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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

WCE จับมือบริษัทคูคารวม CB 
Development ควางานประมูล           
การรถไฟแหงประเทศไทย มูลคา
งาน 43 ลานบาท โดยผลิตสะพาน
รถไฟเหล็ก ชนิด Through Truss 
(T T) 2 สะพาน นํา้หนกัรวมประมาณ 
160 ตัน พรอมทั้งรื้อถอนสะพาน
เหล็กชุดเดิม และติดต้ังสะพานเหล็ก
ชุดใหม ณ จังหวัดสระแกว เริ่ม
สัญญาเดือนกุมภาพันธป 2558 
ระยะสงมอบ 270 วัน ผูบริหารเผย
เปนจุดเริ่มตนการเขารวมประมูล
งานขนาดใหญเพิ่มข้ึน ตั้งเปาได
งานมูลคามากกวา 200 ลานบาท 
สําหรับปงบ 2558 นี้
    นายณรงคฤทธ์ิ  โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE เปดเผย
กับผูสื่อขาว       อานตอ น.2

การรถไฟเชื่อมือเวสทโคสท
ควาอีกงานสะพานเหล็ก43ล.
วันเด็กบางสะพาน
เยาวชน3พันรวม
SSI-อบต.แมรําพงึ
รวมสรางความสขุ
กลุมเอสเอสไอ รวมสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 2558 
ขององคการบริหารสวนตําบล
แมรําพึง  องคการบริหารสวน
ตําบลกําเนิดนพคุณและเทศบาล
ตาํบลกําเนดินพคณุ เพือ่กระตุน
ใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึง
บทบาทและหนาที่ของตนเอง 
ดวยการปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวม
ในการทาํกจิกรรม และทาํความ
เขาใจการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุขโดยใชกิจกรรม
เปนสื่อกลางการเรียนรู
   นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน
ผูจดัการทัว่ไป สาํนกัประชาสมัพนัธ
และชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ กลาววา “เอสเอสไอได
เลง็เหน็ความสาํคญัของเดก็ เพราะ
เด็กในวันน้ีจะเติบโตเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในวัน
ขางหนา กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
จึงถือเปนสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหทุกฝายที่ เกี่ยวของ  รวมถึง
ประชาชนทุกคนไดตระหนักตื่นตัว
และเห็นความสําคัญ ความตองการ
ของเด็ก รวมถึงกระตุนใหเด็กทุกคน
ไดตระหนักถึง อานตอ น.3

โรงงานเอสเอสไอซอมตอเน่ืองรับมือเหตุฉุกเฉิน
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานเตรียมพรอมตอเนื่อง  
วางแผนรับเหตุฉุกเฉิน เตรียมรับสถานการณที่ไม
อาจควบคุมไดทันทีทันใดไวลวงหนา จัดซอมแผน
ปองกันอัคคีภัยและกูภัยฉุกเฉิน 6 แผนงานใหญ 

18 ครั้ง ในป 2557 หนุนพนักงานมีความรูสามารถ
ระงับเหตุไดดวยตนเอง รูจักวิธีปองกันภัย จําลอง
สถานการณท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อสรางความม่ันใจ 
ในการระงับเหตุ        อานตอ น.3

     

WCE - CB Development ควางานสะพานเหล็ก      ผลงานการสรางและผลิตสะพานรถไฟเหล็กระยะ 12 เมตร และ 6.15 
เมตร  ชนิด Through Truss (T T)  ขามคลองของการรถไฟแหงประเทศไทยในชวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง
(WCE) ในฐานะผูรับเหมาชวงเมื่อป 2556 และในปนี้ WCE จับมือบริษัทคูคารวม CB Development ควางานผลิตสะพานรถไฟเหล็ก 
จังหวัดสระแกวอีกสองสะพาน มูลคางาน 43 ลานบาท

เอสเอสไอ  ยูเค  จัดพบปะสมาชิกสภาทองถิ่น  และตัวแทนชุมชนทีไซด  รายงานความคืบหนาธุรกิจ - การจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท  สรางความรู
ความเขาใจ สะทอนความมุงมั่น ปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระชับความ
สัมพันธระหวางบริษัทและชุมชน

เอสเอสไอ ยเูค กระชบัความสมัพนัธชมุชน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจดัการสิง่แวดลอม

  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยเูค จาํกดั หรอื “เอสเอสไอ ยเูค” บรษิทั

ยอยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จาํกดั (มหาชน) หรอื “เอสเอสไอ” ไดจดั
กจิกรรมเขาพบปะพดูคยุกบัชมุชน โดย

ฝายสิ่งแวดลอม และผูจัดการอาวุโส
ของฝายไดรายงานผลการดําเนินการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่ผานมา รวม

ถึงรายงานถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินงานระบบการขจัดฝุนจาก
โรงงาน        อานตอ น.2
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

สะพานเหล็ก       ต่อจากหน้า 1

“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า บริษัท ได้ร่วมกับ 
บริษัท CB Development จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า
ร่วม ที่ได้จดทะเบียน เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา 
เขา้ประมลูเปน็ผูผ้ลติและตดิตัง้สะพานรถไฟเหลก็
โดยผ่านการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-auction) ของการทางรถไฟแห่งประเทศไทย 
ทัง้นีบ้รษิทั  ไดป้ระสบความสำาเรจ็ชนะการประมลู
เป็นผู้ผลิตและติดตั้งสะพานรถไฟเหล็ก จำานวน
หน่ึงสัญญา มูลค่างานกว่า 43 ล้านบาท ซ่ึงสัญญา
จะเริ่มมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 นี้ โดยมี
ระยะเวลาส่งมอบงานจำานวน 270 วัน 
  สญัญานีเ้ปน็การผลติสะพานรถไฟเหลก็ ซึง่
มีระยะ (Span) 30 เมตร และ 35 เมตร ตามลำาดับ 
มนีำา้หนกัรวมโดยประมาณ 160 ตนั รวมทัง้การรือ้
ถอนสะพานเหลก็ชดุเดมิ และตดิตัง้สะพานเหลก็
ชุดใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
  นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า การผลิตสะพาน
รถไฟเหล็กชนิด Through Truss (TT) น้ี จัดว่าเป็นการ

ผลิตชนิดสะพานรถไฟเหล็กที่มีระดับความยาก
สูงสุดกว่าทุกแบบสะพานที่เคยผลิตมา จำาเป็น
ต้องใช้เทคนิควิศวกรรมเฉพาะด้าน และต้องหา

วัสดุการจัดสร้างและผลิตท่ีต้องมีเอกสารรับประกัน
ทุกรายการ โดยวัสดุหลักจะเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน

ตำ่า กลุ่ม JIS SS400 และรวมถึงชนิดสลักเกลียว
ความแขง็แรงสงูตา่งๆ โดยมขีัน้ตอนทีส่ำาคัญอีกข้ัน
ตอนหน่ึงคือการนำาโครงสร้างทุกช้ินผ่านกระบวนการ

ชบุเคลอืบสงักะสแีบบจุม่รอ้น (Hot dip galvanized) 
ก่อนส่งไปประกอบและติดตั้งยังไซต์งาน   

  ผูบ้รหิารกลา่วอกีวา่ “WCE ผา่นการประเมนิ
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสะพานเหล็กของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
การร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าร่วมในครั้งนี้ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่บริษัท จะสามารถมีโอกาสเข้าร่วม
ประมูลงานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก โดยตั้งเป้า
หมายเพื่อให้ได้งานมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท 
สำาหรับปีงบประมาณ 2558 นี้”
  ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 บริษัท ได้มีโอกาสเข้ารับ
งานการสร้างและผลิตสะพานรถไฟเหล็กระยะ 
12 เมตร ทีพี และ 6.15 เมตร ทีพี ข้ามคลอง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในครั้งนั้น บริษัทเป็น    
ผู้รับเหมาช่วง โดยได้รับการว่าจ้างจากบริษัท 
CB Development จำากัด และบริษัท สามารถส่ง
มอบงานได้รวดเร็วกว่าสัญญา และได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพงาน ทั้งในด้านวิศวกรรม 
การบริการ สร้างความพอใจให้กับ บริษัท CB 
Development จำากดั และเจา้ของงาน คอืการรถไฟ
แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 เอสเอสไอประชุมสรุปผลงานคร่ึงปี 2557
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดการประชุม
รายงานผลการดำาเนนิงานครึง่ป ี2557 (2nd Half Goal Achievement Presentation 
2014) และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกำาหนดกรอบ และแผนงานปี 2558 
ตามแนวคิดหลักของบริษัท  “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง”  โดยมี  นายวิน

วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นำาคณะผู้บริหารบริษัท 137 คน เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนาใฝ่รู้ สำานักงาน
เครือสหวิริยา พระราม 3 เมื่อเร็วๆ นี้

X
 

กระชับสัมพันธ์    ต่อจากหน้า 1

การควบคุมเสียงและการจัดการของเสียจาก
เตาถ่านโค้ก
  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เยี่ยม
ชมโรงงาน และได้เห็นการทำางานอย่างใกล้ชิด 
เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในรายละเอยีดการ
ทำางานของบริษัทอีกด้วย หลังจากนั้นยังมีการ
เปิดโอกาสให้มีการตอบข้อซักถาม และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนของบริษัทให้ดี 
ยิ่งขึ้น
  มร.ปเีตอร ์ดนัลอป (Mr.Peter Dunlop) 
สมาชิกสภาท้องถิ่น กล่าวว่า “การทำางานใน
โรงงานเช่นนี้ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะปัญหาด้านการจัดการสิ่ง
แวดล้อม นับเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นความ
พยายามในการจดัการปญัหาดงักลา่ว ตวัอยา่ง
เช่น ระบบการจัดการแยกฝุ่น ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี
มาก ผมคิดว่าการเยี่ยมชมในวันนี้ป็นประโยชน์
แกพ่วกเราทกุคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในวนันี ้และ
หวังว่าในอนาคตอันใกล้จะได้มีกิจกรรมพบปะ
พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเช่นนี้อีก”
  มร.อีริค ฮาวเดน (Mr.Eric Howden) 
สมาชิกสภาท้องถิ่น กล่าวว่า “ในความคิดเห็น
ของผม การพบปะพูดคุยในครั้งนี้ได้เพิ่มพูน
ความรูแ้ละเปดิโลกทศันเ์ปน็อยา่งยิง่ โดยเฉพาะ
การเยีย่มชมโรงงานอยา่งใกลช้ดิ ซึง่ทำาใหผ้มได้
เหน็ระบบการทำางานของเอสเอสไอ ยเูคทีผ่มไม่
เคยไดเ้หน็มากอ่น ซึง่เปน็การตอบคำาถามหลาย
ข้อที่ผมเคยสงสัย รวมถึงคลายข้อข้องใจอื่นๆ ที่

เคยมีในอดีตอีกด้วย”
  มร. เรย ์กดูดารด์ (Mr. Ray Gooddard) 
สมาชิกสภาท้องถิ่น กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทน
ชุมชนทีไซด์ ผมได้คุยกับชาวบ้านในชุมชน     
และพวกเรารู้สึกเหมือนกันคือความใกล้ชิดที่มี

กับ เอสเอสไอ ยูเค พวกเรารู้สึกขอบคุณการ
รายงานความคืบหน้าในการทำางานให้พวกเรา
รับทราบอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้เราได้ติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ชุมชนทุกคน ซึ่งทำาให้พวกเราได้เข้าใจปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และทราบถึงการ
จดัการ และการใหค้วามสำาคญัของบรษิทัในการ
รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ”
  นอกจากนี้  หลังจากการพบปะพูดคุย
ดังกล่าว ตัวแทนจากสโมสรกอล์ฟคลีฟแลนด์ 

(Cleveland Golf Club) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนทีไซด์ได้
เข้าเยี่ยมชมโรงงานทีไซด์ และเข้าพบปะพูดคุย
เช่นเดียวกัน ซึ่งผลของกิจกรรมดังกล่าวนับว่า
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้ง
บรษิทั และสโมสรกอลฟ์คลฟีแลนดต์า่งไดข้อ้มูล
ทีเ่ปน็ประโยชน ์มกีารตอบขอ้ซกัถาม พรอ้มแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของ
เอสเอสไอ ยูเคด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
  มร. แฟรงค์ เสปนส์เลย์ (Mr. Frank 
Spenceley) เลขาสโมสรกอล์ฟคลีฟแลนด์ 
กลา่ววา่ “พวกเราทีไ่ดเ้ขา้เยีย่มชมโรงงานทไีซด์
ในวันนี้ รู้สึกว่าเป็นการเยี่ยมชมที่เป็นประโยชน์
มาก เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการทำางานภายในโรงงาน หรือ
จากการพบปะพดูคยุ ซึง่ไดใ้หค้ำาตอบในหลายๆ 
เรื่อง ทำาให้พวกเราได้เห็นภาพเบื้องหลังการ
ทำางาน และความพยายามของโรงงานทไีซดท์ีไ่ด้
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะ
ได้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีก พร้อมกับได้รับทราบ
ความก้าวหน้าของโรงงานต่อไปในอนาคต”
  มร. จอห์น เบเกอร์ (Mr. John Baker) 
ผูอ้ำานวยการฝา่ยสือ่สารองคก์ร (Communication 
Director)  เอสเอสไอ ยูเค กล่าวว่า “การพบปะ
พูดคุยในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
ของเอสเอสไอ ยเูคทกุคน กจิกรรมดงักลา่วไดร้บั
เสยีงตอบรบัดมีากจากผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย บรษิทั
ถือว่าการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ
มาก และการพบปะพูดคุยดังกล่าวนับเป็นการ
เปดิโอกาสทีด่มีากทีท่ำาใหเ้ราพฒันา และกระชบั
ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และคาด
ว่าจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในฤดูใบไม้ผลิ
ที่จะถึงนี้ และผมตั้งใจว่าจะจัดเวทีดังกล่าวเป็น
ประจำาปลีะ 2 ครัง้ เพือ่ใหม้กีารแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างบริษัทและชุมชนทีไซด์อย่างต่อ
เนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย”
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ซ้อมต่อเนื่อง      ต่อจากหน้า 1

  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิด
เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า” ว่า 
ตามท่ีบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ดา้นความเสีย่งในทกุๆ ดา้นนัน้ สว่นหนึง่ทีส่ำาคญั
คือ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใด 
อาจทำาใหเ้กดิการเสยีชวีติ บาดเจบ็ และเกดิความ
เสยีหายตอ่ทรพัยส์นิหรอือาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ดังน้ันโรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน
จึงได้จัดทำาแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเป็น
แนวทางในการลดความรนุแรงและความเสยีหาย
ดังกล่าวให้เกิดน้อยที่สุด โดยมีการจัดทำาและฝึก
ซ้อมแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในลักษณะ
ต่างๆ  กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนฯ 
และการบำารุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือ
สำาหรบัการปฐมพยาบาลทีจ่ำาเปน็อยา่งสมำา่เสมอ
เพื่อให้พนักงานในพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน มีความรู้ ความชำานาญ 
สามารถระงบัเหตไุดด้ว้ยตนเอง รูจ้กัวธิปีฏบิตัเิมือ่
เกิดเหตุ เพื่อลดผลกระทบทุกด้าน เป็นต้น 
  โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานได้การกำาหนดการฝึกซ้อมการตอบ
สนองเหตุฉุกเฉิน  ออกเป็น  6  แผนงานใหญ่  คือ 
1) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2) แผนการตอบ
สนองเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 3) แผนการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน หม้อไอนำา้ผิดปกติ 4) แผนการ
ตอบสนองเหตฉุกุเฉนิ LPG รัว่ไหล 5) แผนการตอบ
สนองเหตุฉุกเฉินรังสีร่ัวไหล 6) แผนการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินนำ้าท่วม แยกตามพื้นที่ต่างๆ ภายใน
โรงงาน โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัย
และกู้ภัยฉุกเฉิน เป็นคณะที่ดูแลเรื่องเหตุฉุกเฉิน
ตา่งๆภายในโรงงาน ซึง่ประกอบไปดว้ยทมีสือ่สาร 
ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมปฐมพยาบาล และทีมดับ
เพลิง ที่เป็นผู้คอยติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
แจ้งให้กับพนักงานทราบ
  “เราแบ่งการซักซ้อมรวมทั้งหมดออกเป็น 
18 ครัง้ โดยไดม้กีารแบง่การซกัซอ้มยอ่ยในแตล่ะ
พื้นที่จำานวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง ประกอบไปด้วยพื้นที่
ภายในโรงงานไดแ้ก ่สำานกังานโรงงาน คลงัสนิคา้ 
โรงผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน โรงผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน 
เป็นต้น โดยในแต่ละครั้งมีพนักงานในพื้นที่เข้า
ร่วมโดยเฉลี่ย 12 คนต่อพื้นที ่และการจัดใหม้ีการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใหญ่ประจำาปี 
จำานวน 1 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาเข้าร่วม
ทั้งสิ้น จำานวน 850 คน” นายทินกรกล่าว

การซ้อมแผนตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินในปี 2557 ของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

เพลิงไหม้ / ไฟดับ
(คร้ัง)

หม้อไอน้ําผิดปกติ
(คร้ัง)

2

1

2

1

สารเคมีหกร่ัวไหล
(คร้ัง)

ดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ  (คร้ัง)

บริเวณ

  นางสาววรรณพร พูลสกุล ผู้จัดการส่วน 
สำานักความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ ง
แวดล้อม เอสเอสไอ กล่าวว่าการฝึกซ้อมดัง
กล่าวได้ประสบความสำาเร็จตามแผนงานที่วาง
ไว้ แต่ยังมีข้อควรปรับปรุงเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
ในด้านบุคลากรอุปกรณ์บางอย่าง ในปีนี้ 2558 
ได้เตรียมการปรับปรุงเพิ่มเติมในการเพิ่มจำานวน
บุคลากรมากขึ้น โดยการจัดแผนการฝึกอบรมใน
ทุกๆ ปี และการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ในการ
สอ่งสวา่ง อยา่งเชน่ ไฟฉาย สำาหรบัใชง้านในพืน้ที ่
ขณะเกดิเหต ุทัง้นีก้ารซกัซอ้มปอ้งกนัอคัคภียั และ
กูภ้ยัฉกุเฉนิทีเ่กดิภายในโรงงานถอืเปน็ประโยชน์

อยา่งมากตอ่พนกังานและองคก์ร โดยในสว่นของ
พนักงานจะได้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตนเอง ลดอนัตรายจากความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิ
ขึ้นกับตนเองหรือผู้อื่น ในส่วนขององค์กรนั้น ได้
ประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการระงับ
เหตไุดร้วดเรว็ยิง่ขึน้  เพือ่ไมใ่หก้ระทบตอ่พนกังาน 
ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม 
  สำาหรบัแผนการซอ้มในป ี2558 นัน้ ผูจ้ดัการ
ส่วน  สำานักความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่าเอสเอสไอยังตั้งเป้าการ
ซักซ้อมแผนทั้งหมด 18 ครั้ง ในปี 2558 และจะทวี
ความเขม้ขน้ขึน้โดยการเปลีย่นสถานการจำาลอง

ไม่ซำา้กับท่ีเคยซ้อมมาก่อน เพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความมัน่ใจในการระงบัเหต ุและขอเชญิชวน
เพื่อนพนักงานเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการ   
ซักซ้อมแผนพร้อมกับเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างต่อเน่ือง
ในทุกๆ ครั้ง
  นายธีรยุทธ ทองเสภี หัวหน้าแผนกฝ่าย
ผลติลา้งผวิและเคลอืบนำา้มนั เอสเอสไอ กลา่ววา่ 
“ผมไดม้โีอกาสเขา้รว่มรบัการฝกึซอ้ม เปน็จำานวน 
6  ครั้ง  ที่สำานักงานโรงงาน  โรงผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อน โรงผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทลา้งผวิและเคลอืบนำา้มนั และเขา้รว่มเปน็
ทีมดับเพลิงกลางของ SSI ได้ฝึกซ้อมบ่อยๆ ทำาให้
มีความรู้ความเข้าใจ และความชำานาญในการ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ไปมากขึ้น รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการ
ระงับเหตุ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดปลอดภัยที่ถูกต้อง 
สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ และประสานงาน 
กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัทว่งที
  ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญคือ 
เพื่อลดความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และ
จำากัดความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุดแล้ว ยังจะช่วย 
ผูท้ีต่กอยูใ่นอนัตราย รกัษาชวีติผูป้ฏบิตัติามแผน 
และผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน และเกิดความ
รว่มมอืกนัทกุระดบัในองคก์รอยา่งเหมาะสม  โดย
กำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
พร้อมทั้งแนวทางการประสานความร่วมมือ เพื่อ
เตรียมความพร้อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน นอกจากน้ี
จะทำาให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองโดย
การฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินและ
ทำาให้เกิดความคุ้นเคย และเกิดการประสานงาน
ระหวา่งหนว่ยงานภายใน และหนว่ยงานภายนอก
ในการช่วยเหลือและกู้ภัยอีกด้วย

สำานักงานโรงงาน

คลังสินค้า

หน่วยบำาบัดนำ้า

โรงเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทล้างผิวและเคลือบนำา้มัน

เครื่องปรับคุณภาพผิว

โรงเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

สถานีไฟฟ้าย่อย

อาคารจัดเก็บวัสดุรอส่งกำาจัด

2

1

2

2

วันเด็ก               ต่อจากหน้า 1

บทบาทหน้าที่สำาคัญของตน โดยการใช้สื่อกิจกรรม
วนัเดก็แหง่ชาตเิขา้มามสีว่นรว่มปลกูฝงัใหเ้ดก็เตรยีม
พร้อมให้ตนเองเป็นกำาลังของชาติ
  ในปีนี้ เอสเอสไอได้ให้การสนับสนุนของขวัญ
และของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มากมายเช่นทุกปี อาทิ การสนับสนุนรถจักรยานให้
แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ของขวัญ ของ
ทีร่ะลกึใหแ้กอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลกำาเนดินพคณุ 
และขนมคพัเคก้ จำานวน 500 ชิน้ใหแ้ก ่เทศบาลตำาบล
กำาเนิดนพคุณ ในการจัดงานวันเด็ก
  นอกจากนี้เอสเอสไอยังเดินสายส่งมอบชุด
หนังสือการเรียนรู้ เป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ให้กับห้องสมุด 
44 โรงเรียนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนรักการอ่านและพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษอีกด้วย นายผดุงศักดิ์กล่าว 
  ดา้นผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน

อีกว่า “ในส่วนของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ 
PPC ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เช่น การ
มอบอุปกรณ์การเรียน รถจักรยาน และงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียนวัดนา
ผักขวง โรงเรียนบ้านอ่าวยาง โรงเรียนบ้านท่าขาม 
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ และศูนย์เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ ด้านบริษัท เวสท์
โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE ได้ร่วมมอบงบ
ประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่
เทศบาลตำาบลกำาเนดินพคณุ ตอ่มาทีบ่รษิทั เหลก็แผน่

รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง และได้มีการเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขามอีกด้วย
  เด็กชายกฤษณพงศ์ ปันคํา เยาวชนหมู่ 6 
ต.แม่รำาพึง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่มีการจัด

งานวันเด็กขึ้น เพราะทำาให้ผมรู้สึกว่าสังคมให้ความ
สำาคัญกับเด็กมากขึ้น สำาหรับกิจกรรมวันนี้สนุกด้วย
ครับ เพราะผมได้เล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 
ได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยครับ ถ้ามีกิจกรรมวันเด็ก
อีก ผมจะมาเข้าร่วมอย่างแน่นอนครับ”

  เด็กหญิงสุพิชญา แคล้วปรปักษ์ เยาวชน   

หมู่ 1 ต.แม่รำาพึง กล่าวว่า “หนูมาเข้าร่วมกิจกรรมวัน

เดก็แหง่ชาตเิปน็ประจำาทกุปเีลยคะ่ สนกุมาก มเีกมให้

เลน่ มขีองรางวลัเยอะ ไดฝ้กึความกลา้แสดงออก บาง

เกมฝกึความคดิสรา้งสรรค ์บางเกมฝกึสมาธ ิลว้นแลว้

แต่เป็นเกมที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ ปีหน้าขอให้จัด

กิจกรรมนี้อีก หนูจะพาเพื่อนมาร่วมกิจกรรมอีกค่ะ”

  เด็กหญิงญาดารัตน์ ส่งกลิ่น เยาวชนหมู่ 1 

ต.แม่รำาพึง กล่าวว่า “วันเด็กปีนี้หนูมาแสดงการเต้น

ค่ะ หนูดีใจมาก เพราะนอกจากจะได้แสดงความ

สามารถแล้ว ยังได้รับของรางวัลมากมาย ได้เล่นเกม

ต่างๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วย ที่สำาคัญได้ความภาค 

ภูมิใจ เพราะหนูได้ยินเสียงปรบมือตอนหนูเต้นเสร็จ

ดว้ย อยากใหจ้ดักจิกรรมวนัเดก็ทกุป ีเพราะหนอูยาก

แสดงความสามารถทุกปี”

  ทั้งนี้คำาขวัญวันเด็ก ประจำาปี 2558 พล.อ. 
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TCRSS จัดกิจกรรมวาดภาพ-ทองเที่ยว
หนุนสายใยครอบครัวสงเสริมบุตรพนง.

 ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน 
ณ โรงงานเหล็กแผนรีดเย็น อําเภอบางสะพาน 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 วา บริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได
จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “Happy 
Family” ประจําป 2557 ครั้งที่สามขึ้น เนื่องใน
วโรกาส 5 ธันวามหาราช โดยการเชิญชวนบุตร
หลานพนักงานเขารวมกิจกรรมประกวดวาด
ภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุตรของ
พนักงานไดพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ความ
คิดสรางสรรคการเสริมสรางจินตนาการ  ซึ่งเปน
รากฐานในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง พรอม
ยกยองบทบาทของพอทีม่ตีอครอบครวัและสงัคม 
และเปนการเสรมิสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวาง
พนักงาน ครอบครัว และบริษัท ภายในงานไดรับ
เกียรติจากนายพิสันต ไพบูลยอัตถกิจ  ผูจัดการ
ฝายวางแผนผลิตและจัดการขนสง TCRSS เปน
ประธานในพิธี
 ซึ่งการจัดโครงการนี้ถือวาเปนการสราง
ความสุขใหพนักงานในเรื่อง Happy Workplace 
(องคกรแหงความสุข Happy 8 หรือความสุขทั้ง 8 
ประการ ซึง่หนึง่ในนัน้ประกอบดวย Happy Family 
(ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ถือ
เปนสวนหนึ่งขององคประกอบแหงความสุขของ
พนักงาน   
 บรรยากาศการประกวดเต็มไปดวยความ
สนกุสนานและสสีนัเสยีงหวัเราะจากเดก็ๆ ทัง้นีม้ี
บตุรหลานพนกังาน TCRSS เขารวมทัง้สิน้จาํนวน 
56 คน การประกวดแบงระดบัชัน้ ประถมศกึษาป
ที่ 1-3, 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
 สวนผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ
ดังกลาว  รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษา

เหล็กแผนรีดเย็นไทย หนุนความแข็งแกรงของครอบครัวพนักงาน จัดกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี “Happy Family” ประจําป 2557 ขึ้น เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช โดยการ
เชญิชวนบุตรหลานพนกังานเขารวมกจิกรรม สงเสรมิใหบตุรของพนกังานไดพฒันาทกัษะ
ทางดานศลิปะ พรอมยกยองบทบาทของพอทีม่ตีอครอบครวัและสงัคม ผูชนะอนัดบัหนึง่
ถึงสามไดรับของขวัญรวมพาครอบครัวทองเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา

ปที่ 1-3 ไดแก  เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขวงษ อายุ 7 ป 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รางวัลชนะเลิศระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6  ไดแก  เด็กหญิงสุพาณี
ศรีลิ้นจี อายุ 10 ป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ
รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ไดแก
เด็กหญิงเบญญาภา กลิ่นขํา อายุ 13 ป นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 พรอมกันนี้รางวัลที่ผูชนะ
ไดรับคือการไดพาครอบครัวทองเที่ยวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี   
 ผูสือ่ขาว รายงานตอไปวา เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 
2557 ที่ผานมา TCRSS ไดมีการจัดกิจกรรมทอง
เที่ยวขึ้นโดยไดนําผูชนะการประกวดวาดภาพที่ได
รางวัลอันดับหนึ่ง สอง และสาม พรอมครอบครัวรวม
จํานวนทั้งสิ้น 30 คน รวมกิจกรรมทองเที่ยวในจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ และจงัหวดัเพชรบรุ ีอนัไดแก โครงการ
ชัง่หวัมนั ตามพระราชดาํร ิวดัใหญสวุรรณาราม  พนัธ
สุข ฟูด แอนด ฟารม และคาเมล รีพับบลิค ซึ่งเปนการ

สรางความสุขสนุกสนานใหแกเด็กๆ และครอบครัว
พนักงานเปนอยางมาก 
 เด็กหญิงสุพาณี ศรีลิ้นจี อายุ 10 ป  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลาววา “รูสึกตื่นเตนและดีใจ 
ที่ไดรวมกิจกรรมประกวดวาดภาพในครั้งนี้  ตั้งแต
ทราบขาววาจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น หนูไดคุยกับคุณ
แมวาหนูอยากจะประกวดวาดภาพดวย และภาพ
วาดของหนูยังถูกใจพี่ๆ คณะกรรมการ จนหนูไดรับ
รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 สงผล
ใหหนแูละครอบครวัไดมโีอกาสไปทองเทีย่วในจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี แบบพรอมหนา
พรอมตา อีกทั้งยังมีครอบครัวของเพื่อนๆ คนอื่นที่
ไดรับรางวัลดวย ทําใหกิจกรรมนี้สนุกและประทับใจ
มากๆ คะ”
 นายธวัช ปกษี ชางเทคนิคอาวุโส TCRSS  ตัวแทน
ครอบครวัพนกังานทีร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้กลาวความ
รูสึกวา “เปนกิจกรรมที่ดีมากครับ ทําใหเกิดความ

ใกลชิดสนิทสนมระหวางพอกับลูก ได
พบปะพูดคุยกันระหวางครอบครัวของ
พนักงานแบบเปนกันเอง และยังได
ความผูกพันในครอบครัวอยางมีความ
สุข ขอขอบคุณบริษัทที่ไดจัดกิจกรรมที่
ดีๆ ในครั้งนี้”

เอสเอสไอรวมสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เหลก็สนบัสนนุการประชมุวชิาการทางโลหะวทิยา
แหงประเทศไทย  ครั้งที่ 8  พรอมสนับสนุนรางวัล
นักโลหะวิทยาที่มีผลงานดีเดน ประจําป 2557 ใน
ขณะที ่2 บทความของเอสเอสไอไดรบัการนาํเสนอ
ในเวทีประชุม
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ  เอสเอสไอ รวมสนับสนุนการประชุมวิชาการทาง
โลหะวิทยาแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 8 (The 8th Thailand 
Metallurgy Conference) หรือ TMETC-8  โดยภาควิชา
วิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั รวมกบัศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง
ชาติ (เอ็มเทค) และมหาวิทยาลัยชั้นนําภายในประเทศ
หลายแหง เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม     
สวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
ภายใตหัวขอ “Metallurgy Towards Green Innovation”
 ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ท า ง โ ล ห ะ วิ ท ย า แ ห ง
ประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการนําเสนอ
และเผยแพรผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองคความ
รูดานโลหะวิทยาระหวาง นิสิต นักศึกษา คณาจารย 
นักวิจัย ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรจาก
ภาคเอกชน รวมถึงผูท่ีสนใจทั่วไป เพื่อใหผลงานวิจัย
อันมีคุณคาไดรับการเผยแพรและเปนประโยชนในวง

วิชาการ สงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยโลหะ
วิทยาของประเทศไทยใหกาวหนายิ่งขึ้น ยังเปนการ
สนับสนุนความรวมมือ ระหวางสถาบันการศึกษา
และบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โลหะใหแนบแนนยิ่งขึ้น  และกระตุนใหเกิดการพัฒนา
ประเทศใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
กจิกรรมภายในงานมกีารประกาศรางวลันกัโลหะวทิยา
ประจําป 2557 และการจัดการบรรยายพิเศษ รวมถึง
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยาย และแบบ
โปสเตอรจํานวนมาก รวมสงผลงาน ซึ่งทางบริษัท สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดสนับสนุนรางวัล
สาํหรบันกัโลหะวทิยาทีม่ผีลงานดเีดน แบงเปน 2 รางวลั
ไดแก นกัโลหะวทิยาดเีดน (Thailand Metallurgist Award) 
และนักโลหะวิทยารุนเยาวดีเดน (Young Outstanding 
Metallurgist Award) ซึง่เกณฑการพจิารณาตดัสนิรางวลั 
“นักโลหะวิทยาดีเดนและนักโลหะวิทยารุนเยาวดีเดน
ประจําป 2557” ประกอบไปดวยเกณฑการพิจารณา
ผลงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางดานโลหะ
วิทยาของประเทศ โดยแบงออกเปน 4 ประเภทของผล
งาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลงานที่มีผลตอการพัฒนารากฐานการศึกษาโลหะ
วิทยา

2. ผลงานที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ

3. ผลงานที่มีผลตอการพัฒนาวิชาชีพทางดานโลหะ

วิทยา

4. ผลงานทางวิชาการทั้งหมด

 สําหรับผลรางวัลนักโลหะวิทยาที่มีผลงานดีเดน

ประจําป 2557 ไดแก

  - รางวัลนักโลหะวิทยาดีเดน (Thailand Metallurgist 

Award) ไดแก รศ. ศิริลักษณ นิวิฐจรรยงค และ รศ. ดร. 

ธรณินทร ไชยเรืองศรี

    - รางวลันกัโลหะวทิยารุนเยาวดเีดน (Young Outstand-

ing Metallurgist Award) ไดแก ผศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข 
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา 

สาํหรบัการนาํเสนอบทความวจิยั มผีลงานของทมีวจิยั 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 2 หัวขอ
ที่ไดรับการเลือกใหนําเสนอระหวางการวิชาการโลหะ

วิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประกอบดวย

Effect of Coiling Temperature and Skin Pass Process on 

Oxide Scales and Picklability of Hot Rolled Steel strip  

(ผูนําเสนอ : ปยนุช พรรณา)
Effect of Coiling Temperatures on Mechanical Properties 

and Forming Limit Curve of Hot Rolled Low Carbon Steel 

with Boron Addition  (ผูนําเสนอ : ชัยชาญ ดึงกระโทก)

 รศ. ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผูอํานวยการ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติเปดเผยกับผูสื่อ

ขาว“ขาวฅนเหล็ก เอสเอสไอ” วา “โลหะยังคงเปนวัสดุ

ทีม่คีวามสาํคญัในงานวศิวกรรม และเปนวสัดพุืน้ฐานที่

สําคัญของอุตสาหกรรมหลักของประเทศทุกสาขา การ

วิจัยและพัฒนาโลหะวิทยาจึงเปนสิ่งที่ประเทศตาง ๆ 

ดําเนินการกันอยางตอเนื่อง ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

ญี่ปุน และเกาหลีใต มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผย

แพรผลงานวิจัยและพัฒนาดานโลหะวิทยาหลายครั้ง
ตอป อยางไรก็ตามในประเทศไทยนั้นวิชาการทางดาน

นีย้งัอยูในระดบัพืน้ฐานทีต่องการการพฒันาอกีมาก ใน

ปจจบุนัไดมอีงคกรตางๆ ทัง้ในภาครฐั และเอกชนทีเ่ลง็
เหน็ความสาํคญัในการพฒันาวชิาการดานนี ้จงึไดมขีอ

ตกลงรวมกันที่จะจัดใหมีการประชุมวิชาการประจําป

ทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู และเสริมสราง

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการดานนี้ใหเขมแข็ง
ทัดเทียมกับนานาประเทศในอนาคต”
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ปที่  6   ฉบับที่  115   ประจําวันที่  16  มกราคม  2558

สําเรจ็ 100% ผลงาน
กลองกันเสียงชุดตัดเหล็ก
ชวยลดเสยีงในการผลติ

หลังจากที่ทีมขาวฅนเหล็ก ไดพาทานผูอานไปเยี่ยมชม บริษัท ประจวบสตีล จํากัด - สาขาบางปะกง เมื่อกลางป 
2557 ทีผ่านมา ซึง่ในฉบบัดงักลาวมกีารนาํเสนอนวตักรรมฝมอืการสรางสรรคของพนกังาน คอื การสรางเครือ่ง
ประกบเหลก็อตัโนมตั ิพรอมดวยเครือ่งยกเหลก็แบบ X-lift (เครือ่งยกผลติภณัฑขึน้ลง เพือ่นาํไปวางและมดัตรงึ
เตรียมจําหนาย) เพื่อลดการใชแรงงานคนในการผลิต                : อานตอหนา 2

ประมวลภาพ
ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา

ลงพื้นที่ 7 ตําบล สงความสุขปใหม 2558
มอบปฎิทินและรมที่ระลึกใหกับพี่นองบางสะพาน

●  ประมวลภาพ น.4

มหกรรมเดินตามรอยพอ สานตอความสุขอยางยั่งยืน
โดยทีมมวลชนสัมพันธ และทีมพัฒนาชุมชน

สะทอนจากสภาผูนาํฯ ผานแบบสอบถามเวทีเรียนรูสูสหวริิยา
แสดงความคดิเหน็  รวมสานตองานพฒันา อ.บางสะพาน

 

  โดยทีมพัฒนาชุมชน เครือ
สหวริยิา ไดรวมจดัตัง้สภาผูนาํชมุชน 
ของแตละหมูบานและมีการพัฒนา
ตามลําดับ ผานการหารือพูดคุย ฝก
ทักษะตางๆ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในขอบเขตกิจกรรมภาคีรวมพัฒนา
ชุมชนตนเอง เรื่องพัฒนาศักยภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในพื้นที่ตัวอยาง 
อาทิ มหาวิทยาลัยบานนอก บานจํารุง
อ.แกลง จ.ระยอง ศูนยเรียนรูตําบล
หนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
รวมถึงแหลงเรียนรูดูงาน จ.เพชรบุรี 
จ.สมทุรสงคราม เปนตน ซึง่หลงัจาก
ไปศึกษาดูงานแลวทุก ๆ ครั้ง จะมี

การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ผลงานและแนวความคิด แนวทาง
การดําเนินงานของชุมชนตนเอง
  ลาสุดสําหรับทริปศึกษาดูงาน
ทายป 2557 ของสภาผูนําชุมชน 5 
พืน้ทีใ่น อ.บางสะพาน ไดแก บานทุง
ลานควาย ม.7       : อานตอหนา 3

ตอนรับคณะฯ
เรือนจํา ประจวบฯ
ดูงานทูบีนัมเบอรวัน

น.2

●  ตอนรับ

ศนูยฯสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา
ปดทายกิจกรรมสํารวจไลเคน
ขมวดความรู ตอกย้ําความเขาใจใหเยาวชนบางสะพาน

:อานตอหนา 2

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม
สรุปเร่ืองการสํารวจไลเคน ใหกับ
กลุมเยาวชน ร.ร.บานทาขาม 
เพื่อตอกยํ้าการเรียนรู สราง

ความเขาใจในกิจกรรมให
ชัดเจน และเด็กๆ สามารถ
นําไปตอยอดองคความรูของ
ตนเองได

ประจวบสตีล เดินหนาป 58 สรางนวัตกรรมเคร่ืองประกบเหล็กอัตโนมัติใหครบตามเปา

บ. ไลนทรานสปอรต จํากัด บ. ขนสงสินคาในเครือ
สหวิริยา รวมกับชุมชนบานปากคลอง จัดงานวันเด็กป 58

น.3

●  งานวันเด็ก

ผลงานและความสําเร็จจากเวทีสภาผูนําชุมชน ของหมูบานตางๆ ใน อ.บางสะพาน ภายใตคณะทํางาน   
ขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชนและโครงการสหวิริยารวมพัฒนา ซึ่งดําเนินงานมากวา 5 ป

กลองกันเสียง

: อานตอหนา 4
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

และสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้สมํ่า
เสมอ ต่อเนื่องรวมถึงการคิดค้นกล่องกัน
เสียงชุดตัดเหล็ก ซึ่งเป็นอีกหน่ึงนวัตกรรม
ในการลดผลกระทบเรื่องเสียงระหว่างการ
ผลิตนั้น และในปี 2558 น้ี บริษัทฯ เตรียม
เดินหน้าสรรสร้างนวัตกรรมเครื่องมือใน
สายการผลิตให้ครบ 100 % ตามเป้าที่วางไว้ 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและกําลังคนของ
บริษัทให้เต็มที่
	 	 ล่าสุดเมื่อปลายปี	 2557	ที่ผ่านมา	บริษัท	
ประจวบสตีล	 จำากัด	 สาขาบางปะกง	บริษัทใน
เครือสหวิริยาที่ดำาเนินการผลิตเหล็กรูปพรรณ
ตัวซี	 สำาหรับใช้ในงานโครงสร้างต่างๆ	 ได้ติด
ตั้ง	 “กล่องกันเสียงชุดตัดเหล็ก”	 ได้ครบ	 100%	
ทั้งหมดจำานวน	 8	 เครื่อง	 โดยกล่องกันเสียงฯ	นี้	
มีประโยชน์	 คือ	สามารถช่วยลดระดับเสียงจาก
การผลิตได้	สร้างความปลอดภัยให้พนักงานห่าง
ไกลจากเรือ่งมลภาวะดา้นเสยีง	รวมถงึสง่ผลดตีอ่				
ชุมชนใกล้ๆ	โรงงานด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการ
ติดตั้งพร้อมทำางาน	100%	เป็นที่เรียบร้อย	
	 	 โดยนายคมสัน ประชากริช	 กรรมการ
ผู้จัดการ	บจก.ประจวบสตีล	 กล่าวว่า	 “จากผล
งานในปีที่ผ่านมา	ที่ทีมงานของบริษัทฯ	ได้คิดค้น
นวัตกรรม	การปรับใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ
การผลิต	 โดยสร้างเครื่องมือขึ้นมาหลายชิ้น	

กล่องกันเสียง     ต่อจากหน้า 1

ซ้าย : เครื่องประกบเหล็ก    ขวา : X Lift

X     ต้อนรับคณะฯ เรือนจำ� ประจวบฯ ดูง�นทูบีนัมเบอร์วัน
 นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บี.เอส.เมทัล	จำากัด	(เครือสหวิริยา)	
ใหก้ารตอ้นรบัเจา้หนา้ทีจ่ากเรอืนจำาจงัหวดัประจวบฯ	ในโอกาสทีเ่ขา้ศกึษาการทำางานชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ของบรษิทั	เพือ่นำาไปปรบัใชก้บัแผนงานของเรอืนจำา	ซึง่นบัวา่เปน็ผลงานโดดเดน่ของ	
บริษัทฯ		ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	“รางวัลดีเด่น	ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก”	เมื่อปี	2557	

ได้แก่		เครื่องประกบเหล็กอัตโนมัติ		เครื่อง		X-lift	
(เครื่องยกผลิตภัณฑ์ขึ้นลง	 เพื่อนำาไปวางและมัด
ตรึงเตรียมจำาหน่าย)	 และกล่องกันเสียงชุดตัด
เหล็ก	 โดยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วกล่องกันเสียง
ชุดตัดเหล็ก	 ได้ถูกติดตั้งครบแล้วทั้ง	 8	 เครื่อง	
โดยเครื่องมือทั้งหมดจะทำางานประสานกัน	คือ	
เครื่องประกบเหล็กฯ	ทำางานร่วมกับเครื่อง	X-	 lift	
และมีกล่องกันเสียงเป็นตัวควบคุมเสียงอีกที	
ทั้งหมดนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกำาลัง
การผลิตสินค้าและลดระดับเสียงในการทำางาน
ได้อีกด้วย	 ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
พนักงาน	 เนื่องจากได้รับประโยชน์โดยตรงและ

พึงพอใจมากกับผลงาน
และความเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้น	 และจากการ
สำารวจนัน้ชมุชนใกลเ้คยีง
โรงงานก็ได้รับประโยชน์
ไปพร้อมๆ	กันด้วย”
	 	 “สำาหรับผลงานต่อ
ไปของบริษัทฯ	 ที่เตรียม
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องใน
ปีนี้คือ	 การสร้างเครื่อง
ประกบเหล็กอัตโนมัติ 	
และเครื่อง	 X-lift	 (เครื่อง

	 	 เมื่อปลายเดือนธันวาคม	 ที่ผ่านมา	 ศูนย์

บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	 เครือ

สหวิริยา	 นำาทีมโดยนางสาวธันยธร ชัยศิริ             

ผู้จัดการศูนย์ฯ	 ได้จัดกิจกรรมสรุปเรื่องสำารวจ

ศกึษาไลเคน	-	ดชันีช้ีว้ดัคุณภาพอากาศข้ึน	ภายใน
ศูนย์ฯ	ส่ิงแวดล้อม	นับว่าเปน็กจิกรรมสำารวจไลเคน
ครั้งที่	 4	 และเป็นกิจกรรมสรุปปิดท้าย	 โดยเชิญ
อาจารย์และกลุ่มน้องๆ	เยาวชนโรงเรียนบ้านท่าขาม
กว่า	 20	คน	ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเดิมที่ได้ร่วมใน
กิจกรรมศึกษาและสำารวจไลเคน	มาถึง	 3	 ครั้ง
อย่างต่อเน่ือง	พร้อมๆ	กับทีมงานศูนย์ฯ	ส่ิงแวดล้อม
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
	 	 โดยกจิกรรมครัง้นี	้จดัขึน้เพือ่สรปุทบทวนถงึ
ความรู้และประโยชน์	ที่น้องๆ	ได้รับจากกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา	 “ไลเคน	 ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
อากาศ	ปทีี2่	”	ทัง้	3	ครัง้	ตลอดระยะเวลา	3	เดอืนที่
ผา่นมา	หลงัจากทีศ่นูยฯ์	สิง่แวดลอ้ม	ไดพ้านอ้งๆ	
จาก	 ร.ร.บ้านท่าขาม	 เรียนรู้ทฤษฎีข้อมูลและ
ลงพืน้ทีส่ำารวจ	ไลเคน	บริเวณวนอุทยานแหง่ชาติ
ปา่กลางอา่ว	เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตปิา่ชาย
เลน	วนอทุยานแมร่ำาพงึ	และบรเิวณพืน้ทีโ่รงเรยีน
บ้านท่าขาม	ตลอดจนถึงการจัดทำาแผนที่เดินดิน	
เพื่อบอกจุดแต่ละแห่งที่ได้ดำาเนินการสำารวจไล
เคน	ซึง่สดุทา้ยแลว้นอ้งๆ	สามารถนำาความรูเ้บือ้ง
ตน้ทีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน	์		เชน่	รบัทราบถงึ
คุณภาพของอากาศแต่ละแห่งในพื้นที่ของชุมชน
ตนเองและพื้นที่อื่นๆ	ที่มีการนำามาเปรียบเทียบ		

และสรุปได้ว่ามีคุณภาพอากาศเป็นอย่างไร	 โดย
การนำา	“ไลเคน”	แตล่ะชนดิทีไ่ดจ้ากการสำารวจมา
เปน็ตวัชีว้ดั	ซึง่กจิกรรมสรปุครัง้ที	่4	นี	้เพือ่เปน็การ
ตอกยำา้ความเขา้ใจจากการลงพืน้ทีส่ำารวจจรงิมา
แบ่งปันข้อมูล	ส่งข้อความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
	 	 สว่นหนึง่ของความรูส้กึจากเยาวชนโรงเรยีน

บ้านท่าขาม
	 	 “ผมไดร้บัความรูต้า่งๆ	มากมายทีพ่ีท่มีงาน
ศูนย์ฯ	ส่ิงแวดล้อม	ได้ให้ความรู้	ท้ังในห้องเรียน	และ
ได้พาพวกเราไปสำารวจไลเคนในพ้ืนท่ีจริงแต่ละแห่ง
ใน	ต.แม่รำาพึง	ทำาให้พวกเราได้รู้จักและใช้ไลเคน
เหล่าน้ีมาเป็นตัวช้ีวัดอย่างหน่ึงถึงคุณภาพอากาศ
แต่ละแห่งได้	 และขอขอบคุณพี่ๆ	ทุกคนที่ได้จัด
กิจกรรมและให้ความรู้ต่างๆ	กับพวกเราครับ”
	 	 “ไดร้บัความรูจ้ากทีพ่ี่ๆ 	ทมีงานสอนและเลา่
ให้ฟังถึงไลเคน	ตอนแรกยังไม่เคยรู้จัก	หลังจาก
นัน้มกีารพาไปสำารวจไลเคนยงัพืน้ทีข่า้งนอก	และ
หลังจากที่สำารวจเสร็จเรียบร้อยก็ได้รับการบ้าน
ให้กลับไปทำา	 	 เพื่อให้ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น			
โดยเราสามารถนำาไลเคนแต่ละชนิดที่เราศึกษา
มานั้น	มาเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่
แต่ละแห่งที่ได้ไปสำารวจ	 	 และพื้นในชุมชนของ
บ้านตนเอง	นอกจากนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เราคิดต่อไป
ได้อีกว่า	 หากมีพื้นที่แห่งใดมีอากาศไม่ดี	 เช่น		
พืน้ทีใ่นชมุชนทีม่กีารอาศยัอยูก่นัมาก		หรอืมคีวนั
จากรถยนต์	 	หรืออื่นๆ	สิ่งหนึ่งที่เราสามารถร่วม
กันทำาได้ง่ายๆ	คือ	การปลูกต้นไม้	 เพื่อช่วยกรอง
อากาศให้ดียิ่งขึ้น”
	 	 ด้านนางสาวธันธร ชัยศิริ ผู้จัดการศูนย์

ศูนย์ฯสิ่งแวดล้อม  ต่อจากหน้า 1
บริหารจัดการและส่งเสริมส่ิงแวดล้อม	เครือสหวิริยา 
ในฐานะหวัหนา้ทมีกจิกรรมสำารวจไลเคน-ตวัชีว้ดั
คุณภาพอากาศ	 ในครั้งนี้	 ได้กล่าวว่า	 “ศูนย์ฯ								
ส่ิงแวดล้อม	เครือสหวิริยา	ตระหนักถึงความสำาคัญ
ในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน	 เพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องร่วมกัน	และการ
ปูพื้นฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนก็

เป็นอีกหนึ่งหน้าที่	 เป็นการจุดประกายความรู้ให้
เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำาคัญของส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ชุมชนตนเองก่อน	
เพื่อในอนาคตเยาวชนเหล่านั้นจะได้มีบทบาท

ในการรว่มดแูลสิง่แวดลอ้มตอ่ไป	การใหค้วามรูก้็
เริม่จากสอนใหส้งัเกต	ตดิตาม	ศกึษาหาขอ้มลู	ซึง่
ศนูยฯ์	สิง่แวดลอ้ม	เครอืสหวริยิา	ยนิดใีนการแบง่
ปันบอกต่อข้อมูล	 โดยเรามีเครือข่าย	มีผู้บริหาร
และเจา้หนา้ทีด่า้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัในเครอื
อีกมากมายที่มีองค์ความรู้และมีความชำานาญ
งานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี	 และบุคลากร

เหล่านั้นก็สามารถเป็นหน่วยเสริมในการช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีของ	อ.บางสะพานไปด้วยกัน	
อยา่งไรกด็ใีนแผนงานป	ี58	ของศนูยฯ์	สิง่แวดลอ้ม	
ก็จะมีกิจกรรมดีๆ	เช่นนี้ต่อเนื่อง”

ยกผลติภณัฑข์ึน้ลง	เพือ่นำาไปวางและมดัตรงึเตรยีมจำาหนา่ย)ใหแ้ลว้เสรจ็
ภภายในเดือนสิงหาคม	2558	นี้	ซึ่งหากเครื่องมือทั้งหมดพร้อมทั้ง	100%	
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น	 และสามารถเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานในกำาลังการผลิตต่อตันต่อคน	จะเพิ่มขึ้นถึง	35%		สุดท้าย	
บรษิทัฯ	ขอขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนทีม่คีวามรว่มมอืกนัเปน็
อยา่งด	ีโดยบคุลากรของบรษิทัฯ	กจ็ะสรรสรา้งผลงานใหม่ๆ 	เพือ่ปรบัปรงุ
คุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป”	นายคมสัน	กล่าว

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน มอก. เหล็กตัวซี

กล่องกันเสียง
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

สภาผู้นำาชุมชน                                              ต่อจากหน้า 1

ต.แม่รำ�พึง บ้�นท�งส�ย ม.9 ต.ธงชัย บ้�นฝ่�ยท่� ม.1 ต.พงศ์ประศ�สน์ บ้�นดอนทอง ม.6 ต.กำ�เนิด

นพคุณ และบ้�นหลักเมือง ม.5 ต.พงศ์ประศ�สน์ จำ�นวน 72 คน ได้ตอบแบบสอบถ�มคว�มคิดเห็น

หลังจ�กร่วมเรียนรู้และแบ่งปันคว�มรู้ ถอดบทเรียนจ�กเวทีก�รศึกษ�ดูง�นต่�งพื้นที่ โดยส�ม�รถ

สรุปแนวคว�มคิดเห็น แนวท�งคว�มต้องก�รง�นพัฒน�พื้นที่ของตนเองได้อย่�งชัดเจน พร้อมเกิด

ธงหลักหมู่บ้�นในก�รว�งแผน 10 ปีข้�งหน้� โดยส�ม�รถสรุปคว�มคิดเห็นชุมชนเพื่อนำ�ม�ส�นต่อ

ง�นพัฒน�ได้ดังนี้

  ซึง่ผลโดยรวมแลว้ชมุชนไดร้บัประโยชนอ์ย�่งยิง่จ�กก�รศกึษ�ดูง�นในพืน้ทีต่วัอย�่ง ไดเ้หน็ง�นพฒัน�
ด�้นต�่งๆ มองเหน็คว�มเปน็ไปไดใ้นก�รกลบัม�พฒัน�พืน้ทีต่นเอง เกดิแรงบนัด�ลใจ มมุมองทีช่ดัเจน โดยทมี
พัฒน�ชุมชน เครือสหวิริย� และหน่วยง�นสนับสนุน อ�ทิ ทีมมวลชนสัมพันธ์ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูลจ�ก
แบบสอบถ�มคว�มคดิเหน็ดงักล�่ว เนือ่งจ�กจะเปน็ขอ้มลูพืน้ฐ�นในก�รรว่มกนัว�งแผนพฒัน� อ.บ�งสะพ�น
ไปด้วยกันต่อไป....คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รจัดตั้งสภ�ผู้นำ�ชุมชน และโครงก�รสหวิริย�ร่วมพัฒน�

X งานวันเด็ก
	 ปี	2558
        บรษิทั  ไลนท์ร�นสปอรต์ 
จำ�กัด บริษัทขนส่งสินค้�
ในเครือสหวิริย� ร่วมกับ
ชุ ม ช น บ้ � น ป � ก ค ล อ ง 
อ.บ�งสะพ�น จัดง�นวัน
เด็กปี 2558 โดยจัดเลี้ยง
อ�ห�ร และขนมให้แก่เด็กๆ 
ที่ม�ร่วมง�น ณ บริเวณ
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
แม่รำ�พึง พร้อมไปร่วมจัด
ที่โรงเรียนบ้�นบ�งสะพ�น
น้อย อ.บ�งสะพ�นน้อย 
จ.ประจวบฯ  
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ประจําวันที่  16  มกราคม  25584 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

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

●  ประมวลภาพ

มหกรรมเดินตามรอยพอ  สานตอความสุขอยางยั่งยืน
โดยทีมมวลชนสัมพันธ และทีมพัฒนาชุมชน

เมื่อกลางเดือนธันวาคมท่ีผานมา เครือสหวิริยา โดยทีม
มวลชนสัมพันธ และทีมพัฒนาชุมชน ไดรับเชิญจาก
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย รวมออกบูธ
นิทรรศการผลงานการพัฒนา อ.บางสะพาน ใน “มหกรรม
เดินตามรอยพอ สานตอความสุขอยางยั่งยืน” ซึ่งเครือ
สหวิริยาเปนบริษัทเอกชนผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
เพียงรายเดยีวท่ีไดเขารวมจัดบธู และพูดคุยผลงานพัฒนา
บนเวที โดยมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูงานดานสงัคมกบัหนวย
งานรวมจดัและผูเขาชมบธูนทิรรศการจากพืน้ทีต่างๆ กวา 
500 คน จากหนวยงานพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต 
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร องคกรเพื่อสังคม สถาบันการ
ศึกษา
   โดย นายณรงคพงศ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา และทีมงาน พรอมผูแทนพี่นอง อ.บางสะพาน จาก
ตําบลตางๆ ไดเขารวมพูดคุย เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนขอมูล
การพัฒนากับผูแทนจากพื้นที่อื่นๆ ณ สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ถ.เทเวศร

ประมวลภาพ

ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา
ลงพื้นที่ 7 ตําบล สงความสุขปใหม 2558 มอบปฎิทินและรมที่ระลึกใหกับพี่นองบางสะพาน

ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา

ลงพื้นที่ 7 ตําบล อ.บางสะพาน

มอบปฎิทินและรมที่ระลึก ในโอกาสสวัสดีปใหม

สงความสุขสวัสดีปใหม 2558

ใหกับพี่นองชาวบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

พรอมเขารวมประชุมหมูบาน ใหความรู

เรื่องสิ่งแวดลอมและขอมูลตางๆ ของเครือสหวิริยา
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