประจวบกวา 30 คน โดยกิจกรรม
จัดขึ้น             : อานตอหนา 3

4 บรษิทักลุมขนสงสหวริยิา รวมกนัออกบธูแสดงผลงานโชวศกัยภาพ
การใหบรกิารโลจสิตกิสแบบครบวงจร คาดหวังรองรบัการคาเสรอีาเซยีนในอนาคต

ภาครัฐ คณะสปป.ลาว และทีมงานไทย

บริษัทในเครือสหวิริยา รับโลเชิดชูเกียรติ
สนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีจาก
วิทาลัยการอาชีพบางสะพาน

น.2

●  รับรางวัล

น.2

SVG p.1.indd   1 9/29/2557 BE   22:02



ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

    บริษัทในเครือสหวิริยา รับโล่เชิดชูเกียรติ ในการสนับสนุนการศึกษา
ระบบทวิภาคี จากวิทาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 นางสปุรยีา ลำาเจยีก ผูอ้ำ�นวยก�รเชีย่วช�ญ สำ�นกัตดิต�มและประเมนิก�รอ�ชวีศกึษ� มอบ
โลเ่ชดิชูเกยีรตใินพธิลีงน�มคว�มรว่มมอื (MOU) ในก�รจดัก�รก�รอ�ชวีศกึษ�ระบบทวภิ�ค ีใหก้บั 
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจก.บี.เอส.เมทัล บจก.ไลน์ ทร�นสปอร์ต บจก.ท่�เรือประจวบ บจก.
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง และ บมจ.สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ซึ่งได้ให้คว�มร่วมมือกับวิทย�ลัยก�ร 
อ�ชพีบ�งสะพ�น ในก�รรบันกัศกึษ�ส�ข�โลจสิตกิสแ์ละไฟฟ้� เข�้ม�ฝกึประสบก�รณก์�รทำ�ง�น
ในส�ยอ�ชีพ เพื่อสร้�งก�รเรียนรู้และพัฒน�ศักยภ�พเพื่อให้พร้อมส�ม�รถทำ�ง�นได้จริงในอน�คต
ณ โรงแรมว�ฏิก� รีโซวิลล่� กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

X

โดยได้นำ�เสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริก�ร 
ตลอดจนเจรจ�ก�รค้� เพ่ือสร้�งเครือข่�ยท�งด้�น
โลจิสติกส์ ของกลุ่มขนส่งสหวิริย� ท้ังน้ีวัตถุประสงค์
ของง�น TILOG 2014 เป็นโอก�สดีที่ผู้ประกอบ
ก�รจะได้พบกับสินค้�และบริก�รด้�นโลจิสติกส์ 
จ�กผู้ประกอบก�รชั้นนำ�ทั้งในประเทศและต่�ง
ประเทศ ได้พบปะเจรจ�ก�รค้� สร้�งเครือข่�ย
โลจสิตกิส ์รวมทัง้เพิม่องคค์ว�มรูต้�่งๆ ไปพฒัน�
ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจให้มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถ
รับมือก�รแข่งขันและขย�ยโอก�สก�รค้�ไปยัง
ตล�ดอ�เซียนและตล�ดโลกได้ม�กขึ้น
  นายชานันท์  ดวงจินดา  รักษ�ก�รกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ กลุ่มขนส่งสหวิริย� กล่�วว่� “เป็น
ปีที่ 2 แล้วที่กลุ่มขนส่งสหวิริย�ที่ร่วมออกบูธจัด
แสดงผลง�นด้�นโลจิสติกส์ และแสดงศักยภ�พ 
ประสิทธิภ�พของท้ัง 4 ธุรกิจขนส่ง สู่ลูกค้�ภ�ยนอก
พรอ้มทัง้เปน็ก�รขย�ยฐ�นลกูค�้ และเพือ่รองรบั
ก�รแข่งขันเสรีก�รค้�ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ 
ทั้งนี้กลุ่มขนส่งสหวิริย�มีคว�มพร้อมในก�รให้
บรกิ�รโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร อ�ท ิบจก.ทา่เรอื
ประจวบ ให้บริก�รท่�เรือนำ�้ลึก เป็นท่�เรือให้บริก�ร
ครบวงจร บจก.ท่าเรือบางปะกง ให้บริก�รท่�เรือ
บริเวณริมฝั่งแม่นำ้�บ�งปะกง ซึ่งรองรับก�รขนส่ง
สนิค�้บรษิทัในเครอืสหวริยิ�เปน็หลกั และเหม�ะ
สำ�หรับก�รขนส่งสินค้�ในภ�คตะวันออก บจก.
เรือลำาเลียงบางปะกง ให้บริก�รขนส่งท�งนำ้�

โดยกองเรือลำ�เลียง ซึ่งขนส่งสินค้�ทั้งบริษัทใน
เครือสหวิริย� เช่น Billet Slab ฯลฯ และสินค้�
จ�กลูกค้�ภ�ยนอก เช่น ปูนซีเมนต์ สินแร่ สินค้�
อปุโภคบรโิภค ฯลฯ บจก.ไลน ์ทรานสปอรต์ ให้
บริก�รขนส่งสินค้�ด้วยรถบรรทุก ซึ่งรองรับก�ร
ขนส่งสินค้�จ�กบริษัทในเครือสหวิริย�  เป็นหลัก
และส�ม�รถรองรับลูกค้�ภ�ยนอก  ผ่�นก�รบริก�ร
ในหล�ยเส้นท�ง ท้ังภ�คกล�ง ภ�คใต้ ภ�คตะวันออก 
เปน็ตน้ ซึง่กลุม่ขนสง่สหวริยิ�มุง่หวงัว�่จะชว่ยขบั
เคลือ่นเศรษฐกจิในประเทศใหเ้ตบิโตม�กยิง่ขึน้” 

กลุ่มขนส่ง           ต่อจากหน้า 1

ได้แก่ น�ยณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ น�ยร�เชนทร์ 
มณีสว่�งวงศ์ น�ยวิชิต กงภูเวช ฯลฯ โดยมีน�ย
รังสรร พุทธวงค์ หัวหน้�ทีมพัฒน�ชุมชน อ�ส�
เป็นผู้สรุปผลง�นให้ผู้เข้�ร่วมประชุมได้รับทร�บ 
  ซึ่งส�ระสำ�คัญที่น�ยรังสรร สรุปแบ่งเป็น 
2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ ผลสำ�เร็จของธน�ค�รชุมชน 
กจิกรรมภ�ยใตก้�รขบัเคลือ่นของสภ�ผูน้ำ�ชมุชน 
และภ�คีร่วมพัฒน�ชุมชน 
l   ภาพรวมกองทนุธนาคารชมุชน ณ ปจัจบุนั 
มยีอดกองทนุจ�ก 16 ธน�ค�ร (3 รุน่ ตัง้แตป่ ี2553 
และพื้นที่ขย�ยในปี 2556) รวมทั้งสิ้น 19,076,070 
บ�ท และ 12 ธน�ค�รฯ ที่มีก�รปันผล ได้จัดสรร 
“กองทนุสวสัดกิ�รธน�ค�รชมุชนเพือ่ชมุชน” รวม
ทั้งสิ้นเป็นจำ�นวน 304,732 บ�ท เพื่อเป็นทุนใน
ก�รดูแลสวัสดิก�รต่�งๆ อ�ทิ ก�รรับขวัญบุตร
สม�ชกิ ทนุก�รศกึษ� ง�นแตง่ ง�นบวช ก�รรกัษ�
พย�บ�ล หรือเสียชีวิต ให้กับสม�ชิกในชุมชน 
พร้อมกับเตรียมต้อนรับสม�ชิกใหม่ “ธน�ค�ร
ชุมชนบ้�นทุ่งนุ่น” หมู่ 10 ต.พงศ์ประศ�สน์ โดย
จะเปดิระดมหุน้ครัง้แรกอย�่งเปน็ท�งก�รในวนัที่
10 ตุล�คมนี้
l 16 สภาผู้นำาชุมชน ท่ีทำาหน้าท่ีขับเคล่ือน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยมีว�ระห�รือกัน

เป็นประจำ�ทุกเดือนนำ�ไปสู่ก�รประส�นภ�คี
ร่วมพัฒน�ชุมชนตนเอง และเดินหน้�พัฒน�
ศักยภ�พ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ 
ซึง่ไดเ้กดิชมุชนตวัอย�่ง ส�ม�รถเปน็แหลง่เรยีนรู้
ดงู�น ตอ้นรบัคณะจ�กภ�ยนอก และพีน่อ้งชมุชน
ต่�งๆ ใน อ.บ�งสะพ�น ม�เยี่ยมชม ได้แก่ ชุมชน

บ�้นม�้รอ้ง หมู ่4 ต.พงศป์ระศ�สน ์ซึง่ ณ ปจัจบุนั 
ห�กประมวลผลง�นจ�กเวทสีภ�ผูน้ำ�ชมุชนทัง้ 16 
สภ� ส�ม�รถแยกได้เป็นเรื่องหลักๆ คือ
- แก้ไขปัญห�ด้�นคว�มเป็นอยู่ของชุมชน 
ส�ธ�รณูปโภค 

-  พัฒน�ชุมชน ทั้งด้�น เศรษฐกิจ สังคมและ         
สิง่แวดลอ้มชมุชน เชน่ ก�รพฒัน�กองทนุ สง่เสรมิ
อ�ชีพ  ประเพณีวัฒนธรรม  คว�มสงบสุข  ก�รมี
ส่วนร่วม ดูแลผู้ด้อยโอก�ส ส�ธ�รณสุข ก�ร
จัดก�รขยะ เพิ่มพื้นที่ต้นไม้ เป็นต้น
-  ขย�ยผลสู่เครือข่�ย ผ่�นแหล่งเรียนรู้ดูง�น 

พัฒน�องค์คว�มรู้ ก�รเป็นวิทย�กรแลกเปลี่ยน
นอกสถ�นที่
  สำ�หรับแผนง�นต่อไป คือ ก�รขย�ยพื้นที่
ของง�นพัฒน� จัดตั้งธน�ค�รชุมชนทุ่งนุ่น ให้
เปิดอย่�งเป็นท�งก�ร เปิดจองหุ้นของธน�ค�ร

ชมุชนบ�้นดอนสงู พ�ชมุชนศกึษ�ดงู�นภ�ยนอก 
โดยคว�มรว่มมอืและสนบัสนนุจ�กบรษิทัในเครอื
สหวิริย� รวมถึงเตรียมก�รพื้นที่บ่มเพ�ะชุมชน
ต้นแบบ ก�รศึกษ�ดูง�นและอบรมต่�งๆ รวมทั้ง
ก�รพัฒน�วิทย�กรชุมชน เป็นต้น
  ผู้สื่อข่�วร�ยง�นเพิ่มเติมว่� บรรย�ก�ศ
ก�รประชุมในวันดังกล่�ว เต็มไปด้วยอรรถรส
ของก�รแลกเปลี่ยน นำ�เสนอคว�มคิดเห็นใน
ง�นพัฒน�ที่เกิดขึ้น ทั้งผู้แทนชุมชนจ�กบ้�นม้�
ร้อง ชุมชนตัวอย่�ง ได้แสดงคว�มคิดเห็น “กว่�
จะม�ถึงคว�มสำ�เร็จในวันนี้” และจะก้�วเดินต่อ
ไปอย่�งมั่นคง ด้วยแรงก�ยแรงใจจ�กพี่น้องใน
ชมุชน ส�ม�รถเปน็แรงบนัด�ลใจและจดุประก�ย
คว�มคิดให้กับพี่น้องในหล�ยๆ พื้นที่ได้อย่�ง
แนน่อน พรอ้มดว้ยเสยีงจ�กตวัแทนเย�วชน บ�้น
หลกัเมอืง หมู ่5 ต.พงศป์ระศ�สน ์ซึง่มสีว่นรว่มใน
ก�รคิด ช่วย ดูแล กลุ่มเย�วชนในพื้นที่ ผ่�นสภ�
ผู้นำ�ชุมชน (เด็ก) 
  จะเห็นได้ว่�จิ๊กซอว์ของง�นพัฒน� อ.บ�ง-
สะพ�น ได้ต่อรวมกันทีละชิ้นจนได้เป็นภ�พใหญ่ 
ทั้งก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจชุมชน อ�ชีพ พัฒน�
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงก�รพัฒน�
บุคล�กรในชุมชน และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้
ห�กไม่มีคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน และก�ร
พัฒน�ท้ังหมดจะเดินหน้�อย่�งต่อเน่ือง  เพ่ือพ่ีน้อง
ลูกหล�นช�วบ�งสะพ�นต่อไป

สะท้อนผลสำาเร็จ   ต่อจากหน้า 1
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แบงปนความรู     ตอจากหนา 1

เมื่อ 25 กันยายนที่ผานมา ณ หองประชุม บจก.
ทาเรือประจวบ
  โดยคอนเซป็ตของกจิกรรม “แบงปนความรู
สงตอความสุข” คือ กิจกรรมที่ พนักงาน บจก.
ทาเรือประจวบ กวา 30 คน เปดบาน PPC (ทาเรือ
ประจวบ) เพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 ตอนรับทีม
งานมวลชนสัมพันธ ทีมพัฒนาชุมชน และทานที่
ปรึกษาเครือสหวิริยา เขามาพูดคุย สื่อสารขอมูล
ตางๆ นาํไปสูการแลกเปลีย่นเรยีนรู ซึง่กนัและกนั 
โดยเนนไปที่เรื่องสรางเสริมความรอบรูในธุรกิจ
ของตนเอง คือ ทาเรือนํ้าลึก และศึกษาโครงการ
ตัวอยางของตางประเทศ ควบคูไปกับพูดคุย
เรื่องความสําคัญของเหล็ก การเดินหนาธุรกิจ
เหล็ก ภายใตยุคโลกาภิวัฒนเชนปจจุบันนี้ โดย
ไดรับเกียรติจาก อ.วิกรม วัชระคุปต ผูเชี่ยวชาญ
เรื่องอุตสาหกรรมเหล็ก ในฐานะที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา มาใหความรู และนําเสนอใหเห็นภาพ
ของธุรกิจเหล็ก และทาเรือใหกวางขึ้น พรอมดวย
นายถาวร คณานับ กรรมการผูจัดการ ที่มารวม
พดูคยุสาระสาํคญักบัพนกังานทาเรอื และทมีงาน 
เรียกวาเปนการอัพเดทขอมูลธุรกิจเหล็ก ธุรกิจ
ทาเรือ ของเครือสหวิริยา และมองภาพรวมของ
ธุรกิจโลก “แบงปนความรู” ไปดวยกัน
  ซึ่งขอความหลัก ๆ สําคัญที่ นายถาวร  
คณานับ กรรมการผูจัดการ บจก.ทาเรือประจวบ 
พดูคยุกบัพีน่องพนกังานในครัง้นีค้อื มองเคา มอง
เรา แลวกาวใหทนัโลกธรุกจิในยคุปจจบุนั ทัง้การ
ปรับตัวขององคกร พนักงาน รวมถึงมองเรื่องการ
พัฒนารอบดาน ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ที่เราอาศัยอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานใน
องคกร ซึ่งเปนคนในพื้นที่ อ.บางสะพาน จะตอง

ตระหนกัและรวมมอืกนัพฒันาถิน่ทีอ่ยูอาศยัของ
ตนเองอยางเขมแข็งและยั่งยืน ซึ่ง บจก.ทาเรือ
ประจวบ ซ่ึงจะเปนแกนหลักเร่ืองการพัฒนาชุมชน
รอบๆ บริษัท ใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุด โดย
ผานความรวมมอืจากทมีมวลชนสมัพนัธและทมี
พัฒนาชุมชน และกิจกรรมดี ๆ เชนนี้จะมีอยาง  
ตอเนื่อง นําไปสูแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
  สําหรับ “แบงปนความรู” ที่สงตอใหพี่นอง
ทาเรือประจวบ โดยอาจารยวิกรม วัชระคุปต ที่
ปรึกษาเครือสหวิริยานั้น ไดมุงเนนไปที่ความ
สําคัญของเหล็ก ซึ่งมีเหล็กเขามาเกี่ยวของกับ
ชีวิตเราตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งเครื่องมือทําคลอด

ที่โรงพยาบาล เหล็กที่เปนยานพาหนะนําเราไป
ทุกที่ โครงสรางของที่อยูอาศัย เครื่องมือทํามา
หากนิของชาวนา ชาวสวน ชาวไร ฯลฯ เหลก็สราง
อนาคตดานพลังงาน เชนกังหันลมสรางพลังงาน 
ฯลฯ ความสําคัญของแรเหล็กที่มีมากเปนอันดับ 
1 ของโลก และเหล็กสามารถนํากลับมาใชใหม
ได เปนตน ซึ่งในบางครั้งเราอาจไมไดตระหนัก

ในความสําคัญของเหล็ก รวมถึงไมไดตระหนัก
วาการทาํหนาทีข่องพวกเราในฐานะฟนเฟองของ
เครอืสหวริยิา สิง่ดีๆ  จากเหลก็ จากมือเราไปสูมอื
อื่นๆ ที่กอใหเกิดการสรางประโยชน สรางความ
เจรญิใหกบัประเทศชาตแิละโลกใบนี ้สดุทายของ
กจิกรรม “แบงปนความรู” อ.วกิรม  ไดมกีารเชือ่ม
โยงภาพธุรกิจเหล็ก ทาเรือ และชุมชน ผานเมือง
ตวัอยางจากประเทศองักฤษทีอ่ยูรวมกนัไดอยาง
ยั่งยืน 
  สวนกจิกรรมในแงมมุของการ “สงตอความ
สขุ” นัน้ เปนหนาทีข่องทมีมวลชนสมัพนัธ และทมี
พัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา ที่จะชวยจุดประกาย

ความคิดของทีมพี่นองทาเรือประจวบ วา อยาก
พฒันา หรอืมสีวนรวมในการพฒันาชมุชนอยางไร 
ทั้งในฐานะที่เปนสมาชิกขององคกร และเปน
คนในทองถิ่น โดยเปนการระเบิดความคิดจาก
ภายในสูภายนอกอยางเปนระบบผานแผนความ
คิด เนนหลักการสงตอความสุขจากผูใหสูผูรับ มี
จุดเริ่มตนและจะมีการตอยอดอยางเปนรูปธรรม 

ดวยความรวมมอืรวมใจของทมีพนกังาน ผูบรหิาร 
บจก.ทาเรือประจวบ 
  บรรยากาศกิจกรรมภายในวันนั้น เต็ม
ไปดวยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และขอมูลดีๆ ที่
ถายทอดซึ่งกันและกัน พรอมทั้งมีทีมวิทยากร 
จากแผนก EAO บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีทีม่า
สรางแรงบนัดาลใจผานกจิกรรมสนัทนาการ โดย
ผูจัดกิจกรรม คือ ทีมมวลชนสัมพันธ และทีม
พฒันาชมุชน เครอืสหวริยิา หวงัวากจิกรรมดีๆ  จะ
ไมสิน้สดุเพยีงแคนี ้ในอนาคตอนัใกล เราคงจะได
เห็นงานพัฒนาภายใตความรวมมือของทุกๆ คน
 และหนึ่งในเสียงของทีมพัฒนา “นายบุญมี  
บุญฤทธิ์ หัวหนาแผนกปฏิบัติการสินคา บจก.
ทาเรือประจวบ” ไดฝากไววา “การเปดบาน PPC 
เพื่อตอนรับทีมพัฒนาฯ ผูมาเยือนในครั้งนี้ ผม
มองวาพนักงานในสวนของการทํางานที่ทาเรือ
ประจวบ ไดความรู ไดมาพูดคุยกัน เปดใจเปด
รับสิ่งใหมๆ ไดรับขอเสนอแนะดีๆ จากผูบริหาร 
และผูมีประสบการณเชน อ.วิกรม ที่มาใหความรู
ท่ีเขาใจงาย  สวนเร่ืองการพัฒนาสังคม  ส่ิงแวดลอม
ใหมคีวามสอดคลองกบัธรุกจิเหลก็ ทีผ่านมา 20 ป
ท่ีไดทํางานกับเครือสหวิริยา ไดเห็นการเปล่ียนแปลง
ที่ดีของชุมชนบางสะพานมากมาย สวนเรี่องสิ่ง
แวดลอม ทาเรือประจวบมีหลายโครงการที่รวม
ดวยชวยดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
แหลงเพาะพนัธุปมูากอนคนืสูทองทะเล โครงการ
ปลูกปาชายเลน และอื่น ๆ  ซึ่งหากมีความรวมมือ
ที่ดีเชนนี้ตอเนื่อง รับรองวา อ.บางสะพาน จะเต็ม
ไปดวยงานพฒันารอบดานอยางแนนอน และตอง
ขอขอบคณุทมีงานทีส่รางสรรคกจิกรรม “แบงปน
ความรู สงตอความสุข” นี้มา ทําใหเราเปดใจ
ยอมรับเห็นอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนาองคกรและ   
ตัวเองอยูอยางมีความสุขครับ”

รวมภาพ

เยี่ยมชม เครือสหวิริยา ภาคธุรกิจตัวอยางงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ คณะสปป.ลาว และทีมงานไทย

คณะทํางานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน นําโดย นายราเชนทร 
มณสีวางวงศ นายวชิติ กงภเูวช พรอมดวยทมีงานเครอืสหวริยิา 
ตอนรบัหนวยงานภาครฐัจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว โดยมีตัวแทนจากกรมประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
สังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
ทรพัยากรนํา้และสิง่แวดลอมจงัหวดัสะหวนันะเขต และสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเวียงจันทน เขารับฟง
การบรรยายการดาํเนนิธรุกจิของเครอืสหวริยิา ซึง่มุงมัน่พฒันาให
อตุสาหกรรมอยูรวมกบัชมุชนไดอยางยัง่ยนืในทกุมติ ิทัง้ดานสงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ทางเครือสหวิริยา จัดโปรแกรม
เยีย่มชมการผลติเหลก็แผนรดีรอน ของบมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
พรอมทั้งนําคณะสปป.ลาวเขารับฟงบรรยายจากผูแทนเครือขาย

ชุมชนอําเภอบางสะพานในหัวขอ “เปาหมาย ทาทายและคุณคา
งานพัฒนาชุมชน โดยชุมชน” ณ ศาลาประชาคม บานมารอง 
ต.พงศประศาสน  ซึง่ในชวงทายของโครงการไดจดักจิกรรมแขงขนั
กฬีากระชบัมติรระหวาง คณะสปป.ลาว และคณะทาํงานจากไทย
รวมกันแขงขันกีฬากระชับความสัมพันธกับทีมงานเครือสหวิริยา 
และชุมชน ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
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คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

ชุมชน ถาม   ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ตอบ
ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม อ.บางสะพาน

X          ไลน ทรานสปอรต รับวุฒิบัตร ผานเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
นายเชิดชาย ขจรชีพ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ไลน ทราน-
สปอรต จาํกดั ผูแทนผูบรหิารและพนกังาน เขารบัวฒุบิตัร ธรุกจิใหบรกิารโลจสิตกิส
ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ประจําป 2557 ซึ่งไดรับเกียรติจากนางสาวพิกุล 
ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานในพิธี ในงาน 
“เพิม่ศกัยภาพธรุกจิใหบรกิารโลจสิตกิสสูเกณฑมาตรฐานคณุภาพ ประจาํป 2557”      
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อสรางแรง
จงูใจ กระตุนใหผูประกอบธรุกจิเหน็ความสาํคญัและประโยชนของเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจ และเพื่อใหบริการโลจิสติกสมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันได
ในระดับสากล ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา

X
 บี.เอส.เมทัล สาขา 2 รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเปนโรงงานที่ลดการ 
ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม เครือสหวิรริยา จัดทํา
แผนกลยุทธเชิงรุก รวมพูดคุยใหขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม คลายขอกังวลใจใหชุมชน จัด
กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โดยเชิญชุมชนเขารวม พรอมแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมครั้งที่ 1 ประจํา
ป 2557 ใหชุมชนไดรับทราบ
 ศนูยบรหิารจดัการและสงเสรมิสิง่แวดลอม 
เครือสหวิริยา ลงพื้นที่ หมู 7 บานทุงลานควาย 
ต.แมรําพึง เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนิน
งานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
จัดทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทุกป 
ซึ่งศูนยฯ มีการวางแผนระยะยาวในการสราง
ความเขาใจและใหความรูกับชุมชนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมดวยการเขารวมคุยกับชุมชนในที่
ประชุมหมูบาน หรือเชิญชุมชนเขารวมตรวจ
สอบเปนประจําทุกครั้ง ทั้งนี้ ศูนยฯ สิ่งแวดลอม          
มนีโยบายคอยสอดสองดแูลความปลอดภยัทาง
ดานสิง่แวดลอมใน อ.บางสะพาน เพราะตระหนกั
ดีวาอุตสาหกรรมตองอยูรวมกับชุมชนไดอยาง           
มีความสุขและยั่งยืน โดยลาสุดนําผลการตรวจ
วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ลงพูดคุยกับชุมชน และ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อตรวจ
สอบครั้งที่  2  ประจําปนี้  พรอมทั้งใหชุมชนได
ซักถามขอกังวลใจ และหารือคุณภาพส่ิงแวดลอม
รวมกัน

ชมุชน ถาม....ศนูยฯ สิง่แวดลอม ตอบ  

● เครื่องที่มาติดตั้งเปนเครื่องอะไร มี
ประโยชนอะไรบาง
   จากการที่ชุมชนมีขอสงสัยวาอากาศจะมี
มลพิษจากโรงงานมาสูชุมชน ทางศูนยฯ ส่ิงแวดลอม
จงึนาํเครือ่งตรวจวดัคณุภาพอากาศ เพือ่ตรวจวดั
คุณภาพอากาศใหชุมชนคลายความกังวล และ
สรางความเชือ่มัน่ระหวางโรงงานและชมุชน และ
นําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 จาก
ทีมบริษัทผูเชี่ยวชาญมารายงานใหรับทราบวา 
อากาศที่ อ.บางสะพาน อยูในเกณฑมาตรฐาน

●  มีวิธีการการตรวจวัดฝุนอยางไร 
 ฝุนน้ันมีขนาดเล็กมาก เราจะมีวิธีการเฉพาะ 
คือ ปมดูดอากาศ และอุปกรณบันทึกอัตราการ
ไหล หรืออุปกรณควบคุมอัตราการไหลอยางใด

อยางหนึง่ การเกบ็ตวัอยาง ฝุน อากาศจะดดูผาน
แผนกรอง ในอตัราการไหล 40-60 ลกูบาศกฟตุตอ
นาท ีใหฝุนมขีนาดเลก็ถกูดกัไว  ทีแ่ผนกรองชนดิ 
glass fi ber fi lter หรอื membrane fi lter ความเขมขน
ของฝุนในบรรยากาศ จะคํานวณไดจากปริมาณ
ของฝุนบน กระดาษกรองทีช่ัง่ไดกบัปรมิาตรของ
อากาศที่ผานแผนกรองในตัวเครื่องนั่นเอง

● ศูนยฯ สิ่งแวดลอม จะเขามาตรวจ
แบบนี้ทุกปหรือไม
 ทางศูนยฯ สิ่งแวดลอม ดําเนินการตรวจ
สอบคุณภาพอากาศ และคุณภาพสิ่งแวดลอม 
อืน่ๆ เปนประจาํทกุป โดยไดรบัความรวมมอืจาก
บรษิทัในเครอืสหวริยิา ทาํการตรวจวดัและสงผล
ที่ไดรายงานใหกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง 

สําหรับความรูสกึจากผูนาํชมุชน ทีร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้.....
 นายติ๊ด แกวประสม ผูชวยผูใหญบาน 
ม.7 บานทุงลานควาย กลาววา “การเขารวม
กจิกรรมครัง้นี ้ชวยใหชุมชนคลายความกงัวลใน
เรือ่งคณุภาพอากาศใหกบัคนในชมุชนเปนอยาง
มาก  และการเขามาใหความรูและติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสมือนสิ่งเหลานี้จะ
เปนคําตอบใหชาวบานไดเปนอยางดี เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน 
และสุดทายนี้ขอขอบคุณ ศูนยฯ สิ่งแวดลอม 
เครือสหวิริยา และบริษัทในเครือ ที่ตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมของพี่นองชาวบาง 
ที่คอยตรวจสอบและเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ปลอดภัย และเพื่อ
ใหชุมชนอยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน”

บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 2 (บางปะกง) รับ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน“รอยดวงใจ 
รวมใจลดโลกรอน” ในฐานะโรงงานนํารองที่ได
รับการขึ้นทะเบียนจากองคการบริหารจัดการกาซ
เรอืนกระจก (องคการมหาชน) และเปนโรงงานทีล่ด
การปลอยกาซเรอืนกระจกไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
พรอมเขารวมงานสัมมนาเผยแพรผลการดําเนิน
โครงการ ในหัวขอ“การขยายผลการสงเสริม
การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาค
อตุสาหกรรม”  ซึง่เตรยีมความพรอมจะเขาสูระบบ
ซือ้ขายใบอนญุาตการปลอยกาซเรอืนกระจก ทัง้นี ้
บจก.บี.เอส.เมทัล เปนบริษัทผลิตเหล็กรายเดียว
ในปนี้ที่ไดรับประกาศนียบัตรโรงงานนํารองฯ โดย 
ไดรับเกียรติจาก พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เปนผูมอบประกาศนียบัตร จัดโดย สภา
อุตสาหกรรม ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม
โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
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