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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”  รายงานวา  เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผานมา กลุม
บริษัท สหวิรยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) หรือ กลุมเอส-
เอสไอ ไดรวมกับ ผูนําชุมชน 
ชาวบางสะพาน ผูประกอบการ
โรงแรม รานคา โรงเรียนใน
อําเภอบางสะพาน องคการ
บริหารสวนตําบลแม รํ าพึ ง 
อําเภอบางสะพาน พนักงาน
กลุมเอสเอสไอ และเครือสหวิริยา
จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ...รักษ
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ข้ึน
เพ่ือรณรงค สงเสริมการมีสวนรวม
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติในพ้ืนท่ี   อานตอ น.2

เหล็กแผนรีดเย็นไทย
เดินหนาสรางนวัตกรรม
ตอเนื่อง ลาสุดคิดวิธีลด
ปญหาการติดขัดของโซ
ลากแผนเหล็ก ดวยการ
เปล่ียนวัสดุโซจากเหล็ก
เปนทองเหลอืง ขยายรอง 
Guide Roller ปองกันโซขาด
โดยกําหนดมาตรฐานให
มีการเปลี่ยนขอตอใหม
ทุกคร้ัง เม่ือมีการตัดตอโซ
เพือ่รบัแรงไดเตม็ที ่สงผล
ลดระยะในการแกไขโซ
ติดขัดจากเฉล่ีย 23 ช่ัวโมง/ป
ขณะนี้ไมถึง 2 ชม.ทําให
ประหยัด        อานตอ น.3

TCRSSคิดวิธีแก
โซลากเหล็กติด
เซฟเงินงานซอม
เพิ่มโอกาสผลิต

กลุมเอสเอสไอ-ชมุชนรกัษโลก
● 600คนรวมเก็บขยะหาดแมรําพึง ● เชิดชู3ผูนําอนุรักษวันส่ิงแวดลอม

พนักงานเอสเอสไอ ยูเค รวมสอง
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยสนับสนุนจัด
ชกมวยประจาํป พรอมสงทมีพนกังาน

เขาแขงขันเรดคาร ฮาลฟมาราธอน
การกุศล นําเงินบริจาคชวยเหลือผูปวย
มะเร็ง

  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา พนักงาน 2 คนของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด      อานตอ น.4

      เอสเอสไอ ยูเคจัดกิจกรรมสังคมชวยผูปวยมะเร็ง

PPC-TCR จรงิจังดแูลสขุภาพพนกังาน
ซอมรับมืออีโบลา-บริการวัคซีนคอตีบ

กลุมเอสเอสไอ รวมกับผูนําชุมชน ชาวบางสะพาน     
ผูประกอบการโรงแรม รานคา และอาํเภอบางสะพาน 
ภายใตการปฏิบัติการสนับสนุนของ อบต.แมรําพึง 
จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษชายหาด” (SSI Beach 
Clean-Up) รณรงค สงเสริมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และลดภาวะโลกรอน เนื่องใน
วนัสิง่แวดลอมโลก 2558 ผูรวมโครงการเกอืบ 600 คน
รวมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศนเปนระยะทาง
รวมกวา 4 กิโลเมตร เผยปนี้เก็บขยะไดเกือบสองตัน 
พรอมมอบประกาศเชิดชูเกียรติ 3 บุคคลในชุมชนที่
มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

กลุมเอสเอสไอสรางความสุขใหพนักงาน
ในการดูแลดานสุขภาพ บริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด - รพ.บางสะพาน จัดซอม
แผนรบัมอืการระบาดโรคตดิตอเชือ้อโีบลา 
เพื่อมุงเนนสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
บุคลากรในการดูแลรักษาผูปวย และการ 
เตรยีมรบัสถานการณอยางมปีระสทิธภิาพ 

ดวยการจําลองเหตุการณพบผูปวยสงสัย
ตอเชือ้อโีบลา พรอมกบัปฏบิตัติามขัน้ตอน
ตามแผนที่วางไว  โดยมีบุคลากรทางการ
แพทย และพนักงานทาเรือประจวบรวม
ทาํการฝกซอม ดานบมจ. เหลก็แผนรดีเยน็
ไทยสํานักงานกรุงเทพ ไดรวมกับสาธารณสุข 23
สี่พระยา      อานตอ น.3

คอลัมน “นองเหล็กเลาเรื่อง”

“เหล็กรอบตัวเรา #1”

    เมื่อฉบับท่ีแลวนองเหล็กแทง 
(Slab Boy) ไดมาเลาเรื่องราวเก่ียว
กับท่ีมาของธาตุเหล็ก และชวยไข
ปรศินาธาตเุหลก็ในรางกายมนษุยกนั
แลว วันน้ีถึงคิวผมนองเหล็กมวน 

ทินกร  ผดุงวงศ 

(Hot Coil) จะพาทุกทาน
ไปเชื่อมโยงความสัมพันธ
กันระหวางเหล็กกับมนุษย 
ตั้ ง แต แรก เกิด แล ะ ในทุก
กจิกรรมขณะดาํรงชวีติอยู

   เหล็กเปนวัสดุมหัศจรรย
ท่ีธรรมชาติสรรคสราง
ขึ้ น เพื่อกอ ให เ กิดความ
สมดุลตอการใชชีวิตของ

คนเราตั้งแต เกิดจนตาย                
ท้ังดานสุขภาพรางกาย 
ความสะดวกสบายในการ
ดําเนินชีวิต และความอยู
รอด แมวาเดีย๋วนีพ้ลาสตกิ 
จะเขามามีบทบาทตอชีวิต
ประจําวันของเรามากขึ้น  
แตเหลก็กย็งัมคีวามสาํคญั
กับชีวิตเรา    อานตอ น.4
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ประจำ�วันที่  16  มิถุน�ยน  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ชุมชนรักษ์โลก      ต่อจากหน้า 1

ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้
กำาหนดคำาขวญัวนัสิง่แวดลอ้มโลกไวว้า่ “Seven Billion
Dreams, One Planet, Consume with Care” หรือที่
ใช้รณรงค์กันในประเทศไทยว่า “7 พันล้านฝัน 7 พัน    
ล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก” 
  ส่วนการดำาเนินกิจกรรมนั้น เอสเอสไอได้จัด
ให้มีการเดินเก็บขณะบริเวณหาดแม่รำาพึง ระยะ
ทาง 4 กิโลเมตร และได้มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้
แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. นาย
จิระ ภวังค์คะนันท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน ต.กำาเนิดนพคุณ สาขาผู้บริหารหน่วย
งานภาครัฐ 2. นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
บ้านปากคลอง   ต.แม่รำาพงึ  อ.บางสะพาน สาขาผูน้ำา
ชุมชน 3. นายนิพนธ์ พุ่มพวง ประธานกลุ่มธนาคาร
ปูม้า บ้านปากคลอง สาขาผู้นำาภาคประชาสังคม 
(อ่านรายละเอียดล้อมกรอบประวัติผลงาน) โดยมี
นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอบางสะพาน ให้
เกียรติมอบประกาศ และมีนายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ ร่วม
มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์นำ้ายาอเนกประสงค์ จาก
กลุม่ผูห้ญงิกา้วหนา้รกัษาสิง่แวดลอ้ม ทีเ่อสเอสไอได้
ใหก้ารสนบัสนนุพฒันาผลติภณัฑ ์ซึง่การจดังานครัง้นี้
มีประชาชน พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียน 
ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 558 คน
  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า บริษัทตระหนักถึงเรื่อง
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
กับผู้มีส่วนได้เสียบนหลักพื้นฐานสามประการ คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย และประสิทธิภาพของการดำาเนินการ ดังนั้นการ
จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach 
Clean-Up) จึงเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอ
บางสะพาน ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ประชาชน
ในพืน้ทีต่ำาบลแมร่ำาพงึและ พนกังานในกลุม่เอสเอสไอ 
และเครอืสหวริยิา ในการดำาเนนิกจิกรรม เพือ่สง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และลดภาวะ
โลกร้อนในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 558 คน ในปีนี้
เราไดท้ำากจิกรรมอยา่งเชน่เคยคอืการเดนิเกบ็ขยะ แต่
ในปีนี้เราได้เพิ่มระยะทางเดินเก็บขยะเป็นระยะทาง 
4 กิโลเมตร จากเดิม 3 กิโลเมตร และขยะที่เก็บได้
รวมกัน 1,940 กิโลกรัม มากกว่าปีที่แล้วที่อยู่ที่ 600 
กิโลกรัม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ที่อำานวย
ความสะดวกดา้นรถเกบ็ขยะ และพืน้ทีใ่นการจัดงาน
ตลอดจนการนำาขยะไปช่วยคัดแยก และร้านค้า 
อำานวยความความสะดวกด้านห้องนำ้า เป็นต้น
  นายอำาเภอบางสะพาน กล่าวว่า ตามท่ีองค์การ
สหประชาชาตไิดก้ำาหนดใหว้นัที ่5 มถินุายน ของทกุปี
เปน็วนัสิง่แวดลอ้มโลก เพือ่ทีท่กุคนทัว่โลกไดใ้หค้วาม
สำาคญัและตระหนกัในปญัหาสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้
วันน้ี ถือว่าเป็นโอกาสดีท่ีประชาชนในอำาเภอบางสะพาน
ของเรา จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังที่จะช่วย
ปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นโลก และในชุมชนของเราให้คงอยู่ต่อไป 
โครงการ “เอสเอสไอ Beach Clean-up” ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของอำาเภอบางสะพาน ซึ่งได้ดำาเนินงาน
ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว ณ 
บริเวณชายหาดแม่รำาพึง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการ
ดำาเนินกิจกรรม ทั้งนี้ชายหาดแม่รำาพึง เป็นสถานที่ที่
สำาคัญในการประกอบอาชีพ และมีส่วนในการสร้าง
รายไดใ้หก้บัชาวแมร่ำาพงึและชาวบา้นตำาบลใกลเ้คยีง 
ดังนั้นการทำากิจกรรมในวันนี้ จะส่งผลดีทั้งระยะสั้น

และระยะยาวกล่าวคือ นอกจากจะทำาให้ชายหาด
สะอาดสวยงามแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ 
ให้กับเยาวชน ชุมชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วย
  โครงการฯในวันนี้ นับเป็นโครงการที่ดีทำาให้ได้
เห็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในภาคส่วน
ต่างๆในอำาเภอบางสะพาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และชาวบา้นในชมุชน กระผมรูส้กึ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งต้องขอ
ขอบคณุ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
และ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ที่ทำาให้เกิด
การรวมพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนของ
เรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  นายจิระ ภวังคะนันท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน  ต.กำาเนิดนพคุณ กล่าวว่า ผมได้
ดำาเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มมาตลอด เพราะมแีนวคดิ
ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับมนุษย์ ทุกสิ่งทุก
อย่างต้องเอาสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำากิจกรรม
ร่วมกัน ต้องขอขอบคุณเอสเอสไอที่ได้มาทำากิจกรรม
นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมโดย
เฉพาะเยาวชน ซึง่การปลกูฝัง่เยาวชนแตเ่ลก็จงึเปน็สิง่
ทีด่ ีเพราะเดก็ในวนันีค้อืผูใ้หญใ่นวนัหนา้ เดก็จะตอ้ง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอฝากเรื่องการดูแลสิ่ง
แวดลอ้มถงึทกุๆ ทา่น ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาเฉพาะวนันี ้แต่
เราสามารถชว่ยกนัทำาไดท้กุวนั เพือ่สิง่แวดลอ้มลอ้มที่
ดีของลูกหลานในวันข้างหน้า และฝากถึงบริษัทด้าน
การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมว่าช่วยกันดูแลต่อไปไม่ว่า
จะเป็นด้านนำ้า อากาศ  ป่าไม้ ทะเล เพื่อบางสะพาน
และคนในชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้าน
ปากคลอง ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน กล่าวว่า การ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิเปน็หนา้ทีข่อง
ทุกคน ไม่ใช้คนใดคนหนึ่ง การได้มาร่วมกัน ช่วยกัน
เกบ็ขยะกบัเอสเอสไอบรเิวณชายหาดถอืเปน็เรือ่งทีด่ี
และน่ายินดี ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ทุกก็มาด้วยใจ  

ต้องขอขอบคุณแทนชุมชน ปีนี้ได้ขยับพื้นที่ให้ใกล้
กับชุมชนมากขึ้น ผมในนามผู้นำาหมู่บ้านอยากให้
ทำากิจกรรมแบบนี้ทุกปี เพราะจะได้ช่วยกันรักษาสิ่ง
แวดล้อม ทางชุมชนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาช่วยกัน
ทำาความสะอาดให้กับชุมชน 
  นายอภิชาติ  คำานึงเชิดชูชัย  พนักงานเอสเอสไอ
กลา่ววา่ ดใีจมากครบัทีไ่ดม้ารว่มทำากจิกรรมเกบ็ขยะ
กับชุมชน และน้องๆ โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเห็นแล้วชื่นใจ 
ภูมิใจที่ทุกคนได้มีหัวใจสีเขียวร่วมกันในการใส่ใจ

ธรรมชาติ เพราะทุกวันนี้ธรรมชาติได้ถูกทำาลายลง
อย่างรวดเร็ว ขาดการดูแลเอาใจใส่ ชาวบางสะพาน
อย่างเราถือว่าโชคดีมากครับที่มีคนหัวใจสีเขียว
จำานวนมากที่ได้มาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของเรา และขอบคุณบริษัทในการมาจัด
กิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี ในการเข้ามาช่วยกันณรงค์ ผม
เชื่อว่าเป็นการดำาเนินกิจกรรมที่ยั่งยืนและเห็นผลที่ดี
ในระยะยาวแน่นอนครับ
  แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและ
ระมัดระวังที่ทุกคนสามารถทำากันได้ภายในครัว
เรอืน เชน่ 4R เพือ่ลดปญัหาขยะ Reduce, Reuse, 
Repair, Recycle ทำาได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปน้ี
  Reduce ลดการใช้ โดย เลือกบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้เลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ปน็ชนดิ
เติม (Refill) ลดการใช้สิ่งของที่ทำาให้เกิดขยะอันตราย 
เลือกใช้ของที่ไม่เป็นพิษหรือมีพิษตกค้างน้อยกว่า 
หากใช้ของที่มีพิษหรืออันตราย ก็ให้ใช้เท่าที่จำาเป็น
และนำาไปทิ้งอย่างถูกวิธี โดยไม่ปนกับเศษอาหาร
  Reuse  การใช้ซำ้า  เลือกใช้สินค้าที่สามารถนำา
กลับมาใช้ได้ นำาส่ิงของท่ีใช้แล้วมาใช้ซำา้ให้เกิดประโยชน์
ให้คุ้มค่าซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนจัดการ
ขยะ ลดการใช้ทรัพยากร หากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แลว้ทิง้ใหใ้ชเ้ทา่ทีจ่ำาเปน็ ควรดูแลรกัษาอปุกรณเ์ครือ่ง
ใช้ภายในบ้านเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลงทุนเลือก
ซื้อสินค้าที่ใช้งานได้นาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่จะช่วย
ประหยัดพลังงาน ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 
ขอยืมหรือเช่าของที่นานๆใช้ที ขายส่งต่อ หรือบริจาค
อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ แก่คนที่ต้องการแทนการทิ้ง
  Repair การซ่อมแซม ของที่ เสียแล้วควร
ซอ่มแซมเพือ่ยดือายกุารใชง้านและนำากลบัมาใชใ้หม่
  Recycle การนำากลับมาใช้ใหม่ โดยเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากวัสดุรีไซเคิล แยกขยะก่อนทิ้ง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจัดเก็บหรือนำาขยะที่
รไีซเคลิไดไ้ปขายเพือ่เขา้สูก่ระบวนการรไีซเคลิอกีครัง้ 
อีกทั้งเศษใบไม้และเศษอาหารยังสามารถนำามาเป็น
ปุ๋ยธรรมชาติ ช่วยลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย

ประวัติบุคคลที่ได้รับรางวัลตัวอย่างที่ดีในการ
สนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมดา้นการดแูลรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ประจำาปี 2558
1. สาขา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
    นายจิระ ภวังค์คะนันท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน
    อนุบาลบางสะพาน ต.กำาเนิดนพคุณ
• สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   เพื่อการพัฒนายั่งยืน
• สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนโครงการจิตสำานึกอนุรักษส์ิง่แวดลอ้ม
• สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
• ผลักดัน และปลูกฝังการแยกขยะให้กับนักเรียน
 ภายในโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
 พอเพียงฯ ขึ้นภายในโรงเรียน
2. สาขาผู้นำาชุมชน
  นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
  บ้านปากคลอง ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน
• เป็นผู้นำาในการร่วมจัดตั้งธนาคารปูม้า
• สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้าน และเยาวชนใน
 ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
 สมำ่าเสมอ
• สนับสนุน และนำามวลชนจัดกิจกรรมด้านสิ่ง-
 แวดล้อมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
3. สาขาผู้นำาภาคประชาสังคม
  นายนิพนธ์ พุ่มพวง ประธานกลุ่มธนาคารปูม้า
  บ้านปากคลอง
• เป็นประธานจัดตั้งธนาคารปูม้า
• สนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษาให้กับชาวบ้านในพ้ืนท่ี
 ในการทำาซั้งกอเพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ 
 สัตว์นำ้า
• เป็นผู้นำาร่วมกับชุมชนในการปลูกพืชบริเวณที่ 
 สาธารณะ
• เป็นผู้นำากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งนำ้าภายใน
 ชุมชน
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PPC-TCR          ต่อจากหน้า 1

จดักจิกรรมปอ้งกันัโรคคอตบีและโรคบาดทะยัก 
ดว้ยการส่งเสริมใหพ้นกังานฉดีวคัซนีปอ้งกนัฟรี
  ผูส่ื้อขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า “บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC ได้ร่วมกับ
โรงพยาบาลบางสะพาน จดัฝกึซอ้มแผนเตรยีมรบัมอื
การระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือมุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ ในด้านความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันการ
ติดเชื้อ และแนวปฏิบัติงานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
สงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้ออีโบลา ซึ่งมีบุคลากรทางการ
แพทย์ และพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ร่วมทำา
การฝึกซ้อม เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา
ณ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด อำาเภอบางสะพาน 
  นายพงษ์ศักด์ิ ฐิติพันธุ์ดำารง นายแพทย์
ชำานาญการ รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรง
พยาบาลบางสะพาน และเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อม
แผนเตรียมรับมือการระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา
กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อ
เฉียบพลัน และเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง อัตราการ
ป่วยเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 ติดต่อผ่านทางเลือด 
และของเหลวจากรา่งกายของผูป้ว่ย และสตัวท์ีม่เีชือ้
ไม่ติดต่อทางการหายใจ นำา้ อาหาร หรือยุงพาหะ โรคน้ี
ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียารักษาโดยเฉพาะ 
แต่ขณะนี้กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย องค์การ
อนามัยโลกได้ชี้ว่าการระบาดนี้เป็นการระบาดครั้ง
ใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และมีความ
เสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อทุกประเทศทั่วโลก และได้
ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน
แอฟริกาตะวันตก เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลองค์การอนามัยโลก 
ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน) 
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินีไลบีเรีย ประเทศเซียร์
ราลโีอน ประเทศไนจเีรยี และประเทศใกลเ้คยีง สะสม 
26,079 ราย เสียชีวิต 10,823 ราย 
  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบ           
ผู้เดินทางจากต่างประเทศท่ีติดเช้ือไวรัสอีโบลา แต่ยังมี
ความเสี่ยงของประชาชนชาวไทยที่จะเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีการระบาด และมีโอกาสที่มีผู้ติดเชื้อจาก
ประเทศดังกล่าวจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย การซ้อม

แผนเตรียมรับมือการระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา
จึงเป็นส่ิงสำาคัญในการป้องกัน โดยในคร้ังน้ีโรงพยาบาล
บางสะพาน ไดข้อความรว่มมอืบรษิทั ทา่เรอืประจวบ 
จำากัด ในซักซ้อมแผน และขอใช้สถานท่ีท่าเรือ ซี จำาลอง
สถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการเฝ้า
ระวงั สอบสวน และตรวจจบัการระบาด ดา้นการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ด้านระบบการส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้
รับการรักษาอย่างทันท่วงที ในด้านการดูแลผู้ป่วย 
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เมื่อบุคลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่
ถูกต้อง ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสอีโบลาแล้ว

จะเปน็การเตรยีมรบัสถานการณอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
หากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศไทย และยังช่วย
ปอ้งกนัตนเองของบคุลากรทางการแพทยท์ีต่อ้งสมัผสั
ใกลช้ดิกบัผูป้ว่ย เพราะมโีอกาสเสีย่งสงูในการตดิเชือ้ 
อกีทัง้การเตรยีมทมีสอบสวนโรค กรณพีบผูป้ว่ยสงสยั
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นการควบคุมการระบาดเป็น   
วงกว้างที่อาจเกิดขึ้นได้
  นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ได้มีการจำาลอง
สถานการณ์ว่าพบผู้ต้องสงสัยชาวไทยเพศชาย อายุ 
57 ปี ที่เรือประจวบ 5 ณ ท่าเทียบเรือ C มีประวัติมา
จากประเทศเซียร์ราลีโอน และมีอาการสงสัยว่าจะเป็น
ผูป้ว่ยตดิเชือ้อโีบลา เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ไดซ้อ้มการปฏบิตักิารใหค้วามชว่ยเหลอืตามขัน้ตอน

ที่ถูกต้อง จากผลการจำาลองพบว่าเจ้าหน้าทางการ
แพทย์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแผนงานที่วาง
ไวไ้มม่ปีญัหาตดิขดั ทัง้นีต้อ้งขอขอบคณุบริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด ในด้านความร่วมมือในการฝึกซ้อม 
อำานวยความสะดวก อนุเคาะร์สถานที่ในการจำาลอง
เหตุการณ์ และพนักงานท่าเรือประจวบทุกคน
  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC กล่าวว่า บริษัทรู้สึก
ยินดีที่โรงพยาบาลบางสะพานได้มาเลือกใช้สถานที่
ของบริษัทในการซักซ้อม เพราะท่าเรือประจวบมีเรือ
เขา้ออกจากหลายๆ แหง่ เพือ่มาขนถา่ยสง่สนิคา้ หรอื

เขา้ใชบ้รกิารจอดเทยีบเรอื ซึง่อาจมคีวามเสีย่งเกดิขึน้
ได ้การซกัซอ้มแผนครัง้นีข้องโรงพยาบาลบางสะพาน
จึงเป็นส่ิงท่ีดี สำาหรับบริษัท ท่าเรือประจวบ และพนักงาน
ของเรา เพราะทำาใหรู้ข้ัน้ตอนการทำางานทางดา้นการ
แพทย์ รู้จักวิธีในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุระบาด ณ 
บรเิวณทา่เรอื และการปอ้งกนัไมใ่หม้กีารตดิเชือ้ไวรสั
อโีบลาเขา้สูต่วัพนกังาน นอกจากนีย้งัทำาใหพ้นกังาน
ของเราเป็นคนช่างสังเกตุ ลักษณะอาการของผู้ป่วย
ตดิเชือ้ไวรสัอโีบลาเปน็ ตลอดจนการประสานงานแจง้
เจา้หนา้ทีก่ารแพทยเ์ขา้มาควบคมุดแูล ปอ้งกนัอยา่ง
ทนัทว่งท ีผมตอ้งขอขอบคณุโรงพยาบาลบางสะพาน
ในครั้งนี้ และเพื่อนพนักงานทุกคนในการซ้อมแผน
เตรียมรับมือการระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา

  ผู้สือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา่นอกจากทา่เรอืประจวบทีไ่ดม้กีจิกรรมดา้นสขุภาพ
สำาหรับพนักงานแล้ว  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งเป็น“บริษัทในกลุ่ม
เอสเอสไอ ได้มีจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันสุขภาพเช่น
เดียวกัน โดยได้จัดส่งเสริมให้พนักงานสำานักงาน
กรุงเทพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ด้วย
การประสานสาธารณสุข 23 สี่พระยา เข้าทำาการฉีด
วัคซีนให้พนักงาน TCRSS ฟรี โดยมีพนักงานจำานวน 
50 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้”
  นางพณัชญา ฉัตรพัฒนพงศ์ ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ1 TCRSS กล่าวว่า บริษัท
ตระหนักดีว่าโรคคอตีบและโรคบาดทะยักเป็นโรคที่
ร้ายแรง และสำาหรับโรคคอตีบน้ัน ส่วนใหญ่มักจะเกิดข้ึน
เฉพาะในเดก็ แตจ่รงิๆ แลว้ โรคนีเ้กดิไดท้ัง้ผูใ้หญแ่ละ
เดก็ทีไ่มม่ภูีมติา้นทานโรค ลกัษณะอาการปว่ยมคีวาม
รุนแรงมีไข้ พิษของเชื้อจะทำาลายกล้ามเนื้อหัวใจและ
เสน้ประสาทสว่นปลาย ทำาใหล้ำาคออกัเสบและมแีผน่
เยื่อในลำาคอ ในรายที่รุนแรงจะทำาให้ทางเดินหายใจ
ตีบตันอาจเสียชีวิตได้ ส่วนโรคบาดทะยักน้ันมักเกิดจาก
พิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเข้าร่างกายทางบาดแผล 
ทำาให้มีอาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อ ขากรรไกร 
อา้ปากไมไ่ด ้รบัประทานอาหารลำาบาก หายใจลำาบาก 
รุนแรงจนเสียชีวิตได้ เชื้อบาดทะยักมีอยู่ทั่วไปในสิ่ง
แวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพที่ดีของ
พนักงาน TCRSS จึงได้มีการส่งเสริมให้พนักงานฉีด
วคัซนี ซึง่ในหนึง่เขม็สามารถปอ้งกนัไดส้องโรค พรอ้ม
กับได้เชิญสาธารณสุข 23 สี่พระยา เข้าทำาการฉีด
วัคซีนให้ ทั้งนี้เมื่อพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน
แล้ว ควรจะมีการฉีดทุก 10 ปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
และปกป้องกันสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าว
  นายเดน่ชัย เจริญสิริวิไล วศิวกรระบบ TCRSS 
ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
บาดทะยักนานมากแล้ว จนจำาไม่ได้ การที่บริษัทได้
มีการจัดส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคจึง
เป็นสิ่งที่ดีมากมายเลยครับ เพราะคนส่วนมากมักจะ
คิดว่าการฉีดวัคซีนนั้นมักจะทำาแค่ช่วงแรกเกิด หรือ
ในวัยเด็ก ทำาให้ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะละเลยด้าน
การป้องกันสุขภาพในข้อนี้ไป นอกจากนี้ยังทำาให้ได้
ทราบถึงอันตรายของโรค ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดขึ้นแล้ว
คอ่นขา้งนา่กลวัมาก เพราะฉะนัน้เราควรตอ้งปอ้งกนั
แต่เนิ่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา และต้องขอขอบคุณ
บริษัท TCRSS ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และอยาก
ให้มีการส่งเสริมการฉีดวัคซีนตัวต่างๆ เพิ่มขึ้นครับ”

TCRSS              ต่อจากหน้า 1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงได้ปีละ 103,000 บาท
รวมท้ังลดการเสียโอกาสการผลิตได้ ปีละ 388,000
บาท โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 168,000 บาท
  นายเฉลมิ  บญุเทยีบ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ ่บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) หรอื 
TCRSS เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า 
จากการดำาเนนิกจิกรรม T1 หรอื QCC มาอยา่งตอ่เนือ่ง
ทำาให้ TCRSS เกิดนวัตกรรมวิธีการดำาเนินงานใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซอ่มบำารงุไดเ้พิม่ขึน้ ลา่สดุพนกังาน TCRSS ไดร้ว่มมอื
กันช่วยคิดวิธีลดปัญหาการติดขัดของโซ่ลากแผ่น
เหลก็ (Treading Chain) จากการทีส่ายผลติ 1 ECL (Elec-
trolytic Cleaning Line) มีปัญหาโซ่ติดขัด ไม่สามารถ

ลากแผน่เหลก็ไดแ้ละทำาใหเ้สยีเวลาแกไ้ขครัง้ละ 4 - 5 
ชั่วโมง โดยเฉพาะในปี 2013 - 2014 เฉลี่ย 23 ชั่วโมง/ปี 
ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบำารงุปลีะ 103,000 บาท รวม
ทั้งเสียโอกาสการผลิตปีละ 447,000 บาท
  นายเฉลิม กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวพนักงาน
ทมี Anti Break Down ซึง่เปน็ทมีกจิกรรม T1 (QCC) จาก
หน่วยงานซ่อมบำารุง  นำาทีมโดยคุณภาคภูมิ  ปัญญาถม
และคณุธนกฤต ิหสัม ีเลขากลุม่ และทมีงานทัง้หมดได้
รว่มกนัคดิแกป้ญัหา ดว้ยหลกั Why  Why  Analysis  ซึง่
เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยหากเราสามารถ
ค้นพบสาเหตุและกำาจัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิด
ซำา้ นอกจากนีย้งัไดใ้ชห้ลกั How How Analysis อกีดว้ย 
  จากการศึกษา พบสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหาโซ่
ติด และโซ่ขาด ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1) โซ่ติดขัด สาเหตุหลักมาจาก Bush สึก การหล่อ
ลื่นไม่ดี โดยการเปลี่ยนวัสดุจากเหล็กเป็นทองเหลือง 

พร้อมเปลี่ยนรูปแบบ 
2) ขยายร่อง Guide Roller เพ่ิมข้ึนจาก 90 มม. เป็น 96 มม.
เพื่อให้โซ่ขยับตัดได้ง่ายขึ้น รวมทั้งขยายค่าความโค้ง 
(ค่า R) ของ Guide chain ให้มากขึ้น 
เพื่อป้องกันการชน 
3) ป้องกันโซ่ขาด โดยกำาหนด
มาตรฐานให้มีการเปลี่ยนข้อต่อ
ใหมท่กุครัง้ เมือ่มกีารตดัตอ่โซ ่เพือ่
ใหก้ารรบัแรงของตวัหมนุ (Pin) และ
ข้อลูกโซ่ (Link) รับแรงได้เต็มที่ 
  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
กล่าวว่า จากการดำาเนินการแก้ปัญหา
ของทีม Anti Break Down ทำาให้สามารถ
แก้ปัญหา ลดการเกิดโซ่ติดขัด โดย
ขอ้มลูตัง้แตป่ลายป ี2014 - ปจัจบุนั 
มปีญัหาไมถ่งึ 2 ชม.ลดไดถ้งึรอ้ยละ 

92 ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงได้ปีละ 
103,000 บาท รวมทั้งลดการเสียโอกาสการผลิตได้ ปี
ละ 388,000 บาท โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 168,000 บาท
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ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
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หรือ “เอสเอสไอ ยูเค” บริษัทยอยของบริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 
“เอสเอสไอ” ไดแก นายเจสัน รีด (Jason Reid) 
และนายชอน คูปแลนด (Shaun Coupland) 
พนกังานฝายการจดัการวตัถดุบิ และนายไมค 
บัลวิน (Mike Baldwin) พนักงาน South Bank 
Coke Ovens ไดเขารวมการแขงขันชกมวย 
Ultra White Collar Boxing ซึ่งจัดขึ้นเปนประจํา
ทุกป โดยพวกเขาไดผานการฝกซอมอยาง
จริงจังมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 8 สัปดาหที่
โรงฝกมวยทีไซด (Teesside Muay Thai/Box-
ing gym) ในเมืองมิเดิ้ลสโบร (Middlesbrough) 
และจะเขารวมการแขงขันดังกลาวที่จัดขึ้น 
ณ โรงแรมมารตัน (Marton Hotel) ในวันที่ 20 
มิถุนายน ที่จะถึงนี้
  นายเจสัน ไดใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “เนื่องดวย
ลูกชายของผมจากไปดวยโรคโรงมะเร็งเมื่อ
อายุเพียง 16 ปเทานั้น โดยหลังจากการตรวจ
พบมะเรง็ชนดิหายากได 11 เดอืนเขากจ็ากไป
อยางสงบ ผมอยากจะชวย และเปนกําลังใจ
ใหผูปวยมะเร็งทุกคน ผมอยากจะหาเงินเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยมะเร็ง เพื่อหาวิธีรักษา และ
ผมไมอยากเห็นใครตองมาเจอประสบการณ
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  นอกจากนี้เอสเอสไอ ยูเคยังสนับสนุน
การจัดแขงขันการกุศลเรดคาร  ฮาลฟมาราธอน
(Redcar Half Marathon) ครั้งที่ 33 ซึ่งจะมีขึ้นใน
วันท่ี 27 กันยายน 2558 โดยในปกอนทีมพนักงาน

เอสเอสไอ ยเูค 3 คนสามารถหาเงนิการกศุลได
ถึง 700 ปอนด หรือประมาณ 36,300 บาท ซึ่ง
นาํไปสนบัสนนุการวจิยัโรคมะเรง็ โดยเสนทาง
การว่ิงจะเร่ิมตนและส้ินสุดลงท่ีศูนยสันทนาการ

เรดคาร (Redcar Leisure Center) โดยวิ่งผาน
ถนนทรังค ผานโรงงานทีไซด ผูสนใจเขาบริจาค
เงินสนับสนุนสามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิม่เตมิไดที ่communications@ssi-steel.co.uk

คอลัมน “นองเหล็กเลาเรื่อง”       ตอจาก น.1

อยางแยกไมออกอยูด ี ไมวาคณุจะรูตวัหรอืไมกต็าม 
และน่ีคือความสัมพันธอันเหนียวแนนระหวางคนกับ
เหล็กในดานตางๆ
 เหลก็ใหชวิีต... เชือ่ไหมวา ชวีติคณุสัมผสักบั
เหล็กตั้งแตแรกเกิดแลว ก็กรรไกรที่หมอใชตัดสาย
สะดือของคุณไง เหล็กชวยอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมสุขภาพของคุณตั้งแตเกิดจนตายเลยที
เดยีว ความทีผิ่วเหลก็กลาไรสนมิ (Stainless Steel) 
ทนทานตอการกดักรอนงายตอการทาํความสะอาด
และถูกสุขอนามัย เหล็กจึงเปนวัสดุที่สมบูรณแบบ
ที่สุดในการผลิตเครื่องมือแพทย ลองคิดดูเลนๆ 
วา ถาไมมีเหล็กคุณจะใชวัสดุอะไรผลิตเครื่องมือ
แพทยตางๆ ใชแกวในการผาตัด ใชไมดามยดึกระดกูที่
แตกหกั หรอืไมจ้ิมฟนแทนเขม็ฉดียาสาํหรบัฉดีวคัซนี
ปองกันโรคตางๆ ฟงดูหวาดเสียวนะ คุณวาไหม
 นอกจากนี้  เหล็กยังเปนผูอยู เบื้องหลัง     
ของสุขภาพของคุณอีกหลายดานที่คุณมอง  
ขามไป ดูอยางตัวอาคารโรงพยาบาลที่คุณเดิน              
เขาออก ก็ใชเหล็กเปนโครงสราง สงนํ้าสะอาดไป
ทั่วโรงพยาบาลก็ดวยการใชปมและทอที่เปนเหล็ก 
รถเข็นคนไข นอกจากน้ีเหล็กยังชวยอํานวยความ
สะดวกใหเราในกรณีฉุกเฉินโดยการใชรถพยาบาล 
หรอืรถฉกุเฉนิตางๆ  คอนเทนเนอรเหลก็กส็ามารถ

นํามาใชเปนหนวยพยาบาลเคล่ือนที่ออกชวยเหลือ
คนในพื้นที่หางไกลได
 ประโยชนของเหล็กที่มีตอสุขภาพยังไมหมด
แคนี้ ความเปนวัสดุหนักและมีความแข็งแรงทนทาน 
เหลก็จงึเหมาะตอการผลติอปุกรณออกกาํลงักาย
ในฟตเนสดวย เชน เวท ลูวิ่ง และเครื่องปนจักรยาน 
ไมเถียงวาการออกกําลังกายบางอยางไมตองใช
อปุกรณเลยกไ็ด แตจากการผดุขึน้เปนดอกเห็ดของ
ฟตเนสทั่วประเทศแลว คุณก็คงปฏิเสธไมไดเหมือน
กันวาเหล็กชวยเพิ่มไลฟสไตลที่ดีตอสุขภาพใหคุณ
จริงๆ 
 เหล็กรักนํ้า... ฟงดูชอบกลเพราะเหล็กกับนํ้า
ไมถูกกันอยางแรง เห็นเหล็กกับนํ้าอยูกันทีไร สนิม
ตามมาแจมดวยทกุท ีแตเหลก็นีแ่หละทีช่วยใหไดดืม่นํา้
สะอาดปลอดภัย ตัง้แตการรบันํา้และการทาํใหสะอาด
บริสุทธ์ิพอที่จะดื่มได การสงนํ้าอยางปลอดภัย 
เหล็กมีสวนเกี่ยวของทุกๆ ข้ันตอนเหล็กถูกนํามา
ใชเปนถังกรองนํ้าและพักนํ้า รวมทั้งปมนํ้าและทอนํ้า 
(ซึ่งทําจากเหล็ก) ที่ชวยสงนํ้าสะอาดไปยังบานคุณ
ดวยในเขตที่ขาดแคลนนํ้าจืด เหล็กยังชวยใหคุณมี
นํ้าใชโดยการเปนถังกักเก็บนํ้าฝนเปนเครื่องมือขุด
เจาะหานํ้าหรือเปนเครื่องกลั่นนํ้าทะเลใหกลายเปน
นํ้าจืดอีก
 ในชุมชน เหล็กถูกนํามาใช ในการสราง
โครงการสรางพื้นฐานตางๆ เกี่ยวกับนํ้า เชน   
คลอง ทาเรือ ทอใตดินทอระบายนํ้าที่กักเก็บนํ้าจาก
พายฝุนอุโมงคและสะพานเหล็กชวยใหผูคนสามารถ
สัญจรขามนํา้ขามทะเลไดอยางงายดาย เขือ่นกัน้นํา้

ที่ชวยปองกันนํ้าทวม
ในพื้นที่ที่ระดับนํ้า
ทะเลเพิ่มสูงขึ้นทั่ว
โลกก็มีเหล็กเปน
สวนประกอบอีกเชนกัน
 นอกจากน้ี ปจจุบันหลาย
เมืองสูญเสียน้ําบริสุทธ์ิไปกวา 40 เปอรเซ็นต
ระหวางการกระจายนํ้า ซึ่งเหล็กสามารถชวยลด
การสูญเสียเหลานี้ได โตเกียวนําทอสแตนเลสยนมา
ใชในระบบเครอืขายทอนํา้ดืม่ใตดนิถงึ 90 เปอรเซน็ต 
ชวยแกปญหาการรั่วซึมและลดคาใชจาย
 เหล็กกับการเกษตรกร.... เกษตรกรรมเปน
งานทีม่คีวามสาํคญัสงูสดุตอมนษุยชาต ิทาํใหเรามี
อาหารกินเพียงพอ สามารถผลิตเสนใยและทอผา 
และยังเปนวิถีชีวิตของประชากรกวา 40 เปอรเซ็นต
ของประชากรทั้งโลก
 เหลก็ยงัมบีทบาทอยางมากตอการเกษตรใน
ฐานะเครื่องมือการเกษตร ตั้งแตเครื่องมือพื้นฐาน
อยางจอบ เสียม คราดไปจนถึงเครื่องมือที่มีซับ
ซอนมากขึ้น เชน รถไถนา เครื่องเกี่ยวขาว เครื่อง
สีขาว รวมทั้งระบบนํ้าในการเกษตร เชน ระบบปมนํ้า
และทอสงนํา้ ถงักกัเกบ็นํา้หรอืแมแตการทาํฝนเทยีม 
กต็องใชเครือ่งบนิทีป่ระกอบจากเหล็ก เม่ือถึงคราว
เก็บผลผลิตเหล็กก็ยังถูกใชเปนถังไซโลสําหรับ
กักเก็บพืชผลไดอีก ชวยเพิ่มความสะดวกสบาย
ใหเกษตรกร ทําใหมีเวลาวางมากขึ้นไวสรางสรรค
พัฒนาผลผลิต และทําใหการเกษตรมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ผลผลิตจากแรงงาน
สามารถเลี้ยงประชากรไดเพียง 3 เปอรเซ็นตเทานั้น 
ลดลงจาก 75 เปอรเซ็นตเมื่อรอยปกอน

 เมื่อพูดถึงการทําปศุสัตว งายๆ แคการตัด
ขนสัตวก็ตองใชกรรไกรท่ีเปนเหล็ก ยุงฉางหรือ
ถังไซโลที่ใชเก็บอาหารสัตวก็สรางดวยเหล็ก เหล็ก
ยงัเปนวสัดทุีเ่หมาะใชในระบบใหอาหารสตัวอตัโนมตัิ
ท่ีสุดดวย และสุดทายท้ังผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตวก็จะถูกขนสงไปขายทั่วประเทศและทั่วโลก
ดวยรถบรรทกุ รถไฟ เครือ่งบนิ และเรอื ซึง่ทัง้หมด
ลวนทําดวยเหล็กทั้งนั้น
 ฉบับนี้ นองเหล็กมวน (Hot Coil) พาทุกทาน
เชือ่มโยงความสมัพนัธระหวางเหลก็เพยีงสามเรือ่ง
กอน เพราะเวลาหมดแลว... ฉบบัหนานองเหลก็มวน
สัญญาวาจะพาทุกทานไปตอกันท่ีเรื่องอรอยลิ้น 
อิม่ทองดวยเหลก็ และเรือ่งอืน่ๆ อกีมากมายขออบุ
ไวกอน สําหรับครั้งนี้ สวัสดีครับ.... 
ทีม่า : เรยีบเรยีงจากหนงัสอื Steel Is All Around สถาบนั         
         เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

         คุณเชื่อไหม  เหล็กเปนผูอยูเบื้องหลัง
   ของสุขภาพ  เหล็กสัมผัสกับคุณตั้งแตแรกเกิด
       และชวยใหไดดื่มนํ้าสะอาด
                    ปลอดภัย
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 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผานมา 
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง 
ไดจัดกิจกรรม “รักษสิ่งแวดลอม” 
ประจําป 2558 โดยเครือสหวิริยารวม

สนับสนุนกิจกรรม โดยเตรียมพันธุ
ลูกกุงวัยออน จํานวน 999,999 ตัว  
รวมทั้งในกิจกรรมไดมีการจัดให
“ทิง้ซัง้กอ” เพือ่สรางบานปลา จํานวน 

300 ตน นําโดยนางสาววนิดา จีระกุล 
นายก อบต.แมรําพึง คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ประมงอําเภอบาง-
สะพาน              :อานตอหนา 3

บรษัิทในเครอืสหวริยิาฯ รวมสนบัสนนุ
พันธุสัตวนํ้าวัยออน 999,999 ตัว
ในกิจกรรม รักษสิ่งแวดลอม 2558 จัดโดย อบต.แมรําพึง

ปที่  6   ฉบับที่  125   ประจําวันที่  16  มิถุนายน  2558

คณะทํางานฯ รถขนสงสินคา เครือสหวิริยา
เขมงวดกฎระเบียบเดินรถ สํารวจผลตอเน่ือง 230 วัน
ไมเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน อ.บางสะพาน

: อานตอหนา 4

รายงานรายงาน
พิเศษ

กิจกรรม
ดาน

สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา

ประจําเดือน
พฤษภาคม 2558

:อานตอหนา 3

“บี.เอส.เมทัล ดรีมทีม” 
หนวยใหความรูดานความปลอดภัย
สานความเขาใจ เชื่อมความสัมพันธกับชุมชน
เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผานมา 
บจก.บี .เอส.เมทัล ในเครือ
สหวิริยา รวมพลังพนักงาน        
จิตอาสาออกสัญจรเติมเต็ม
ความรูสูเยาวชนบางสะพาน 
ดวยกิจกรรม “รวมสรางจิตสํานึก
เร่ืองความปลอดภัยในโรงเรียน”

ใ ห ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชี วิตประจํา วัน 
ปรับปรุงภูมิทัศนดานความ
ปลอดภัยตางๆ  ณ โรงเรียน 
บานดอนทอง  ต.กําเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ 

●  ธนาคารชุมชน

น.2

“ธนาคารชุมชน…เพื่อชุมชน”
สหวิริยารวมพัฒนา สรางวินัย
การออม หนนุเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
ณ บางสะพาน

จากการท่ีคณะทํางานควบคุม
การปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือ
สหวิริยา เขมงวดกวดขันเรื่อง  
กฎระเบียบ และใสใจดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
ขนสงสินคา เครือสหวิริยา รวมถึง
เตรียมพรอมเรื่องเครื่องมือ    
องคประกอบการดาํเนินการงาน
ขนสงสินคาแบบ 360 องศา สง
ผลใหในระยะเวลากวา 230 วัน           
ท่ีผานมา ไมมีการเกิดอุบัติเหตุ
จากรถขนสงสนิคา เครอืสหวริยิา 
นับจากเมื่อปลายเดือนตุลาคม 
2557 จนถงึปจจบุนั คณะทาํงานฯ
ประเมินผลงานตนเอง และ
เตรียมรุกงานตางๆ ทุกดานให
เขมขนกวาเดิม เพื่อสังคม เพื่อ
ชุมชน อ.บางสะพาน
   นายอุดม สดใส ในฐานะเลขา
คณะทํางานควบคุมการปฏิบัติ        
รถขนสงสินคา เครือสหวิริยา กลาว
ในวาระประเมินผลการทํางานของ
คณะทํางานฯ :อานตอหนา 2

●  ศึกษาดูงาน

น.4

คณะวิทยาลัยการทัพบก
ศึกษาดูงานกลุมเครือสหวิริยา

บริษัทในเครือสหวิริยา ภายใตคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวม
สนบัสนนุพนัธุลกูกุงวยัออนใหแก อบต.แมราํพงึ เพือ่ปลอยลงสูทองทะเล อ.บางสะพาน และเตบิโต
กลับมาเปนสัตวเศรษฐกิจใหกับพี่นองชาวประมง

●  รวมอบรม

น.4

ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา
รวมพลังแกนนําชุมชนบางสะพาน
รวมอบรมกับ สสส.

พฤษภาคม 2558

จากแฟมภาพ
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ประจำ�วันที่  16  มิถุน�ยน  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

รถขนส่งสินค้า     ต่อจากหน้า 1

อุดม  สดใส

 

   “ธนาคารชุมชน…เพื่อชุมชน” สหวิริยาร่วมพัฒนา  สร้างวินัยการออม หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ บางสะพานX

คณะทำ�ง�นฯ ดำ�เนินก�รติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 10 จุด

ร อ บ ที่  1 / 2 5 5 8 
เ มื่ อ ช่ ว ง เ ดื อ น
พฤษภาคมที่ผ่าน
มา ว่า “คณะทำา
งานฯ มีการสรุป
ผลการปฏิบัติงาน
ภาพรวม - ของ
คณะทำางานฯ และ
การปฏิบัติตามกฎของพนักงานขับรถ
ขนสง่สนิคา้ เครอืสหวริยิา และบรษิทัคูค่า้ที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึการบรรลเุปา้หมายทีไ่ดต้ัง้
ไว้ในแต่ละระยะเวลา ซึ่งสาระสำาคัญที่สุด 
ของการประเมินผลแต่ละครั้งคือ อุบัติเหตุ
บนท้องถนน อ.บางสะพาน จากรถขนส่ง
สนิคา้จะตอ้งเปน็ศนูย ์หรอืไมม่เีลย ซึง่การ
ที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุนั้น ต้องประกอบไป
ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด
ของเพื่อนๆ พนักงานขับรถ รวมถึงการมี
กิจกรรมรณรงค์ที่ต่อเนื่อง”
  “และช่วงเวลากว่า  7  เดือนที่ผ่านมา
จาก ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 บน         
ท้องถนน อ.บางสะพาน ไม่มีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้น จากรถขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่
นา่ยนิดมีาก ทัง้นีเ้กดิจากความรว่มมอืของ
เพื่อนพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุกท่าน 
ที่มีความพึงระวังขับรถโดยไม่ประมาท 
ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย 
และเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ใน
การขนส่งสินค้า คณะทำางานควบคุมการ
ปฏิบัติรถขนส่งสินค้า เครือสหวิริยา จึง
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านระบบขนส่ง 
เช่น ติดตั้งป้ายรณรงค์เพื่อเตือนสติ กล้อง

วงจรปิด 10 จุด ในพื้นที่ชุมชนบางสะพาน 
การสุ่มตรวจจากสารวัตรจราจรที่มีการ
ปฏิบัติงาน 24 ชม. เพื่อตรวจสอบการขับขี่
ในเขตชุมชนทุกๆ วัน เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธภิาพและความปลอดภยัเพิม่มาก
ขึ้น และขอบคุณบริษัทคู่ค้ารถขนส่ง เครือ
สหวิริยา เพื่อนพนักงานขับรถทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในเป้าหมายการทำางานของเรา
คือ อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (0) ถือเป็นหัวใจ
สำาคัญที่ทุกคนต้องตระหนักในทุกวินาที
ของการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน รวมไป
ถึงการช่วยกันสอดส่องดูแลของชาวบ้าน
ในเขตชมุชนบางสะพาน เหลา่นี ้จงึเปน็ผล
นำามาซึ่งการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อุบัติเหตุเป็นศูนย์” นายอุดม กล่าว
  เพื่อตอกยำ้ากฏ ระเบียบ ที่เคร่งครัด 
เข้มงวด คณะทำางานฯ ยังคงเดินหน้า
รณรงค์สร้างจิตสำานึกให้พนักงานขับรถ
ขนส่งสินค้าตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน และ
เฝ้าระวังติดตามในการกำากับดูแลเรื่อง
การขับรถของเพื่อนพนักงานขนส่งสินค้า
เหล็ก เครือสหวิริยา และรถร่วมบริการ
ของบริษัทเพื่อนคู่ค้า ให้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ และขอฝาก
ถึงผู้นำาชุมชน พี่น้องชาวบางสะพาน รวม
ถึงพนักงานในเครือสหวิริยา ขอความร่วม
มือช่วยกันสอดส่องดูแลการเดินรถขนส่ง 
ให้กำาลังใจและข้อเสนอในการทำางาน 
ได้ที่โทร. 032-548718 โดยติดต่อได้ 24 ชม. 
หรอืสามารถแจง้เหตฉุกุเฉนิไดท้ีเ่บอร ์โทร.                        
080-0241727 เพื่อช่วยกันสร้างรอยยิ้มใน
ชุมชนให้ปลอดอุบัติเหตุด้านการขนส่ง ณ 
อำาเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

     บรรยากาศการเปิดให้บริการรับ-ฝาก กู้ยืม
ของธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน เพื่อการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำาเดือนมิถุนายน 2558

โดยฉบบันีม้ภีาพบรรยากาศของ 4 ธนาคารชมุชน 
ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านตลาด ต.กำาเนิดนพคุณ 
ธนาคารชุมชนบ้านกลางนา ต.แม่รำาพึง ธนาคาร

ชุมชนบ้านชัยมงคล ต.ธงชัย และธนาคารชุมชน
บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ โดยมีทีมส่งเสริมและ
พฒันา เครอืสหวริยิา รว่มเปน็พีเ่ลีย้งใหค้ำาปรกึษา 

  เครือสหวิริยาขอเป็นส่วนหนึ่ งในการ
ร่วมพัฒนาและช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนเสริม
กิจกรรมของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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เดือนแรม พัฒนาเจริญ

หนว่ยบรหิารจดัการประมงทะเลบางสะพานนอ้ย
ผู้นำาชุมชน และพี่น้องบ้านปากคลอง พร้อม
ด้วยนายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา นำาทีมผู้บริหารและผู้แทนพนักงานจาก 
บจก.ทา่เรอืประจวบ บจก.เวสทโ์คทสเ์อน็จเินยีริง่   
บจก.บี.เอส.เมทัล กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
ซึ่งประสานงานภายในเครือสหวิริยา โดยทีม
ชำานาญการสิ่งแวดล้อม 
  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ 
รว่มมอื รว่มใจและรอยยิม้ ของทกุหนว่ยงานทีม่า
รว่มงาน ละลานตาไปดว้ยผูร้ว่มกจิกรรมทีส่วมใส่
เส้ือสีม่วง และบรรยากาศการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของแต่ละหน่วยงาน แต่
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ พร้อมที่จะสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ท้องทะเลไทย
  โดยนางสาววนิดา จีระกุล นายก อบต.
แมร่ำาพงึ กลา่วถงึวตัถปุระสงคใ์นการจดักจิกรรม
วา่”เพือ่เปน็การฟืน้ฟรูะบบนเิวศและเพิม่ผลผลติ
ของสัตว์นำ้า รวมทั้งยังสร้างบ้านปลาที่เป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์นำ้า และยังได้ช่วยปลูกฝังจิตสำานึก
ในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ต้องขอ
ขอบคณุทัง้ภาครฐัและภาคอตุสาหกรรมทีเ่หน็ถงึ
ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้”
  นายนิพนธ์ พุ่มพวง ในนามประธานคณะ
กรรมการธนาคารปู บ้านปากคลอง หมู่ท่ี 5 ต.แม่รำาพึง
แสดงความคิดเห็นสำาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า 
“ขอน้อมรับในไมตรีจิตของผู้มีเกียรติทุกท่าน   
การที่เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการตอบแทน
บุญคุณแผ่นดินอย่างหน่ึงเพราะเราอาศัยแผ่นดินน้ี

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดที่นี่ แต่ลูกและหลานเกิดที่นี่ 
เราจำาเปน็ตอ้งทำา เพราะเรากนิ เราใชไ้ปทกุวนั ผม
เป็นประมง รักในอาชีพประมง เป็นอาชีพที่สุจริต 
ไมต่อ้งพึง่ยาเสพตดิ อบายมขุ เรากส็ามารถดำารง

วิถีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในชุมชนได้ด้วยความ
เอือ้อาทรกนัและกนั กจิกรรมการปลอ่ยพนัธุ ์กุง้ ปู
ลงทะเล ช่วยสร้างอาชีพได้ และยินดีทำาต่อไป 
ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรเพื่อลูกหลานของเรา”

  นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 บ้าน
ปากคลอง ต.แม่รำาพึง ในฐานะตัวแทนชุมชนเปิดใจ
ว่า “ในนามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ขอขอบคุณ อบต.
แมร่ำาพงึ บรษิทัในเครอืสหวริยิา กรมประมง พีน่อ้ง

ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ทุกท่าน ผมดีใจที่ทุกๆ หน่วยงาน
มองเห็นความสำาคัญเก่ียวกับปากท้องของชาวบ้าน
เพราะการทิ้งซั้งกอเป็นวิถีชาวประมงเรือเล็กใน
พื้นที่ หมู่ที่ 5 เป็นการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ให้ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มปริมาณสัตว์นำ้า เป็น
แหล่งที่สัตว์นำ้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายัง
มกีจิกรรมปลอ่ยพนัธุป์มูา้อกีอยา่งหนึง่ โดยชมุชน
ตั้งขึ้นมาเอง ด้วยนำ้าพักนำ้าแรงของชาวประมงใน
พื้นที่ ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน จาก อบต.
แมร่ำาพงึ บรษิทัในเครอืสหวริยิา และทกุภาคสว่น
ที่มาในวันนี้ในโอกาสต่อๆ ไป”
  ดา้นนายณรงคพ์งศ ์ โพธสิมบตั ิ ทีป่รกึษา
เครือสหวิริยา กล่าวเสริมว่า “การจัดกิจกรรมใน
วนันีถ้อืเปน็กจิกรรมทีด่รีูส้กึภมูใิจมาก เพราะเปน็
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มจำานวนทรัพยากรสัตว์นำ้าให้
มากขึน้ ตอ้งขอขอบคณุทกุภาคสว่นทีม่ารว่มงาน
ในวันน้ี หัวใจหลักท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ ชาวบ้านปากคลอง
หมู่ 5 ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำาซั้งกอแบบพื้นบ้าน 
ซึ่งจะใช้ทำาเป็นที่อยู่ของสัตว์นำ้าและยังช่วยเสริม
เพิ่มปริมาณสัตว์นำ้าให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวอีกด้วย 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ตรงกับพระราชดำารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เรือ่งการพึง่ตนเอง
ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ผมในนามเครือ
สหวิริยา อยากสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกๆ 
ปี และตั้งใจจะทำาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ให้ดีที่สุด”
  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ที่
อำาเภอบางสะพาน มีเกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ ด้วย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ชุมชน 
ภาคอตุสาหกรรม ทัง้การอนรุกัษ ์การเพิม่จำานวน 
การรักษาความสะอาด ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งปัจจุบันความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลที่อำาเภอบางสะพานยังคง
อยู่ และดีๆ ยิ่งขึ้นไปจากความรัก ความสามัคคี 
ของทุกฝ่ายที่อำาเภอบางสะพาน และบริษัทใน
เครือสหวิริยา ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง ที่ร่วมเชิญให้เครือสหวิริยาได้
สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้

รักษ์สิ่งแวดล้อม   ต่อจากหน้า 1

บี.เอส.เมทัล ดรีมทีม  ต่อจากหน้า 1

ซึ่งภายในงานนำาทีมโดยนายราเชนทร์ มณีสว่าง-
วงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บ.ีเอส.เมทลั จำากดั 
(สาขา 1) ในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน พร้อม
ด้วยตัวแทนพนักงานที่รวมพลังจิตอาสาภายใต้ 
บี.เอส เมทัล ดรีมทีม กว่า 20 คน ร่วมกัน “สร้าง
จิตสำานึกเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน” โดยมี
ผู้ดูแลในส่วนงานด้านความปลอดภัยของ บจก.
บี.เอส.เมทัล นางสาวจิราพร เดือนสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยวิชาชีพ มาบรรยายให้ความรู้  
เกีย่วกบัแนวทางปอ้งกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ใน
โรงเรียน วิธีการอพยพกรณีเม่ือเกิดไฟไหม้ ให้ความรู้
เรื่องกฎจราจรเบื้องต้น เช่น การข้ามถนน การใช้
รถจักรยานยนต์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ในเร่ืองของ
ความปลอดภยัในชวีติประจำาวนั พรอ้มมกีจิกรรม
สันทนาการ แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ แจกของรางวัล
ต่างๆ สร้างความสนุกสนาน และแทรกด้วย    
สาระความรูต้า่งๆ มากมาย เปน็การขยายความรู้
เรื่องของความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ แบ่งปัน
สู่น้องๆ  เยาวชน  ร.ร.บ้านดอนทอง  นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการปรับปรุงความปลอดภัยใน
บรเิวณโรงเรยีน โดยพนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ในด้านการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ 
ปลั๊กไฟ  หลอดไฟ  ราวบันได  เป็นต้น  กิจกรรม
ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของ
พนักงานในหลายส่วนงาน มีการเตรียมงานล่วง
หน้า ออกสำารวจความเสียหายต่างๆ ในโรงเรียน 
เพื่อนำามาวางแผนการดำาเนินงาน
  กิจกรรมในครั้งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
“โครงการสถานประกอบการปลอดภัย” เฉลิม-
พระเกียรติฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุาร ีสนองในพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระองค ์ทีท่รงเปน็หว่งความปลอดภยัในการ
ทำางานของผู้ใช้แรงงาน บจก.บี.เอส.เมทัล จึงได้
เขา้รว่มโครงการฯ ของกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน สำานกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ด.ช.พงศธร จันทะขิน ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  ประธานนักเรียน ร.ร.บ้านดอนทอง เล่าถึง

ความรูส้กึภายหลงัรว่มกจิกรรมวา่ “ผมดใีจมากๆ 

ที่พี่ๆ พนักงานจากบริษัทในเครือสหวิริยา ออก

มาจัดกิจกรรมสนุกๆ แจกขนมและมอบความรู้

เรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำาวันให้กับผม

และเพื่อนๆ น้องๆ ความรู้ที่ได้ในวันนี้มีประโยชน์

มากครบั และดใีจทีพ่ี่ๆ  ชว่ยซอ่มแซมปลัก๊ไฟตา่งๆ 

ในโรงเรยีนของเราใหม้คีวามปลอดภยัยิง่ขึน้ และ

อยากให้พี่ๆ มาจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับ” 

  ด้ า น น า ย ร า เ ช น ท ร์  ม ณี ส ว่ า ง ว ง ศ์   

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด 

(สาขา 1) อ.บางสะพาน กล่าวถึงที่มาของการจัด

กิจกรรมว่า “แนวทางการทำางานของกลุ่มเหล็ก

เครือสหวิริยา คือ ให้ความสำาคัญในด้านการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และใส่ใจด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อม

ในการดำาเนินงานของพนักงานทุกส่วน เพื่อมุ่งสู่ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ถอืเปน็นโยบายหลกั และวนันี้

เปน็โอกาสดทีีไ่ดน้ำาพาพนกังานเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนและยินดีให้

พนักงานออกมาทำากิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 

ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

เตมิเตม็ และขยายองคค์วามรูเ้รือ่งความปลอดภยั

สู่เยาวชนบางสะพาน ร่วมสร้างจิตสำานึกให้

เยาวชนตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องความ

ปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน”

  นางเดือนแรม 
พัฒนาเจริญ รักษาการ
แ ท น ผู้ อำ า น ว ย ก า ร 
โรงเรียนบ้านดอนทอง 
ได้กล่าวแสดงความคิด
เห็นถึงการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจ
และขอบคุณพนักงาน
จาก บี.เอส.เมทัล ทุก

ท่าน ที่ออกมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของ
ความปลอดภัย ทำาให้เด็กๆ ได้ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน นอกเหนือจากน้ี ยังได้ช่วย
ซอ่มแซมระบบไฟฟา้ ระเบยีงราวบนัไดของอาคาร
เรียนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ 
คุณราเชนทร์ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้าน  
ดอนทอง มาโดยตลอด และขอให้สร้างสรรค์
กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปค่ะ”
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ประจําวันที่  16  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

X
 คณะวทิยาลยัการทัพบก ศึกษาดูงานกลุมเครอืสหวริยิา
 นายวิชิต กงภูเวช ผูบริหารเครือสหวิริยา ใหการตอนรับ คณะอาจารยและ
นกัศกึษา จากหลกัสตูรหลกัประจาํ วทิยาลยัการทพับก ชดุที ่60  จาํนวนกวา 30 คน 
นาํโดยพนัเอก สริพิงศ พชรกนกกลุ เขาเยีย่มชมกจิการของ กลุมอตุสาหกรรมเหลก็
ในเครือสหวิริยา พรอมรับฟงการบรรยายพิเศษ พูดคุยซักถามขอมูลอุตสาหกรรมเหล็ก
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ณ หองออดิทอเรียม บมจ.สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

  ทมีสงเสรมิและพฒันา เครอืสหวริยิา รวมพลงัแกนนาํชมุชนบางสะพาน รวม
อบรมกับ สสส. เปดโลกทัศนเรียนรูวิถี “กิน อยู อยางพอเพียง” ตามรอยพอหลวง 

X

 เมื่อวันที่ 26-30 พ.ค.2558 ที่ผานมา เครือสหวิริยา
สงตัวแทนทีมสงเสริมและพัฒนา รวมอบรมใน “โครงการ
เสริมสรางประสบการณจิตอาสาในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง”
จัดโครงการดีๆ โดยสถาบันบุญนิยม รวมกับสํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ณ แหลง
เรียนรูชุมชนปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 
 พรอมมตีวัแทนแกนนาํจาก 4 ชมุชนชาวบางสะพาน 
เขารวมกิจกรรม อาทิ ชุมชนบานมารอง บานหวยแกว 

บานฝายทา ต.พงศประศาสน และชมุชนบานตลาด 
ต.กําเนิดนพคุณ ทั้งนี้ ทีมสงเสริมและพัฒนา ใน
ฐานะพี่เลี้ยงไดรวมอบรม พรอมเรียนรูแนวทาง
ขับเคลื่อนชุมชนจิตอาสาแบบพึ่งตนเอง ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง รวมถึงพัฒนาและ
สรางคุณคาของวิถีชีวิต ชุมชนเขมแข็ง และขยาย
เครือขายเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางจิต
สาธารณะใหเกิดขึ้นอยางแทจริงในชุมชน

      

รายงานรายงาน
พิเศษ

 เพื่ อสร างความเชื่ อมั่ น
ใหชุมชนบางสะพาน วางใจ
ในการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
และความปลอดภัยของกลุม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ห ล็ ก ใ น เ ค รื อ
สหวิริยา  ทีมชํานาญการดาน
สิ่งแวดลอม จึงเฝาะวัง ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพดานส่ิงแวดลอม
ตางๆ  เชน  คุณภาพอากาศ  นํ้า
ผิวดิน  นํ้าใตดิน  นํ้าทะเล  และ
คุณภาพนํ้าฝน รวมถึงงานนิเวศ
และการอนุรักษในพื้นที่ชุมชน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
มาอยางตอเนื่อง และถือเปน
นโยบายหลักของเครือสหวิริยา 
ที่ใหความสําคัญและตระหนัก
ถึงการดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน โดย

คํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง
แวดลอม จึงตองควบคุมดูแล
ใหอยูในมาตรฐานที่หนวยงาน
ราชการกาํหนด พรอมรายงานผล
ตอหนวยงานภาครฐัตอเนือ่งทกุป
 ลาสุดเม่ือ วันท่ี 22 พฤษภาคม
ที่ผานมา ทีมชํานาญการดานสิ่ง
แวดลอม รวมกับทีมสงเสริมและ
พัฒนา  เครือสหวิริยา พรอมดวย
ผูเชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา 
ไดลงพืน้ทีช่มุชนบางสะพาน เพือ่
ดําเนินการเก็บตัวอยางจาก “นํ้า
บอตืน้” ของชมุชน ครัง้ที ่1 ประจาํ
ป  2558  (เก็บตัวอยาง  ครั้งที่  2
ในเดือนกันยายน 2558) เพื่อ
ตรวจคณุภาพนํา้ ทัง้หมด จาํนวน 
12 จุด 

   1. บริเวณจุดที่ 1 หมู 1 บานดอนสําราญ ตําบลแมรําพึง
   2. บริเวณจุดที่ 2 หมู 1บานดอนสําราญ ตําบลแมรําพึง
   3. บริเวณจุดที่ 1 หมู 2 บานทามะนาว ตําบลแมรําพึง
   4. บริเวณจุดที่ 2 หมู 2 บานทามะนาว ตําบลแมรําพึง
   5. บริเวณจุดที่ 1 หมู 4 บานทาขาม ตําบลแมรําพึง
   6. บริเวณจุดที่ 2 หมู 4 บานทาขาม ตําบลแมรําพึง
   7. บริเวณจุดที่ 1 หมู 6 บานกลางนา ตําบลแมรําพึง
   8. บริเวณจุดที่ 2 หมู 6 บานกลางนา ตําบลแมรําพึง
   9. บริเวณจุดที่ 1 หมู 7 บานทุงลานควาย ตําบลแมรําพึง
10. บริเวณจุดที่ 2 หมู 7 บานทุงลานควาย ตําบลแมรําพึง
11. บริเวณจุดที่ 3 หมู 7 บานทุงลานควาย ตําบลแมรําพึง
12. บริเวณจุดที่ 1 หมู 4 บานระหาร ตําบลกําเนิดนพคุณ

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ประจําเดือนพฤษภาคม 2558

หมายเหต:ุ  โดยผลการตรวจวดัคณุภาพนํา้ผวิดนิตามพารามเิตอร ทัง้ 12 จดุ ในป 2557 ทีผ่านมา คาการตรวจวดัทัง้หมดอยูในเกณฑมาตรฐานที่
   หนวยราชการกําหนด เพื่อสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพสิ่งแวดลอมจึงตองมีการตรวจวัดตอเนื่องทุกป
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