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SVGหนนุจติอาสา
ชุมชนสุขภาพดี
กวารอยคนรวม
ปนรกัษปนยิม้58

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

  นายณรงคฤทธ์ิ โชติ-     
นชุติตระกลู กรรมการผูจดัการ 
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง 
จาํกดั หรอื WCE กลาววา บรษิทั
ไดเริ่มดําเนินโครงการปรับลด
คาใชจายที่ไมจําเปนขึ้น  ซึ่ง

เปนกลยุทธในการลดตนทุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โอกาส
ทางการแขงขนั สรางการเตบิโต
ขององคกรในระยะยาว พรอม
กบัเปนการสรางจติสาํนกึใหกบั
พนักงาน             อานตอ น.2

WCEล่ันกลอง
แผนรัดเข็มขัด
ต้ังเปาลด26ล.

 ผูสือ่ขาว“ขาวฅนเหลก็
เอสเอสไอ” รายงานจากหอง
ประชุมออดิทอเรียม โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน วา 

“บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
จาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ 
ตระหนักดีวาบุคลากรถือเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคามีความ

สําคัญที่ทําใหองคกรดําเนิน
ธุรกิจไดประสบความสําเร็จ 
จึงไดมีการกําหนดโครงสราง   
การจางงาน        อานตอ น.2

SSIสรางแกรงงานพัฒนาบุคลากร
จัดอบรมส่ือสารเสริมเข้ียววิทยากร

WCE เดินแผนโครงการปรับลดคาใชจาย 7 กลุม ทั้ง
คาใชจายสิ้นเปลืองจากวัสดุ ลดการใชพลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพของกําลังคน ลดขั้นตอนการทํางานที่
ซํ้าซอน ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการขายและบริการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและตอรอง และการ
ปรับแผนการใชรถอยางคุมคาตั้งเปาลดใหได 26 
ลานบาท ภายในสามไตรมาส (เม.ย.-ธ.ค.) ปนี้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการแขงขัน สรางการเติบโตของ
องคกรในระยะยาว

  1. คาใชจายสิ้นเปลืองจากวัสดุ    2.18  ลานบาท
  2. ลดการใชพลังงาน    0.28  ลานบาท
  3. เพิ่มประสิทธิภาพของกําลังคน    0.94  ลานบาท
  4. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน    0.46  ลานบาท
  5. ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการขายและบริการ  0.92  ลานบาท
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและตอรอง     20.08  ลานบาท
  7. การปรับแผนการใชรถอยางคุมคา    1.22  ลานบาท

สหวิริยา รวมกับผูนําชุมชน 
และชาวบางสะพาน จัด
กิจกรรมปนรักษ  ปนยิ้ม ครั้ง
ที่ 1/2558 ภายใต โครงการ
สองลอรักษบางสะพาน เพื่อ
รณรงคลดการใชพลังงาน 
ลดภาวะโลกรอน สงเสริม 
สุขภาพดี  มีจิตสาธารณะ
โดยการปนจกัรยาน ไป-กลบั 
16 กิโลเมตร เพื่อบําเพ็ญ
ประโยชนดวยการเก็บขยะ
และทําความสะอาดลาน 
จอดรถสวนเฉลมิพระเกยีรติ
บานอาวยางหมู 3 ต.แมราํพงึ
อ.บางสะพาน มีชาวบาง-
สะพานนําจักรยานเขารวม 
108 คัน พรอมไดเรียนรูการ
ขับขี่จักรยานอยางปลอดภัย
ในทางสาธารณะจากเจาหนาท่ี
สถานตีาํรวจภธูรบางสะพาน 
กิจกรรมในครั้งนี ้ช่วยลด
ปริมาณการปลอยกาซคาร-
บอนไดออกไซดออกสูชั้น
บรรยากาศประมาณ 656.64 
กโิลกรมัคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อ
วันที่ 17 พ.ค. 58 ที่ผานมา เครือ
สหวิริยาไดจัดกิจกรรมปนรักษ 
ปนยิ้มขึ้น             อานตอ น.3

เอสเอสไอเดินหนาตอเนื่องแผนพัฒนาพนักงาน ลาสุดจัดงาน SSI เทรนเนอร เดย 
โดยมกีจิกรรมบรรยายพเิศษการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพจากผูชาํนาญการภายนอก
ใหกับวิทยากรภายใน เพื่อยกระดับการเรียนรูใหกับพนักงานในองคกรพรอมจัด
กิจกรรมขอบคุณวิทยากรที่เสียสละ อุทิศเวลาในการเตรียมสอน ถายทอดความรู
และประสบการณ  เปนประโยชนใหกับเพ่ือนพนักงานและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา โดยมีวิทยากรไดรับประกาศเกียรติบัตร
ทั้งสิ้น 257 คน

SSIรักษโลกชวนชุมชน-พนง.
เก็ยขยะหาดแมรําพึงวันสวล.
เอสเอสไอ รวมกับ อบต. 
แมรําพึง จัดกิจกรรม “เอส-
เอสไอ…รกัษชายหาด ครัง้
ท่ี 7” (SSI Beach Clean-Up) 

โดยเชญิชวนประชาชนใน
พ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน รวม
กันดําเนินโครงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม   อานตอ น.4

เปาหมายโครงการปรับลดคาใชจาย WCE
เมษายน - ธันวาคม 2558

“เหล็กกับโลกใบเล็กของเรา”

คอลัมน “นองเหล็กเลาเรื่อง”

      สวัสดคีรบั ผมนองเหลก็แทง (Slab Boy) 
วนันีผ้มจะมาเลาเรือ่ง “ธาตเุหลก็” ใหคณุผูอาน
ไดอานกันครับ บางทานอาจจะมองขามหรือ

ถึงขั้นไมใหความสนใจและไมเห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่อยูใกลตัว “เหล็ก” เปนอีกวัสดุหนึ่ง
ที่ติดแทรกตัวคลุกคลีอยูในแทบทุกกิจกรรม
ของชีวิตมนุษย อธิบายงายๆ คือเวลาพูดถึง
เหล็ก หลายคนคิดถึงรานขายเหล็ก กับเหล็ก
สนิมเขรอะ เปนอะไรที่หางไกลกับชีวิตเหลือเกิน 
แตถาลองมองขาวของเครือ่งใชรอบตวัอยาง
ละเอยีดถีถ่วนอกีครัง้คณุจะเหน็วาปากกาหรอื

ดินสอกดที่ใชสรางสรรคผลงานมากมายไมได
ทําจากพลาสติกแตเปนเหล็ก กระปองนํ้าที่ซื้อ
ดืม่ทาํจากเหลก็ หรอืรถทีใ่ชโดยสารไปมาทกุวนั
กท็าํจากเหลก็อกีเชนกนั หรอืถาจะใหใกลตวัเขา
มาอีก ฟนที่เรียงตัวไดอยางสวยงามนั้นก็เปน
ผลงานชิ้นโบวแดงของวัสดุสําหรับดัดที่ชื่อ
วา “เหล็ก” เชนกัน คราวนี้เริ่มรูสึกหรือยังวา
เหล็กอยูรอบๆ ตัวคุณ         อานตอ น.4
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WCE ลั่นกลอง     ต่อจากหน้า 1

ในองค์กรได้เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูอ่ยา่งจำากดั ใชใ้หคุ้ม้คณุคา่ และเกดิประโยชน์
สูงสุด ในเบื้องต้นบริษัทได้ทำาการสำารวจประเภท
คา่ใชจ้า่ยภายในบรษิทัแลว้นำามาวเิคราะห ์ทำาให้
พบว่ามีค่าใช้จ่ายในใน 7 กลุ่มที่สามารถทำาการ
ลดค่าใช้จ่ายและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประหยดัได ้ไดแ้ก ่1. คา่ใชจ้า่ยสิน้เปลอืงจากวสัด ุ 
เช่น ลดการใช้กระดาษโดยการส่งข้อมูลผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง โดย
การนำากลบัมาใชใ้หม ่เชน่ เศษผา้ ถงุมอื กระดาษ 
เป็นต้น 2. ลดการใช้พลังงาน ด้วยการปิด
คอมพวิเตอร ์ปดิไฟฟา้ในเวลาทีไ่มใ่ชง้าน กำาหนด
เวลาการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ลดปริมาณ
การใช้นำ้ามันดีเซล 3. เพิ่มประสิทธิภาพของกำาลัง
คน โดยการให้พนักงานที่ว่างไปปฏิบัติงานใน
งานโครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความสามารถ

และประสบการณ์ให้กับพนักงานอีกด้วย 4. ลด
ขึ้นตอนการทำางานที่ซำ้าซ้อน เช่น ปรับปรุงวิธีการ
ทำางาน เพือ่ประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย 5. ตน้ทนุ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการ ด้วยการ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายจัดทำา
เอกสารประกอบการอบรม ซ่อมแซมเพื่อยืดอายุ
การใชง้าน 6. เพิม่ประสทิธภิาพการจดัซือ้และตอ่
รอง ดว้ยการจดัซือ้ตอ่รองราคาจากราคาขาย ตอ่
รองราคาจากราคาเดมิทีเ่คยใชป้ระจำา และขยาย
เวลาการใหเ้ครดติ 7.  การปรบัแผนการใชร้ถอยา่ง
คุ้มค่า เช่น รถเครน รถเทรลเลอร์  เป็นต้น
  ทั้งนี้ เราได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายไปยังพนักงานทุกระดับใน
องค์กรในการดำาเนินงาน พร้อมกับได้กำาหนด
ระยะเวลา 3 ไตรมาส คือ ระหว่างเดือนเมษายน 
จนถึงเดือนธันวาคม 2558 ในการดำาเนินงาน 
และกำาหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายให้ได้รวม
ทั้งหมด  26  ล้านบาท  แบ่งเป็นดังนี้  ค่าใช้จ่าย

สิ้นเปลืองจากวัสดุ 2,189,721 บาท ลดการใช้
พลังงาน 284,996 บาท เพิ่มประสิทธิภาพของ
กำาลังคน 940,061 บาท ลดขั้นตอนการทำางานที่
ซำา้ซอ้น 460,957 บาท ตน้ทนุทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ขายและบริการ 921,734 บาท เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดซื้อและต่อรอง 20,084,569 บาท และการ
ปรับแผนการใช้รถอย่างคุ้มค่า 1,224,522 บาท 
  นายณรงคฤ์ทธิ ์ กลา่ววา่  เราไดด้ำาเนนิการ
มาเป็นระยะเวลาสองเดือนแล้ว สามารถลดค่า
ใช้จ่ายลงได้ 7,542,463 บาท และขอยำ้าว่า การ
ดำาเนินโครงการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นนั้น 
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน การบริการด้าน
ธุรกิจวิศวกรรมให้กับลูกค้าและบริษัท ทั้งนี้ขอ
เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ
เพือ่ความสำาเรจ็ของพวกเราทกุคนในองคก์ร และ
ความยั่งยืนของบริษัท 
  ด้านนายจิรวิทย์ กัลปนายุทธ พนักงาน
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE

กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีมากเพราะจะทำาให้
พนักงานทุกท่าน ตระหนักในเรื่องของการ
ประหยัด การลดค่าใช้จ่าย และเบิกจ่ายในสิ่งที่
มีความจำาเป็น และไม่มีการเบิกมากเกินความ
ต้องการ ทำาให้วัสดุต่างๆ ต้องมีการจัดซื้อเพิ่ม
อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนีย้งัทำาใหพ้นกังานเหน็ถงึ
คณุคา่ของการใชท้รพัยากรทีท่ำามาจากธรรมชาติ
มากขึ้น อย่างเช่น กระดาษ นำ้ามัน เป็นต้น และ
ผมได้มีส่วนช่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
ดำาเนินการได้ เช่น การติดต่องานจากเดิมใช้
โทรศัพท์สำานักงานที่มีเบอร์ 02 นำาหน้าในการ
ติดต่อ  หลังจากมีโครงการนี้  ผมได้ใช้โทรศัพท์
มอืถอืสำานกังานในการตดิตอ่แทน เพราะสามารถ
ช่วยลดค่าใช้ในการติดต่อได้มากขึ้น เป็นต้น 
อยากเชิญชวนพนักงาน WCE ทุกท่านมาร่วมกัน
ประหยัด ลดรายจ่ายให้ได้เยอะๆ ตามเป้าหมาย
ที่วาง และร่วมกันปฏิบัติการลดซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆ
คนช่วยกันทำาได้

พัฒนาบุคลากร    ต่อจากหน้า 1

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน ซึ่ง
ถือเป็นภาระกิจที่สำาคัญยิ่ง เอสเอสไอจึงได้มีการ
สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน และ
ภายนอกองคก์ร พรอ้มกบัสง่เสรมิใหพ้นกังานเปน็
วทิยากรถา่ยทอดความรูใ้หก้บัเพือ่นพนกังาน รวม
ถึงนำาความรู้ และประสบการณ์ออกไปถ่ายทอด
ใหก้บันกัศกึษา และเพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธิภาพ
ให้กับพนักงานเอสเอสไอ

ได้มีการจัดกิจกรรม SSI 

เทรนเนอร์ เดย์ เมื่อวันที่

22 พฤษภาคม 2558 ขึ้น 

โดยได้มีการเชิญอาจารย์

จอมพล จีบภิญโญ ผู้เชี่ยว-

ชาญด้านการสื่อสารมา

เปน็วทิยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง “High Impact Com-

munication” ซึ่งมีเนื้อหา

ประกอบด้วย 1.ภาพรวม

ของการสื่อสาร 2. รูปแบบ

การพูด 3. เทคนิคการพูด

ให้มีประสิทธิภาพ และ 4. 

การฝึกปฏิบัติการพูดด้วย

กุญแจใจแห่งการสนทนา 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ

การพูด การสื่อสารให้กับ

พนักงานได้พัฒนาได้ดียิ่ง

ขึ้นอีกด้วย

  ผู้สื่อข่าว รายงาน

เพิ่มเติมอีกว่า “นอกจากการบรรยายพิเศษ
แล้ว เอสเอสไอยังจัดให้มีการมอบประกาศ
เกียรติคุณให้กับวิทยากรภายในและครูพี่เลี้ยง
ซึ่งเป็นพนักงาน เพื่อขอบคุณวิทยากรและครู
สอนนักศึกษาที่เสียสละ อุทิศเวลาในการเตรียม
การสอน และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ อัน
เป็นประโยชน์ยิ่งให้กับพนักงานและนักศึกษา
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุชาติ พลายศิริ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
เป็นประธาน และมีนายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต ร่วมมอบ
ใบประกาศด้วย

  ทั้งนี้ในปี 2557 เอสเอสไอมีวิทยากรภายใน 
รวม 212 ท่าน จากหลักสูตรอบรมภายใน 50 
หลักสูตร กิจกรรม “พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง” จำานวน
พี่เลี้ยง 18 ท่าน ดูแล น้องเลี้ยง จำานวน 20 ท่าน 
และทีมงานกิจกรรมการปฐมนิเทศและเยี่ยมชม
กระบวนการผลติของเครอืสหวริยิา (Orientation & 
SVG Plant Tour) จำานวน 9 ท่าน นอกจากนี้ยังมีครู
ผูส้อนจำานวนทัง้สิน้ 18  ทา่นในโครงการความรว่ม
มือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งรับผิด
ชอบการฝึกสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการ

โลจิสติกส์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค
ยานยนต์ และช่างเทคนิคไฟฟ้า โดยมีนักศึกษา
ที่เข้าเรียนในโครงการดังกล่าวจำานวน 52 คน 
  นายสุชาติ กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็น
อยา่งยิง่ ทีไ่ดเ้หน็การดำาเนนิงานดา้นการสง่เสรมิ
การเรียนรู้และพัฒนาของบริษัท  มีความสำาเร็จ
และความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด  โดยได้
รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก
ทุกท่าน บริษัทตระหนักดีว่า การจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้การดำาเนินงานของ
บริษัทประสบความสำาเร็จ และมีความก้าวหน้า
มาจนถึงทุกวันนี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญ

และสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด ผม
ขอขอบคุณวิทยากรภายใน และครูพี่เลี้ยงทุก
คน ที่ได้อุทิศเวลา บรรยาย ถ่ายทอดให้ความรู้
และประสบการณ์ให้พนักงานด้วยดีตลอดมา 
วิทยากรภายในและครูพี่เลี้ยง นับเป็นผู้มีความ
เสียสละ เพราะต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และ
เตรียมตัวสำาหรับการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้
ไปยังพนักงานและนักศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ 
มากที่สุด การเป็นวิทยากรภายในและครูพี่เลี้ยง
นั้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำาพาองค์กรของเราไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผมหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าวิทยากรและครูพี่เลี้ยงทุกท่าน จะสามารถ
ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้
พนักงานของเราตลอดไป ผมขอขอบคุณฝ่ายฝึก
อบรมและพัฒนา (กรุงเทพ) และฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ(โรงงาน) และเพื่อนพนักงาน
จากหลายฝ่ายงาน ที่ได้ร่วมกันทำาหน้าที่และจัด
งาน SSI Trainer Day ในวันนี้ครับ และขอขอบคุณ
ผู้บริหาร วิทยากร ครูพี่เลี้ยง และ Mentor ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา 
ขอบคุณครับ”      
  นางสาวชุติมา อะโสต ตัวแทนวิทยากร

ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เปิดเผย    
กับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “รู้สึกดีใจมาก
ค่ะ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้
ความเขา้ใจ ในดา้นความปลอดภยัใหแ้กพ่นกังาน
ในองค์กร ซึ่งการเป็นวิทยากรภายในนั้น จะ
ต้องมีการจัดเตรียมเนื้อหา แผนการสอน รวม
ถึงเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร จึงถือเป็นการพัฒนาตัวเราให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสูตรนั้นๆอย่างสมำ่าเสมออีก

ด้วย และสำาหรับรางวัล
วทิยากรดเีดน่ เสยีละทุม่เท
สูงสุด (Best Contribution) 
ที่ได้รับในครั้งนี้เป็นรางวัล
แ ห่ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ 
เปรยีบเสมอืนกำาลงัใจและ
แรงผลักดันให้ทำาหน้าที่
วิทยากรภายใน โดยจะ
มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจและประสบการณ์
ให้แก่พนักงานในองค์กร
ต่อไป”
  นายนฤพนธ์  ทั่ง-
สุวรรณ ตัวแทนวิทยากร
ภายในสำานักงานกรุงเทพ
กล่ าวว่ า  “การได้ รับ
ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ บั ต ร
วิทยากรถือเป็นรางวัลที่
ภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นเสมือน
เปน็แรงใจในการทำาหนา้ที่
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยส่วน
ตัวได้มีการให้ความรู้ทาง

ด้านกฎหมาย ในหลักสูตร “สัญญาพื้นฐาน
ทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ พนักงานทุกคนสามารถที่จะนำาไปใช้ให้
เกดิประโยชนท์ัง้ในการทำางานและชวีติประจำาวนั
ได้ด้วย ก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่วน
องค์กรก็จะขับเคลื่อนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผมยังได้ทำาหน้าที่พี่เลี้ยง
คือการช่วยแนะนำาองค์กร และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กบัการทำางาน รวมถงึการใหค้ำาปรกึษาใหก้บันอ้ง
เลี้ยงหรือพนักงานใหม่ เพื่อไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว
และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้นตาม
นโยบาย Happy Workplace ตัวพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง
เองก็ได้มิตรภาพใหม่ๆ ด้วย”
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ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม      ต่อจากหน้า 1

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ 
2 ล้อรักษ์บางสะพาน เพื่อรณรงค์ให้ชาว
บางสะพานตระหนักถึงความสำาคัญ  และ
ร่วมกันลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
ของคนในชมุชน โดยเชญิชวนชาวบางสะพาน
ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งนี้ถือเป็น
ครั้งแรกประจำาปี 2558 โดยได้ดำาเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กิจกรรมในครั้งที่หนึ่ง มี
ชาวบางสะพานสนใจนำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจำานวน 108 คัน ด้วยการปั่น
จักรยานไป-กลับเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร 
เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน 
ไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง หมู่ 3 
ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บ
ขยะและทำาความสะอาดลานจอดรถสวน
เฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง 
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการ
ทัว่ไปสำานกัประชาสมัพนัธ ์และชมุชนสมัพนัธ ์
บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีและผูบ้รหิารเครอื
สหวิริยาได้เปิดเผยถึงกิจกรรมว่า “สำาหรับ
กิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ภายใต้โครงการ 2 
ล้อรักษ์บางสะพาน เครือสหวิริยาได้จัดขึ้น 
เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะ
โลกร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
คนในชุมชนด้วยการปั่นจักรยานออกกำาลัง
กายควบคู่กับส่งเสริมการมีจิตสาธารณะใน
การร่วมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และชมุชน ซึง่กจิกรรมนบัเปน็การนดัรวมพลงั
ชาวบางสะพานในการปั่นจักรยานภายใต้
กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งแรกของปี 2558 
ซึง่กจิกรรมนีเ้ปน็กจิกรรมตอ่เนือ่งในโครงการ 
2 ล้อรักษ์บางสะพานที่เครือสหวิริยาได้จัด
และดำาเนินการก้าวสู่ปีที่ 5 ในปีนี้แล้ว จาก
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับได้ว่าเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีและถือเป็นนิมิตหมายอันดีของ
การเริ่มต้นกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากมีพี่น้อง
ชาวบางสะพานนำาจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม
กับเรามากถึง 108 คัน แสดงให้เห็นว่ามีชาว
บางสะพานจำานวนมากที่ใช้จักรยานในชีวิต
ประจำาวัน ทั้งใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง 
และใชจ้กัรยานเพือ่ออกกำาลงักาย ซึง่จากการ
คำานวณกิจกรรมในครั้งนี้สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 
656.64 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเมื่อนำาไปรวมกับสถิติฯที่พวกเราร่วมกัน
ทำาไว้นับตั้งแต่การจัดโครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพานครั้งแรกนับในปี 2554 เรื่อยมา
จนถงึครัง้นี ้ณ ปจัจบุนัพวกเราชาวบางสะพาน
สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้
มากถงึ 16.91 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่
  สำาหรับการจัดกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม 
ในทุกๆ ครั้งจะมีประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่
เด็กไปจนถึงผู้สูงวัย มาเข้าร่วมกิจกรรม ด้วย
เหตุน้ีเครือสหวิริยา จึงได้ประสานความร่วมมือ
กบัเจา้หนา้ทีจ่ากสถานตีำารวจภธูรบางสะพาน
ในการให้ความรู้เรื่องการขับขี่จักรยานอย่าง
ปลอดภัยในทางสาธารณะ รวมถึงประสานกำาลัง
กับเจ้าหน้าที่จากชมรมนักวิทยุสมัครเล่น         

สหวิริยาฯ ในการดูแลความปลอดภัยและ
อำานวยความสะดวกตลอดเส้นทางปั่น
จักรยาน ในโอกาสนี้ ผมในนามของเครือ
สหวิริยา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม ให้สามารถดำาเนินไป
ได้ด้วยดี ขอขอบคุณพี่น้องชาวบางสะพาน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมกับเครือสหวิริยามาโดยตลอด และ
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมปั่นรักษ์ ปัน
ยิ้ม จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนหนัมาใชจ้กัรยานอยา่งเปน็รปูธรรม
มากขึ้น เพื่อสร้างโลกสวย บางสะพานสดใส
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ”
  พ.ต.ต.ชาต ิ แสนทวีสขุ สารวตัรปอ้งกนั
ปราบปราม สถานีตำารวจภูธรบางสะพาน 
กล่าวว่า “จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
การขับขี่จักรยานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ขับขี่จักรยานเป็นจำานวน
มาก ทางสถานีตำารวจภูธรบางสะพาน ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหานี้ จึงได้
จดั โครงการวางมาตรการดา้นความปลอดภยั 
กรณีรถยนต์เฉี่ยวชนผู้ขับขี่จักรยานในทาง
สาธารณะ ขึน้ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัสำาหรบั
ผู้ที่ขับขี่จักรยานบนท้องถนน ทั้งนี้ ผมต้อง
ขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่จัดกิจกรรม ปั่น
รักษ์ ปันยิ้ม ขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ตำารวจจาก 
สภ.บางสะพาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
สัญญาณมือในการขับขี่จักรยาน รวมถึง
การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ตลอด
จนอุปกรณ์ในการขับขี่จักรยาน ซึ่งกิจกรรม 
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้
ประชาชนหันมาออกกำาลังกายด้วยการปั่น

จักรยาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลก
ร้อน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆ ผม
ในนามของเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.บางสะพาน 
จึงขอฝากไปถึงผู้ขับขี่จักรยานทุกท่าน ขอให้
ปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครดั เพือ่ความ
ปลอดภัยของทุกๆท่านบนท้องถนนครับ”
  นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ และ รองประธาน
ชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ เปิดเผย
กบัทมีขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่ “โดย
ปกติชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์  ได้
มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำาลังกาย 
ไปบำาเพ็ญประโยชน์กันเป็นประจำาอยู่แล้ว 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นับเป็นโอกาสดีที่เครือ
สหวิริยาได้จัดกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ภาย
ใต้โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน ขึ้น ซึ่ง
ทางชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมของเครือสหวิริยาทุกครั้ง  
รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลุก
กระแสและกระตุ้นจิตสำานึกในการรณรงค์ลด
การใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน  ซึ่งใน
ปีนี้ทางชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์
มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเครือ
สหวิริยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างโลกสวย 
บางสะพานสดใสต่อไป”
  ด้าน นายปัญญา ผดุงสันต์ พนักงาน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม กล่าว
ว่า “กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เป็นกิจกรรมที่ดี
มาก เพราะเปน็กจิกรรมทีร่ณรงคใ์หป้ระชาชน
ในท้องถิ่น หันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะใน
การเดินทาง ส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำาคัญ 

ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า
อำาเภอบางสะพาน มีกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็น
พาหนะในการเดินทางเป็นจำานวนมาก ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก นอกจากนี้การเข้า
รว่มกจิกรรมยงัไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัขอ้ปฏบิตัิ
ตา่งๆในการปัน่จกัรยานอยา่งปลอดภยัในทาง
สาธารณะมากขึ้นอีกด้วย
  นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อชาย ชาวบ้านหมู่ 
1 ต.กำาเนิดนพคุณ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมปั่น
รักษ์ ปันยิ้มได้เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กว่า 
“กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เป็นกิจกรรมที่สนุก
มากค่ะ เพราะโดยปกติเป็นคนชอบการปั่น
จักรยานออกกำาลังกายอยู่แล้ว แต่พอมาเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ ทำาให้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่
ชืน่ชอบการปัน่จกัรยานออกกำาลงักายเหมอืน
กัน ทำาให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
แลว้กส็ง่ผลใหส้ขุภาพรา่งกายของเราแขง็แรง
ด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ
จาก สภ.บางสะพานมาให้ความรู้เรื่องการ
ขบัขีจ่กัรยานอยา่งปลอดภยัในทางสาธารณะ 
ทำาให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมาย
และขอ้บงัคบัตา่งๆในการปัน่จกัรยาน สำาหรบั
เส้นทางการปั่นในวันนี้ถือว่าสวยงามมากค่ะ 
ได้ปั่นจักรยานรับลมทะเล เลียบชายหาดแม่
รำาพงึ ระยะทางไมไ่กลมากนกั ปัน่สบายๆ และ
อีกกิจกรรมที่ดีมากๆ คือ ได้ร่วมกันทำาความ
สะอาด โดยการเก็บขยะบริเวณลานจอด
รถสวนเฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง ทำาให้
ชุมชนสะอาดมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่
เข้าร่วมแล้วคุ้มค่ามากๆ เพราะนอกจากเรา
จะได้ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยัง
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน และได้บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนา
ชุมชนบางสะพานของเราด้วยค่ะ”
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ประจําวันที่  1  มิถุนายน  25584 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

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

เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําป 2558 ดวย
การรวมกันทําความสะอาด เก็บขยะตลอดแนว
ชายหาดแมรําพึงเปนระยะทาง 3 กิโลเมตร และ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะชายหาด 
ในวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งแต เวลา 08.00-
12.00 น. ณ ลานกิจกรรมบานปากคลอง หาดแม
รําพึง อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ
       ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” กลาววา 
“เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลกที่จะถึง  ซึ่งตรงกับ
วันศุกรที่  5  มิถุนายน  2558  ที่ทั่วโลกตางชวยกัน
รณรงคเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จึง
ไดรวมกบั ชมุชนบานปากคลอง หนวยงานภาครฐั
ในพืน้ที ่และผูประกอบการรานคา โรงแรม รสีอรท
ชายหาดแมรําพึง จัดกิจกรรม “เอสเอสไอรักษ
ชายหาดครั้งที่ 7” (SSI Beach Clean-Up) ขึ้น 
ประกอบดวยการดาํเนนิกจิกรรมทาํความสะอาด 
เก็บขยะตลอดแนวชายหาดแมรําพึง เปนระยะ
ทาง 3 กิโลเมตร ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวน
สาธารณะริมชายหาด และรวมแสดงความยินดี 
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับบุคคล
ตวัอยางทีด่ ีในการสนบัสนนุและสงเสรมิกจิกรรม
ดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

SSI รักษโลก        ตอจากหนา 1

คอลัมน “นองเหล็กเลาเรื่อง”       ตอจาก น.1
 เหล็กเปนวัสดุที่มีสวนผสมของทรัพยากร
ที่ธรรมชาติสรางขึ้น มีคุณสมบัติพิเศษในตัวเองที่
หาไมไดในวัสดุอื่น และนําไปใชประโยชนไดหลายทาง 
ตอไปนี้เราจะออกเดินทางคนหาความมหัศจรรย
ของเหล็กไปดวยกัน โดยเร่ิมตนจาก “ธาตุเหล็ก” 
โดยทัว่ไปในเหลก็จะอยูในรปูของแรเหลก็ (Iron Ore) 
ซึ่งมีธาตุเหล็กเปนสวนประกอบ ธาตุเหล็กหรือ 
Iron เปนธาตุทางเคมีใชสัญลักษณแทนไดดวย Fe 
เปนธาตุที่มีมากเปนอันดับ 6 ในระบบจักรวาล พบ
มากตรงบริเวณแกนกลางของดาวยักษแดง (Red      
Giant) รวมทั้งอุกาบาตและดาวเคราะหตางๆ เชน 
โลก เปนตน สําหรับโลกของเรา เหล็กเปนสวน
ประกอบของเปลือกโลกประมาณรอยละ 5 และเปน
ธาตุที่พบมากเปนอันดับที่ 4 บริเวณเปลือกโลก และ
ทีส่าํคญัคอืเปนโลหะทีพ่บไดมากทีส่ดุในโลก ซึง่เหลก็
ทีถ่กูนาํมาใชในการผลติผลิตภณัฑตางๆ นัน้ เกดิมา
จากการรวมตวักนัของธาตแุละออกซิเจนอยูใตพืน้
โลกมานานนับเปนพันๆ หมื่นๆ ป จนเมื่อเปลือกโลก
มีการขยับตัว แรเหล็กที่อยูใตผิวโลกก็คอย ๆ ถูก
ดันขึ้นมาใกลผิวดิน จนมนุษยสํารวจพบเขา แลว
จึงสกัดแรเหล็กเหลานั้นขึ้นมาจากดิน
 เหล็กบริสุทธิ์จัดเปนโลหะชนิดหนึ่ง ซ่ึงมี
ลักษณะพื้นผิวเปนมันเงา และมีสีเงิน-เทา แตจะพบใน
รปูแบบดงักลาวไดนอยมากบนพืน้ผวิโลก เนือ่งจาก
เหล็กบริสุทธ์ิจะเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจน
และความช้ืนท่ีมีอยูในบรรยากาศ ทําใหสีเปลี่ยนเปน
สีแดง หรือ นํ้าตาล เคลือบผิวเหล็กอยู ซึ่งเรียกวา 
สนิม น่ันเอง อยางไรก็ตาม การกําจัดออกซิเจน
ออกก็สามารถทําไดโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี 
ซ่ึงอาศัยธาตุคารบอนเปนตัวทําปฏิกิริยา ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิสูง

 โดยทัว่ไปแลวผลึกของเหล็กบรสุิทธิจ์ะมคีวาม
นิม่กวาอะลมูเินยีม หรอืกลาวอกีนยัหนึง่กค็อืเหลก็
บริสุทธิ์จะมีความสามารถในการรับแรง (Strength) 
ทีต่ํ่ากวา  อะลมูเินยีม  แตคณุสมบตัขิองเหลก็บรสิทุธิ์
ส ามารถปรับปรุ งหรือ เปลี่ ยน แปลง ได โ ดย
กระบวนการตางๆ เชน การเติมธาตุผสมตางๆ ทั้ง
ที่เปนโลหะและอโลหะลงไป เชน การเติมธาตุคารบอน 
และโลหะผสมอื่นๆ ในปริมาณเล็กนอย ก็จะทําใหได
เหล็กกลาซึ่งมีความแข็งแรงมากกวาเหล็กบริสุทธิ์
ถึง 1,000 เทา ธาตุตางๆ ที่ผสมอยูในเหล็กนั้นจะ
มีผลตอคุณสมบัติทางกลของเหล็กตางกัน เชน 

ธาตุคารบอน ซิลิคอน แมงกานีส นิกเกิล จะชวย
เพิ่มความแข็งแรงใหกับเหล็ก สวนธาตุแมงกานีส 
นิกเกิล โครเมียม รวมถึงโมลิบดินัม จะชวยเพิ่ม
ความสามารถในการชบุแขง็ของเหล็ก นอกจากนียั้ง
สามารถปรบัปรงุคณุสมบตัทิางกลดวยวธิอีืน่ๆ ได
จากกระบวนการตางๆ อีกมากมาย เชน กระบวนการ
แปรรปูรอนหรอืเยน็ กรรมวธิทีางความรอนตางๆ 
เปนตน ดงัเชน เหลก็ Iron Whiskers ซึง่เกดิจากการ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกลใหผลึกภายในวัสดุมี
ขนาดเล็กมาก สงผลใหมคีาความตานทางแรงดงัสงู

ถึง 11,000 MPa ดังนั้น จะเห็นไดวาเหล็กเปนวัสดุ
ที่มีกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลได
หลากหลายที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น อยางไร
ก็ตาม เหล็กกลานั้นก็มีอยูหลายชนิด ซึ่งแตละชนิด
ก็มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับการนําไปใช
ประโยชนนั้นเอง
 นอกจากธาตุเหล็กจะพบในวัสดุท่ีมีความ
มันวาวแข็งแกรงอยางที่ เห็นกันทั่วไปแลว ธาตุ
มหัศจรรยชนิดนี้ยังเปนสวนประกอบที่สําคัญใน
ปฏิกิริยาเคมีของส่ิงมีชีวิตแทบทุกชนิด รวมทั้ง
มนุษยเราดวย ธาตุเหล็กอาศัยอยูในเม็ดเลือดแดง

รวมกับสารประกอบที่สําคัญอยาง พอรฟริน 
(Porphyrin) และ ฮีม (Heme) ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของฮโีมโกบนิ (Hemoglobin) ทาํหนาท่ีเปนโปรตีนท่ี
ลําเลียงออกซเิจนไปหลอเล้ียงเซลลและเนือ้เยือ่ตาม
อวัยวะตางๆ และเอนไซม (Enzyme) ซึ่งเปนโปรตีน
ที่ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาเคมีในระบบการทํางานของ
เซลลใหปกติ ธาตุเหล็กในคนจะมีปริมาณที่แตกตาง
กันขึ้นอยูกับอายุ เพศ ขนาดนํ้าหนักตัว ภาวะทาง
โภชนาการ และสุขภาพ โดยประมาณรอยละ 70 ของเหล็ก
จะเปนสวนประกอบของฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง

สวนที่เหลือจะถูกเก็บไวในตับ มาม ไขกระดูกและ  
กลามเนื้อ เพื่อใชในการสรางสีของฮีโมโกลบิน 
ของเม็ดเลือดแดงที่จําเปน เหล็กมีความจําเปนกับ
คนทุกวัย โดยเฉพาะวัยที่มีการเจริญเติมโตสูง เชน 
ทารก เด็ก วัยรุน หญิงตั้งครรภ โดยนํ้าเลือด 100 
ลูกบาศกเซนติเมตร จะมีเหล็กเปนสวนประกอบ
ประมาณ 40-50 มิลลิกรัม
 นอกจากน้ี ธาตุเหล็กยังชวยกําจัดสาร
แคดเมียมโลหะหนักที่พบในยาฆาเชื้อราทางการ
เกษตรและในโรงงานอตุสาหกรรมออกจากรางกาย 
รวมถึงทําหนาท่ีนําวิตามินบีไปใชใหถูกตองดวย   
เมื่อใดขาดธาตุเหล็ก รางกายของเราจะแสดง
อาการออกมาทลีะนอยเริม่ดวยอาการเหนด็เหนือ่ย 
ออนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร จุกเสียด หายใจ
ลําบาก ใจสั่น เปนตน ในหญิงมีครรภพบวาอัตรา
การเสียชีวิตของแมและลูกจะเพิ่มขึ้นขณะทําคลอด 
หากรางกายของผูเปนแมขาดธาตุเหล็ก สวนใน
เด็กที่มีปริมาณธาตุเหล็กตํ่ากวาเกณฑนั้นจะสงผล
ใหประสิทธิภาพทางการเรียนรูตํ่ากวาปกติ และมี
อาการซึมไมกระตือรือรน
 เพราะฉะนัน้รางกายจงึจาํเปนตองบรโิภคเหลก็
เพือ่รกัษาสมดุลและประโยชนดังกลาวในรางกาย โดย
การกนิอาหารทีม่ธีาตเิหลก็สงู เชน เนือ้สตัว ประเภท
เน้ือแดง ปลา สตัวปก ไปจนถึงธัญพชื พชืตระกูลถ่ัว
และพืชผักทั่วไป หลายคนอาจสงสัยวาธาตุเหล็กใน
อาหารเปนตัวเดียวกับธาตุเหล็กในเหล็กแข็งๆ หรือเปลา
คําตอบก็คือ มีอะตอมของเหล็กเหมือนกันคือ Fe-26
แตอยูกันคนละสถานะ เหล็กแข็งๆ ที่ใชกอสรางเปน
โลหะเหล็กจริงๆ สวนธาตุเหล็กท่ีมีในอาหารน้ันอยู
ในรูปของเหล็กไอออน (Fe2+.Fe3+) ซึ่งเปนสาร
ละลายในอาหาร รางกายสามารถดูดซึมไดนั่นเอง
 วนัน้ีนองเหลก็แทง ไดมาเลาเก่ียวกับธาตุเหลก็ 
และไขปรศินาธาตุเหลก็ท่ีอยูในรางกายของเราใหอาน
กันแลว หวังวาขอมูลที่นองเหล็กแทงนํามาเสนอใน
ฉบบันีจ้ะเปนประโยชนใหแกทานผูอานไดเขาใจถงึเหลก็
โดยไมนอย สําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ

สิ่งแวดลอมของชุมชน 
เพือ่เปนการเชดิชเูกยีรต ิ
และสงเสริมการมีสวน
ร ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม โดย
งานจัดขึ้นในวันศุกรที่ 
5 มิถุนายน ตั้งแตเวลา 
08.00 - 12.00 น. ณ ลาน
กิจกรรมบานปากคลอง 
ชายหาดแมรําพึง ต.   
แมรําพึง อ.บางสะพาน 
จ. ประจวบคีรีขันธ
  นายสมบตั ิ แกว-
บุดดา  ผูจัดการสวน 
สํานักชุมชนสัมพันธ  
เอสเอสไอ กลาววา 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อปลุก
จิตสํานึกในการชวยกัน
อนรุกัษสิง่แวดลอมและธรรมชาต ิแหลงทองเทีย่ว
ที่สําคัญของอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ-
ครีขีนัธ พรอมสรางความตระหนกัใหทกุภาคสวน
ไดมีสวนรวม รวมมือกันอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ิน
ใหสามารถคงอยูยาวนานตลอดไป  พรอมกับ

ชวยกันฟูฟนใหกลับมีสภาพท่ีสวยงามปราศจาก
ขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ การที่ทุกภาคสวนไดมารวม
มือรวมใจกันจึงถือเปนสิ่งที่ดี จึงขอเรียนเชิญ
ชวนประชาชนในพื้นที่มารวมกันดําเนินกิจกรรม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ในวันดังกลาว เพื่อรวมกันแสดงพลังรักษโลก
กับพวกเรา ทั้งนี้วันสิ่งแวดลอมโลกไดมีหัวขอใน
การรณรงคคือ “7 billion dreams, One Planet, 
Consume with Care” หรือ “7 พันลานฝน 7 พัน
ลานใจ คิดหวงใยในผืนโลก”

ขอมูลเฉพาะ
ธาตุเหล็ก (Iron)

Fe

26 

ของแข็ง

7.874 g/cm3

6.98 g/cm3

1811 K, 1538 C, 2800 F 

3134 K, 2862 C, 51982 F

13.81 KJ/mol

340 KJ/mol

ชื่อ

สัญลักษณ

เลขอะตอม

สถานะ

ความหนาแนน

ความหนาแนนในสภาวะที่เปนของเหลว ณ จุดหลอมเหลว

จุดหลอมเหลว

จุดเดือด

พลังงานความรอนที่ใชในการหลอมละลาย

พลังงานความรอนที่ใชในการระเหยเปนไอ

ที่มา : เรียบเรียงจากหนังสือ Steel Is All Around สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
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 เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่
ผานมา นายประวิทย รัตนพงศ 
ผูใหญบาน ในฐานะประธานสภา
หมู 4 บานมารอง  ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พรอมดวยผูนาํชมุชน สมาชกิสภาฯ 
และตัวแทนชุมชน รวมกันตอนรับ 

นายวินัย มีเพชร นายกองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท 
จ.นครสวรรค และสมาชิก อบต. รวม
ถงึผูนาํชมุชน กวา 50 คน ในโอกาส
ศกึษาดงูานพฒันา “ชมุชนตนแบบ
บานมารอง” อาทิ ธนาคารชุมชน 
สภาผูนําชุมชน    :อานตอหนา 3

อบต.โพธิ์ประสาท จ.นครสวรรค
ดูงานชุมชนตนแบบบาน มารอง
แหลงเรยีนรูงานพฒันาชมุชน ภายใตโครงการสหวริยิารวมพฒันา

ปที่  6   ฉบับที่  124   ประจําวันที่  1  มิถุนายน  2558

ไลน ทรานสปอรต
บริการงานขนสงเกรด A
การันตีความพึงพอใจลูกคา100%
สงตรงเวลา สินคาสมบูรณไมเสียหาย

บี.เอส.เมทัล ตรวจประเมินโรงงานรอบสอง
เตรียมเขาประกวดสถานประกอบกิจการ
ดานความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 5 ปซอน
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม     
ที่ผ านมา นายเกษมสันต   
เครือเจริญ ผูอํานวยการศูนย
ความปลอดภัยแรงงานเขต 7
จ.ราชบุรี นําทีมคณะกรรมการฯ
จากศูนยความปลอดภัยแรง 
งานเขต 7 เขาตรวจประเมิน 
บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด 

(สาขา 1)  อ.บางสะพาน  บรษิทั
ในเครือสหวิริยา ซึ่งเปนการ
ตรวจประเมินสถานประกอบ
กิจการดานความปลอดภัยฯ 
ระดับประเทศ ประจําป 2558 
และในครัง้นีถ้อืเปนการตรวจ 
รอบที่ 2 ภายหลังการผาน
ประเมินจาก

ประมวลภาพ
กิจกรรม

คาราวาน
มอเตอรไซต 

ลงพื้นที่ 2 ตําบล
สื่อสารเชื่อมโยง

ชุมชนกับอุตสาหกรรม

:อานตอหนา 2

บางสะพานสัมพันธ ขานรับนโยบายภาครัฐ
แตงต้ังคณะกรรมการโรงงานสีขาวรวมดวยชวยตอตานยาเสพติด

บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด ในเครือสหวิริยา 
อีกหนึ่งบริษัทผูขับเคลื่อนงานดานพัฒนาชุมชน 
พัฒนาโครงการดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
อ.บางสะพาน เดินหนาขานรับนโยบายภาครัฐรวม
รณรงคปราบปรามปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ ผาน “คณะทาํงานในโครงการ
โรงงานสีขาว” ประจําป 2558 เพื่อรวมสรางสรรค
สังคมใหนาอยู       :อานตอหนา 3

●  กิจกรรมชุมชน

น.4

เครอืสหวริยิารวมขบัเคลือ่นงาน
ชุมชน ผลักดันคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ อ.บางสะพาน
ที่ จ.ระยอง

:อานตอหนา 4

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด 

ภายใตกลุมขนสงสหวิริยา บริการ

งานขนสงทางบกโดยรถยนตขนาด

ใหญแบบมอือาชพี ประเมนิผลงาน

การสงสนิคาเหลก็แผนรดีเยน็ชนดิ

มวนใหลูกคาของ บมจ.เหล็กแผน

รีดเย็นไทย  ลูกคาพึงพอใจในบริการ

ไลน ทรานสปอรต สงสินคาตรง

เวลาที่นัดหมาย 100 % สินคา

สมบูรณไมเสียหาย สรางมูลคา

ทางธรุกจิทัง้ 2 ฝาย เดนิหนาพฒันา

งานบริการขนสงระดับสากล

         นายชานันท ดวงจินดา กรรมการ

ผูจัดการบริษัท ไลน ทรานสปอรต 

จํากัด เปดเผยถึงผลงานการบริการ

ขนสงสินคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน 

รอบปที่ผานมา ใหกับลูกคาของ บมจ.

เหล็กแผนรีดเย็นไทย โดยสํารวจจาก

ปริมาณการขนสง ปริมาณสินคา และ

ความพึงพอใจ พบวาบริษัทฯ สามารถ

สงมอบสนิคากลุมผลติภณัฑเหลก็แผน

รีดเย็นชนิดมวน ตรงตามกําหนดเวลา

ลูกคาได 100% (100% On-Time Delivery) 

6 เดือนติดตอกัน โดยคาเปอรเซ็นต

การสงมอบทั้งป อยูที่  99.91% นั่น

หมายความวา จากจํานวนเที่ยวที่        

สงมอบ               :อานตอหนา 2
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

เ ห ล็ ก แ ผ่ น รี ด เ ย็ น
ชนิดม้วน 13 ,644 
เที่ยวในปี 2557 ที่
ผา่นมา ทางไลนฯ์ สง่
สนิคา้ชา้กวา่กำาหนด
เวลา เพียง 12 เที่ยว  

 โดยนายชานันท์ ให้
รายละเอียดเพิ่มเติม

     ว่า “นับว่าเป็นผลงาน
ทีด่เียีย่มของทมีงานขนสง่ฯ ทัง้หมด ทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เต็ม 100% 
ซึ่งหัวใจหลักของงานขนส่ง คือ การส่งสินค้า
ตรงเวลา การันตีสภาพของสินค้าที่จะถึงมือ
ลูกค้า โดย บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต มีการเตรียม 
ความพร้อมทั้งเรื่องการประสานรับสินค้า
จาก TCRSS (สินค้าพร้อมส่งออกไปให้ลูกค้า
ภายนอก) รถขนส่งที่สภาพดี มีการตรวจเช็ค 

พนักงานขับรถที่มีความพร้อม มาตรการ
ดูแลสินค้า อาทิ การคลุมผ้าใบ การรัดตรึงโซ่ 
เป็นต้น ทั้งนี้การที่จะส่งสินค้าถึงมือลูกค้าใน
เวลาที่กำาหนดนั้นมีหลายปัจจัย และหลาย
อุปสรรค ที่เป็นองค์ประกอบให้เกิดความเร็ว 
หรือความล่าช้า ซึ่งหากเรามีการวางแผนงาน
อย่างดี รัดกุม รอบคอบ งานขนส่งก็จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด”
  “โดยทีมงานของบริษัทฯ วางแผนการ
ดำาเนินงานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่าง
เป็นระบบ มีข้อมูล และเทคโนโลยี ช่วยขับ
เคลื่อนงานให้สัมฤทธิ์ผล เช่น ระบบ GPS 
ติดตามตำาแหน่งของรถ สามารถรายงาน
ลูกค้าได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว สินค้าอยู่ ณ 
จุดใด ใช้เวลากี่ชั่วโมงจะถึงมือลูกค้า ด้วย
นโยบายที่มีความมุ่งมั่นเป็นเลิศด้านธุรกิจ
ขนส่ง และการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลกูคา้ โดยใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงและสง่เสรมิ
ใหพ้นกังานปรบัปรงุประสทิธภิาพการทำางาน

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ได้สูงสุด สร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งลูกค้า
และ ไลน์ ทรานสปอร์ต  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา
บรษิทัฯ สามารถสง่เหลก็แผน่รดีเยน็ชนดิมว้น 

(Cold Rolled Coil) ให้กับลูกค้าปริมาณทั้งสิ้น 
409,311 ตัน โดยเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
ทั้งหมด จะนำาไปผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วน
รถยนต ์ชิน้สว่นคอมพวิเตอร ์ฯลฯ เพือ่ตอ่ยอด

การพัฒนาประเทศต่อไป “
  นายชานนัท ์กลา่วเพิม่เตมิวา่ “สิง่สำาคญั
คือ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ  
การให้บริการขนส่งอย่างมีคุณภาพต่อไป    
และต้องรักษาระดับคุณภาพดีที่ทำาไปแล้ว 

ให้คงอยู่ต่อเนื่อง ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน
ที่ช่วยกันสร้างผลงานคุณภาพเช่นนี้ และเรา
จะรว่มกนัพฒันา ยกระดบัคณุภาพการบรกิาร
ให้ดีที่สุด”

ไลน์ ทรานสปอร์ต  ต่อจากหน้า 1

ชานันท์  ดวงจินดา

บี.เอส.เมทัล        ต่อจากหน้า 1

การตรวจสอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในวันดังกล่าว
มีนายราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด พร้อมด้วยคณะ
ทำางานด้านความปลอดภัยฯ ให้การต้อนรับ 
พร้อมนำาทีมเข้าตรวจในโรงงาน บี.เอส.เมทัล 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ 
  ซึง่ในการเขา้ตรวจประเมนิสถานประกอบ
กิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับประเทศ 
ประจำาปี 2558 นี้ คณะกรรมการฯ จากศูนย์
ความปลอดภัย ได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวม
ขององค์กร ตรวจประเมินจากเอกสารข้อมูล
ต่างๆ อย่างละเอียด รวมถึงเข้าตรวจพื้นที่จริง
ในการทำางาน เพือ่ประกอบการพจิารณารางวลั
สถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยฯ 

ระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะมีการประกาศผลใน

เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ 

  ในส่วนของผู้ดูแลในงานด้านความ

ปลอดภัย คือ นางสาวจิราพร เดือนสวัสดิ์       

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัวชิาชพี บรษิทั บ.ีเอส.

เมทัล จำากัด (สาขา 1) อ.บางสะพาน เผยว่า            

“ในปนีีก้ฎระเบยีบคอ่นขา้งเขม้งวดหลกัเกณฑ์

เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา และเนื่องจาก

ได้รับรางวัลมาแล้ว 4 ครั้ง และในปีนี้ถือเป็น

ปีที่  5  ที่ได้นำาเสนอชิงรางวัลเพื่อร่วมสร้าง

มาตราฐานให้กับสถานประกอบการ ซึ่งรางวัล

ต่างๆ ที่ได้มาก็เพื่อเป็นกำาลังใจให้กับพนักงาน 

ถอืเปน็รางวลัของพนกังานทกุคน เพราะทกุคน

มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎ และตาม

แผนงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างแข็งขัน

ทำาตามข้อกำาหนดของกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานอย่างครบถ้วน นอกจากน้ี พนักงาน

ทุกคนต่างให้ความร่วมมือและสนับสนุน  ตลอดจน
เขา้รว่มกจิกรรมดา้นความปลอดภยั ตา่งๆ อาทิ
เช่น การประเมินความเส่ียง และควบคุมอันตราย
ในทุกข้ันตอนการทำางาน  การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
และส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในและนอกงาน
การซ้อมหนีไฟ การเสนอแนะการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภยัฯ รวมถงึการเขา้รว่มนทิรรศการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พนักงาน    
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางด้านความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมใน
การทำางาน และ
พ นั ก ง า น ไ ด้ นำ า
ความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ
การมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำาวันอีก
ด้วย”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์

  โดยนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด 
(สาขา 1) อ.บางสะพาน กล่าวว่า “บริษัทให้
ความสำาคัญและใส่ใจด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการดำาเนนิ
งานมาตลอด และถือเป็นนโยบายหลักที่ต้อง
คำานึงถึงหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นสำาคัญ ตลอด
จนมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผล
ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
ทำาให้ บี.เอส.เมทัล ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กจิการ ดา้นความปลอดภยัฯ ระดบัประเทศ มา
ถงึ 4 ปซีอ้น และในปนีีเ้ปน็การชงิรางวลัปทีี ่5 ซึง่
กฎระเบยีบมคีวามเขม้ขน้ขึน้ทกุป ีรางวลัตา่งๆ 
ที่ได้รับเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เรา
ดำาเนนิงานดว้ยความปลอดภยั และใสใ่จสภาพ
แวดล้อมในการทำางานอยู่เสมอ อีกทั้งต้องทำา
ตามกฎกระทรวงตามกำาหนดกฎหมาย ส่วน
ตัวเชื่อว่าเมื่อเราทำาดี คิดดีในทุกกระบวนการ
ก็จะส่งผลดีต่อพนักงานหรือบุคลากรในด้าน
ขวัญและกำาลังใจ ทำาให้การทำางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีเป็นลูกโซ่ไปยัง
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ท้ายสุดแล้วเมื่อ
ผลิตสินค้าได้คุณภาพดี ลูกค้าก็จะได้รับสินค้า
ที่ดีมีคุณภาพ ฉะนั้นเรื่องความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการดำาเนินงาน 
ถอืเปน็หวัใจสำาคญัทีท่กุคนตอ้งตระหนกัในทกุ
ขัน้ตอนและทกุวนิาทขีองการปฏบิตัหินา้ทีไ่มว่า่
เราจะทำางานทีไ่หนกต็าม และขอบคณุพนกังาน
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันทำาให้บริษัทฯ 
ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เป้าหมายในการ
ทำางานของเราคืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” นาย
ราเชนทร์ กล่าว
  สถานประกอบกิจการบริษัทในเครือ
สหวริยิา ใสใ่จและยดึมัน่ในนโยบายดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ในการ
ดำาเนินธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
อย่างจริงจัง พร้อมมุ่งเน้นในการปรับปรุง
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เปา้หมายคอือบุตัเิหตุ
ที่ เป็นศูนย์ สูงสุด คือ ให้พนักงาน ลูกค้า 
ตลอดจนสังคมและชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ศศิธร  พิริยกิจ

บางสะพานสัมพันธ์  ต่อจากหน้า 1

พรอ้มเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองภาคอตุสาห-

กรรมเหล็ก ในการมีส่วนร่วมขับเคล่ือน

ประเทศไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

	 	 โดยนางศศิธร พิริยกิจ	 ผู้จัดการทั่วไป	

บจก.บางสะพานสัมพันธ์	 กล่าวว่า	 “จากที่

บางสะพานสัมพันธ์ในฐานะบริษัทในเครือ

สหวิริยา	 ซึ่งประกอบไปด้วยทีมส่งเสริมและ

พฒันา	ทมีพฒันาโครงการและการมสีว่นรว่ม	

และทมีชำานาญการดา้นสิง่แวดลอ้ม	ตระหนกั

ถึงความสำาคัญของปัญหายาเสพติด	 และ

ยังสอดคล้องกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้

บรหิารในการสรา้งองคก์รใหเ้ปน็องคก์รทีเ่ขม้

แ ข็ งปลอดยา

เสพตดิจงึไดแ้ตง่

ตั้งคณะทำางาน	

“โครงการโรงงาน

สีขาว”	 ประจำา

ปี	2558	ขึ้น	 เพื่อ

บริหารจัดการ

งานด้านนี้	 และ

เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น

สมาชิกเครือข่ายของบริษัทในเครือ

	 	 โครงการโรงงานสีขาว	 เป็นโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการที่ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่					

ปี	 พ.ศ.	 2544	 หลังจากมีการตราพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	

(ฉบับที่		3)		พ.ศ.		2543		โดยกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	 เป็น

ผู้ รับผิดชอบหลักในการดำาเนินการตาม

โครงการ

	 	 นางศศิธร	 พิริยกิจ	 ยังกล่าวเสริมอีกว่า	

“การทำางานของคณะทำางานในโครงการ

โรงงานสีขาว	มุ่งเน้นดำาเนินงานผ่านกิจกรรม

ตา่งๆ	อาท	ิกจิกรรมเลน่กฬีายามเยน็(หลงัเลกิ

งาน)	 ในทุกๆ	 วันจันทร์ของสัปดาห์	 กิจกรรม

ประกวดคำาขวัญต่อต้านยาเสพติด	กิจกรรม

อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงาน	

กจิกรรมตรวจสขุภาพประจำาป/ีตรวจปสัสาวะ

หาสารเสพติด		ซึ่งกิจกรรมหลัก	ๆ 		เหล่านี้

ภายใตโ้ครงการสหวริยิารว่มพฒันา	โดยมทีมี

สง่เสรมิและพฒันา	เครอืสหวริยิา	รว่มตอ้นรบั

และให้ข้อมูลความร่วมมือในงานพัฒนา

ระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	

     นายวินัย 

มีเพชร	 นายก

องค์การบริหาร

ส่ ว น ตำ า บ ล

โพธิ์ ป ร ะ ส าท	

จ .นครสวรรค์ 	

ให้ความเห็นว่า	

“ดีใจท่ีได้เดินทาง

มาศึกษาดูงาน	และประทับใจในความสำาเร็จ

ของ	 “สภาผู้นำาชุมชน”	 จากหมู่บ้านเล็กๆ	

สามารถเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง	 และ

ที่สำาคัญมีผู้นำาที่มีมีจิตอาสามีความเสียสละ	

จนเกิดการรวมตัวที่ดีของคนในหมู่บ้าน		สิ่งนี้

เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผมเองจะนำาไปปรับใช้

และปฏบิตัติาม	ในฐานะผูน้ำาเหมอืนกนั	อยาก

เห็นชุมชนโพธิ์ประสาทมีสภาผู้นำาชุมชน	 เพื่อ

ให้เกิดงานพัฒนาที่เข้มแข็ง	 ชุมชนมีความ

สามัคคีเช่นเดียวกับพี่น้องชาวม้าร้อง	 และ

ชื่นชมกับแนวความคิดของผู้ใหญ่ประวิทย์	

“ที่กล่าวว่างานจะเดินหน้าต้องมีการสื่อสาร

กันระหว่างผู้นำา	และชุมชน	เพื่อพูดคุยงานทุก

ดา้นของงานพฒันาชมุชนของตนเองโดยผา่น

กจิกรรมเวทกีารพดูคยุ	ไมต่อ้งรอหนว่ยงานอืน่

เข้ามาช่วยเหลือหากเราพอมีงบประมาณ	ก็

สามารถหารอืชมุชนและทำาไดท้นัท	ี“สภาผูน้ำา

ชุมชน”	 สามารถชี้

อนาคตของหมูบ่า้น

ได้ 	 และต้องเห็น

ความสำาคัญของ

การพัฒนาไปใน

ทิ ศทาง เดี ย วกั น	

ทำ า ง า น อ ย่ า ง มี

ร ะ บบ แบบแผน

วางเป้าหมายไปใน

ทิศทางเดียวกัน”	

และขอเชิญชวนให้

ผู้นำาจากพื้นที่อื่นๆ	

มาศกึษาดูงานบา้น

ม้าร้องแห่งนี้ 	 เพื่อ

นำาไปพัฒนาและ

ปรับ ใช้ ในชุ มชน

ของตนเช่นเดียวกัน”

										ด้านความ

คิ ด เ ห็ น จ า ก

คณะเยี่ ยมชม	

นางกุลภาภร 

ป้ อ ม จั น ท ร์  

ปลั ดอ งค์ ก า ร

บริหารส่วนตำาบล

โพธิ์ ป ร ะ ส าท	

จ .นครสวรรค์ 	

กล่าวว่า	 “การเดินทางมารับความรู้ในวันนี้	

ขอชื่นชมผู้นำา	และชุมชนบ้านม้าร้องที่มีหัวใจ

ในการพัฒนาร่วมมือกันทำาเพื่อชุมชนของตน	

การเดนิทางไกลในครัง้นี	้	คุ้มค่ามากเหมือน

ได้มาเปิดโลกทัศน์อีก

อบต.โพธิ์ประสาท    ต่อจากหน้า 1

วินัย  มีเพชร

กุลภาภร  ป้อมจันทร์

มุมหนึ่ ง 	 ในงาน

พัฒนาชุมชนนั้ น

มี ห ล า ย รู ป แบบ

ที่ สำ า คัญผู้ นำ า จ ะ

ต้องเริ่มลงมือทำา

ก่อน	ชอบหลักการ

ดำ า เ นิ น ง านขอ ง

สภ าผู้ นำ า ชุ ม ช น	

บ้านม้าร้อง	ต.พงศ์

ประศาสน์	 คือ	 มี

ทั้งผู้นำาชุมชน	 ผู้นำา

ทางธรรมชาติ	 ผู้นำาคุ้ม	 ก่อเกิดความสามัคคี

และร่วมมือกันของคนในชุมชน	จะเห็นได้ว่า	

“สภาผู้นำาชุมชน”	ของม้าร้องเข้มแข็งมากจน

สง่ผลตอ่การกระจายงานพฒันาไปในรปูแบบ

ต่างๆ	ที่สำาคัญผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธาน

สภาฯ	 เป็นเสาหลักสำาคัญในทุกเรื่อง	 รู้สึก

ประทับใจมากค่ะ”	นางกุลภาภร	กล่าวภาย

หลังการดูงาน

ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการดำาเนินงานหลัก

ของคณะทำางานในโครงการฯ	อยู่แล้ว		นอกจากน้ี

คณะทำางานฯ	ยังมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรม

เสริมอื่นๆ	เพิ่มเติมอีกในลำาดับถัดไป	เพื่อเป็น

การสร้างเสริมความรู้	 ความเข้าใจในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 และยัง

สามารถขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน

รอบๆ	ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพแข็ง

แรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ถือได้ว่าเป็น

โครงการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร	 ตาม

นโยบายบรษิทัอกีดว้ย		และในอนาคตคณะทำา

งานฯ	ยังตั้งเป้าพัฒนาเกณฑ์การดำาเนินงาน

โครงการโรงงานสีขาวให้เข้าระบบมาตรฐาน

มากขึ้น	 ยกระดับการดำาเนิน

การป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพตดิอยา่งเปน็รปูธรรมและ

ยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย”

	 	 โครงการโรงงานสีขาว	

ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า	

บจก.บางสะพานสัมพันธ์	 ใน

เครือสหวิริยามุ่งเน้นสานต่อ

กิจกรรมดีๆ	 เพื่อสร้างสรรค์	

ชุมชน	สังคมอย่างต่อเนื่อง
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ประจําวันที่  1  มิถุนายน  25584 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
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

ประมวลภาพกิจกรรม

คาราวานมอเตอรไซต
ลงพื้นที่ 2 ตําบล สื่อสารเชื่อมโยงชุมชนกับอุตสาหกรรม

กิจกรรมคาราวานมอเตอรไซต สื่อสารเชื่อมโยงสรางการรับรู เขาใจและเขาถึงทุก
ชมุชนจากทมีงานสงเสรมิและพฒันา เครอืสหวริยิา สงมอบเอกสารขอมลูของบรษิทั
ในเครือ รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะแลกเปล่ียนขอมูลกับพ่ีนอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
สรางการรับรูเขาใจระหวางชุมชนและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยท่ีผานมาเขา
สื่อสารกับพี่นอง ต.พงศประศาสน และเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ขอขอบคุณพี่นองชาวบางสะพานที่ใหการตอนรับ และใหความ
สนใจ พรอมทั้งรวมพูดคุยกับเจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาเปนอยางดี

●  กิจกรรมชุมชน

เติมสุขที่มากกวาสุข กับกิจกรรมขับเคลื่อน    
งานชุมชน ที่ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือ
สหวิริยา รวมสงเสริมกิจกรรมชุมชน ดวยการ
รวมเดินทางไปกับกลุมผูสูงอายุจากพื้นที่ ต. 
พงศประศาสน  อ.บางสะพาน  จํานวน  95  คน
 จาก 10 หมูบาน ภายใต “โครงการผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพ” เพื่อศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย      
บานนอก บานจํารุง ต.เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง 
โดยรวมนําองคความรู  การจัดทําแผนงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ไปรวมคิด รวมแบงปน
ประสบการณ นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  โดยมุงหวังผลักดัน
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเรื่องการดูแล
ตนเองใหมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ

เครือสหวิริยารวมขับเคลื่อนงานชุมชน
ผลักดันคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อําเภอบางสะพาน ที่ จังหวัดระยอง
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