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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

ยํา้สถานประกอบการปลอดภยั
TCR-PPC-SSIควารางวัลดีเดน

เอสเอสไอ - สภาเยาวชน
บานดอนสงา จัดอบรมให
ความรู “การเอาชนะยาเสพติด
อยางย่ังยืน” ผนึกตํารวจภูธร
อาํเภอบางสะพาน กองรอย
ตชด.147 รพ.สต.บาน
หนองตาจา และฝายความ
มั่นคง อําเภอบางสะพาน 
รวมเปนวิทยากร มีเยาวชน
และประชาชนที่สนใจเขา
รับการฝกอบรม จํานวน
ทั้งสิ้น 130 คน เยาวชนเผย
หลังเสร็จกิจกรรมเตรียม
นําความรูไปจัดทําแผนงาน 
แนวทางการปองกันยาเสพติด
ในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

   อานตอ น.4

SSIสรางชุมชน
ปลอดยาเสพตดิ
หนนุเดก็ดอนสงา
จัดอบรมตานยา

เอสเอสไอ รวมกับ สํานักงาน
ทรั พ ย า กร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ สิ่ ง -
แวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
จดัโครงการ Super Smart & Intel-
ligent Kids (SSI Kids) ปที่ 5 โดย

เปดบานใหความรูเรื่องการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอม
ใหกับเยาวชนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ในเขตตําบลแมรําพึง จํานวน 
142 คน เพือ่เปนการปลกูจติสาํนกึ

ใหเยาวชนเหน็คณุคา ความสาํคญั
ของนํ้าและสิ่งแวดลอมตลอดจน
ตระหนักถึงปญหามลพิษทางนํ้า 
และสรางเครือขายกลุมเยาวชน
คนรักษสายน้ํา     อานตอ น.3

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-

เอสไอ” รายงานวา กรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน ประกาศผลประกวดสถาน

ประกอบกิจการดีเดน ดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทาํงานระดบัประเทศ 

ประจาํป 2558 ผลปรากฏวา บรษิทัใน

กลุมเอสเอสไอ 3 บริษัท ไดรับรางวัล

จากการประกวดดังกลาวซึ่งไดแก 

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 

(มหาชน) (TCRSS) (รางวัลตอเน่ือง 9 ป)

และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)

(รางวัลตอเน่ือง 5 ป) และบริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 

เอสเอสไอ (รางวัลตอเนื่อง 4 ป) โดย

การจัดการประกวดนี้มีวัตถุประสงค 

เพือ่ยกยองและแสดงความชืน่ชมแก

สถานประกอบการท่ีมุงม่ันดําเนินงาน

พรอมตระหนักถึงความสําคัญของ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของ

พนักงาน  ใหเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูประกอบการ        อานตอ น.2

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ประกาศผลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับ

ประเทศ ประจาํป 2558 สามบรษิทัในกลุมเอสเอสไอ TCRSS-

PPC-SSI พาเหรดเขาวินควารางวัลดีเดนประเภท 9 ป 5 ป 

และ 4 ปตามลําดับ ผูบริหารยํ้าความปลอดภัยสําคัญที่สุด 

พรอมพัฒนาเกิดขึ้นในทุกกระบวนการทํางาน ใหกลาย

เปนวัฒนธรรมบริษัทตอเนื่อง เตรียมพรอมรับมอบในงาน

สัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ (National Safety Week)    

ในวันที่  2 - 4  กรกฏาคม  2558  ณ  ศูนยนิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

“ เหล็กรอบตัวเรา # 2 ”

  สวัสดีครับ วันนี้กลับมาเจอผม
นองเหล็กมวน (Hot Coil) ฉบับที่แลว
ไดเกริ่นเอาไววาเราจะมาตอกันที่เรื่อง

อรอยลิ้น อิ่มทองดวยเหล็ก โดยผม
นองเหล็กมวนจะพาเขาไปรูจักเครื่องใช
ตางๆ ภายในครัว อยารอชาเรามาเริ่ม
กันเลยดีกวา 
  หลายคนรูดีวาอาหารเปนหนึ่งใน
ปจจยัทีจ่าํเปนตอชวีติมนษุย แตนอยคน
จะรูถึงความสําคัญของเหล็กท่ีมีตออาหาร

ท้ังท่ีความจริงแลวเหล็กมีสวนในทุกข้ันตอน
ของเครือขายการผลิตและแจกจายอาหาร
ตั้งแตการเพาะปลูก การแปรรูป การเก็บ
รักษา การถนอมอาหาร และการขนสง
ไปยังพื้นที่ตางๆ ที่สําคัญ และยังใชเปน
อุปกรณหลักในการปรุงอาหารแสนอรอย
แตละมื้อของเราดวย       อานตอ น.4

เครือสหวิริยารวมกับหนวยงาน
ภาคการศึกษาสวนกลาง-ทองถิ่น 
จัดประชุมชี้แจง เปดตัว “โครงการ
กองทนุสหวริยิารวมพฒันาคณุภาพ
การศกึษาบางสะพาน” ป 2558 รุน 4 

ใหแก คณะผูบริหารสถานศึกษาใน
เขตอําเภอบางสะพาน จํานวน 36 
โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน 
พรอมเปดรบัสมคัรสถานศกึษารวม
ประกวด        อานตอ น.2

เครือสหวิริยารวมกับหนวยงาน ใหแก คณะผูบริหารสถานศึกษาใน

ล่ันกลอง‘กองทุนสหวิริยาฯ’รุน4
● ยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
● มุงเปาหมายสรางเด็กเกง-ดี-มีสุข

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

ระดับประเทศ ป พ.ศ. 2558 ของกลุมเอสเอสไอ

TCRSS
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน)
(รางวัลตอเนื่อง 9 ป)

PPC
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
(รางวัลตอเนื่อง 5 ป) 

SSI
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน)
(รางวัลตอเนื่อง 4 ป)

      เอสเอสไอจัดหองเรียนสีเขียว142เยาวชนรูรักษนํ้าชุมชน
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

คว้ารางวัลดีเด่น   ต่อจากหน้า 1

  นายเฉลมิ บญุเทยีบ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) TCRSS กล่าวว่า “นโยบายด้านความ
ปลอดภยัของบรษิทั คอื สรา้งจติสำานกึความปลอดภยั
ให้กับพนักงานทุกคน โดยเน้นยำ้าให้พนักงานทำางาน
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการทำางานทุกขั้นตอน ทั้งนี้
บริษัทได้มีคณะกรรมการความปลอดภัย ในการติดตาม
มกีารตรวจความปลอดภยัเดอืนละครัง้ นอกจากนีไ้ด้
มกีจิกรรมสรา้งจติสำานกึความปลอดภยั เชน่ กจิกรรม 
KY, Safety Talk กจิกรรม Point & Voice, กจิกรรม Safety 
Man, Safety Buddy รวมถึงการตรวจความปลอดภัย
ประจำาวนัของหนว่ยงานความปลอดภยั โดยไดบ้รหิาร
การจดัการดา้นความปลอดภัย ภายใต้ระบบมาตรฐาน 
ISO/TS 18001 ในปีน้ี TCRSS ได้กำาหนดเป้าหมายไว้
ว่าการบาดเจ็บเป็น “ศูนย์” และต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทรัพย์สินเสียหายเกิน 5 ครั้ง  
  นอกจากนี้บริษัทยังได้มีผลงานรับรองในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น รางวัลอุตสาหกรรมดี
เดน่ ประเภทการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (The Prime 
Minister’s Industry Award 2014 Environmental Quality) 
และรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2557 
(EIA Monitoring Awards 2014) เป็นต้น ทั้งนี้ผมต้อง
ขอขอบคณุคณะกรรมการความปลอดภยัทกุทา่น ทัง้

จากผูร้บัเหมา และจาก TCRSS รวมถงึเพือ่นพนกังาน
ทุกคน ที่ได้ดูแลและร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุ รวม
ถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งนี้บริษัทคงยืนยันใช้นโยบายเดิม คือ “สร้าง
จติสำานกึความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทกุคน” แตส่ิง่
ทีย่งัคงเนน้ยำา้คอื ใหพ้นกังานปฏบิตัติามมาตรฐานทกุ
ขัน้ตอน รวมถงึการปรบัปรงุมาตรฐานใหใ้หมอ่ยูเ่สมอ 
แต่ส่วนสำาคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทุกคน
ตอ้งรว่มมอืกนัดแูล ไมว่า่ผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน
รวมทั้งตัวพนักงานเองทุกคน ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยทุกขั้นตอน นายเฉลิมกล่าว
  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า “นับ
เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอได้
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานระดับประเทศถึง 3 บริษัท ผมขอชื่นชม
พนักงานกลุ่มเอสเอสไอทุกคนที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจใน
การช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างมุ่งมั่น และ
ร่วมกันพัฒนาการจัดการอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สะอาดในพ้ืนท่ี การแต่งกายของพนักงาน การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การทำางานในพื้นที่เสี่ยง 
หรือการให้ความสำาคัญกับนโยบาย แผนฉุกเฉิน รวม
ถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยได้มีการเน้นยำ้าเรื่อง
ความปลอดภัยเป็นประจำาทุกขั้นตอนการทำางาน
อย่างเคร่งครัดเสมอมา ให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่

สำาคัญที่สุดในการทำางาน  ซึ่งในปีนี้ นอกเหนือจาก
กิจกรรม Safety Talk , Safety Patrol รวมถึงกิจกรรม
ภายใต้มาตรฐาน ISO/OHSAS 18001 SSI ยังได้นำา
ระบบ Total Productive Maintenance (TPM), ระบบ 
Behavior Base Safety (BBS) Step 4 ซึ่งทีมงาน SSI 
ดำาเนนิการเองโดยไมจ่า้งทีป่รกึษา และระบบ Isolation
มาใช้เพิ่มเติมจากระบบ TAG เดิมที่ใช้งานอยู่ ที่ได้
เริ่มใช้ที่ Skinpass NO.3 และจะขยายผลไปยังพื้นที่ 
ทั้งหมดทั้งโรงงาน เพื่อสร้าง “วัฒนธรรมและองค์กร
แห่งความปลอดภัย Zero Accident ให้ได้”
  นอกจากรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำางานระดับ
ประเทศ 2558 ทางบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ASEAN ENERGY AWARDS 2014 ประเภทการบริหาร
จัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่, THAI-
LAND ENERGY AWARD 2014 ประเภทโรงงานควบคมุ
ดเีดน่ดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน, รางวลัสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรา
การในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดีเด่นประจำาปี 2557 (EIA MONITORING AWARDS 
2014), รางวัล THE PRIME MINISTER’s  AWARDS 
2014 ประเภทการเพิ่มผลผลิต, รางวัลอุตสาหกรรม
สีเขียว (GREEN INDUDTRY) ระดับที่ 3 ปี 2557 และ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ ในระดับเกียรติยศ ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 
3 ติดต่อกัน  และผมมุ่งหวังว่าเราจะรักษามาตรฐาน
ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC กล่าวว่า ท่าเรือ
ประจวบ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานเปน็ปทีี ่5 ถอืเปน็การตอกยำา้ใหเ้หน็ถงึการ
ใหค้วามสำาคญักบัพนกังานอนัเปน็ทรพัยากรอนัมคีา่
เปน็เฟอืงจกัรสำาคญัทีร่ว่มกนัผลกัดนัธรุกจิของทา่เรอื
ประจวบให้แข็งแกร่ง ตลอดจนเน้นยำ้าสร้างความ
ปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานของ
พนักงานในทุกๆ ด้าน และผู้รับจ้างช่วงทุกคนที่ว่า
ความปลอดภัย คือ ความรับผิดชอบของทุกคน ซึ่ง
ทา่เรอืประจวบ มนีโยบายในการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
ฝึกอบรมทักษะการทำางานให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง
ตลอดจนสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งไมม่ทีีส่ิน้
สดุ บรหิารจดัการเปน็อยา่งดใีนสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางาน ให้การสนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย อย่างต่อเน่ือง
เพื่อรักษาคุณภาพในความเป็นเลิศของท่าเทียบเรือ  
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล ผา่นการจดักจิกรรม
ตา่งๆ เพือ่ใหพ้นกังานไดม้สีว่นรว่ม เปน็การสรา้งขวญั 
กำาลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลถึงความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
  พิธีรับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางานระดับประเทศจะจัดขึ้นภายในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ (National Safety 
Week) ในวนัที ่2 - 4 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนยน์ทิรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา

กองทุนสหวิริยา   ต่อจากหน้า 1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิริยา 
มูลคา่รวม 1.2 ลา้นบาท โดยปน้ีีเน้นความโดดเดน่
การพฒันาโรงเรยีนสูเ่ปา้หมาย ผูเ้รยีนเกง่ ด ีมสีขุ 
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
คณะกรรมการโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.
ปข.1) พร้อมด้วยนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอ
บางสะพาน  และนายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
ผู้แทนเครือสหวิริยา ร่วมเปิดตัวโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4 ขึ้น โดยการประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ และเปิดรับสมัครสถานศึกษา
เข้าร่วม ด้วยการส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี เข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา
อำาเภอบางสะพานแบบองค์รวมทั้งสามมิติ ได้แก่ 
สถานศกึษา คร ูและนกัเรยีน สู่ความเปน็เลศิทางการ
ศึกษาตอกยำ้าแนวทางการพัฒนาบนวิถีแห่งความ
ยัง่ยนื ในปนีีม้คีณะผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตอำาเภอ
บางสะพาน จำานวน 36 โรงเรียน จากท้ังหมด 38 โรงเรียน
เขตอำาเภอบางสะพานเข้าร่วมรับฟัง (2 สองโรงเรียน
อยู่ระหว่างรับกองทุนสหวิริยาฯ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว
ที่มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอยู่ที่ 19 โรงเรียน
  นอกจากนี้คณะกรรมการโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ได้มีการพิจารณาปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้คะแนน
การเขียนแผนของโรงเรียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 1. ความ
โดดเด่นของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนสู่เป้า
หมายเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข 
(30 คะแนน)  2. การจัดการระบบข้อมูล (30 คะแนน) 
3. กระบวนการบริหารโครงการไปสู่ความสำาเร็จ (20 
คะแนน)  4. การพัฒนา/สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร
เพือ่รว่มยกระดบัคณุภาพ (20 คะแนน) ทัง้นี ้ไดก้ำาหนด
หมดเขตการสง่แผนพฒันาการศกึษาแบบองคร์วมทัง้
สามมิติภายในวันที่10 กรกฎาคมนี้
  นายผดุงศักดิ์  เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ ว่า “จากการเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
การพัฒนาชุมชนควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจตาม
พันธกิจของเครือสหวิริยาที่ได้ดำาเนินการมากว่า 2 
ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำาเนินกิจกรรม

พัฒนาชุมชนด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกๆ
ที่เครือสหวิริยาได้ดำาเนินการนับตั้งแต่ปี 2537 อาทิ 
โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา โครงการ
สหวิริยาซัมเมอร์แคมป์ โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ในปี 2554 เครือ
สหวิริยาจึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน” ขึ้น ซึ่ง
ถอืเปน็โครงการใหมท่ีมุ่ง่เนน้การยกระดบัและพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในรูปแบบกองทุนการศึกษาซึ่งเครือสหวิริยา
ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์รวม 3 
มิติของการศึกษาอย่างครอบคลุม คือ การพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนานักเรียน ต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตอำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้ในป ี2558 นี ้เครอื
สหวริยิาจงึไดด้ำาเนนิการจดัโครงการกองทนุสหวริยิา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่นที่ 4 ขึ้น 
เพือ่เดนิหนา้สานตอ่การพฒันาและยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาของบางสะพาน หลังได้ดำาเนินการมาแล้ว 
3 รุ่น โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับ
ทุนสนับสนุนคุณภาพการศึกษาแล้วทั้งสิ้นจำานวน 
4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้าน
ดอนสง่า โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงเรียน
บางสะพาน โดยทุกโรงเรียนได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ปทีีเ่สนอไว้
กบัคณะกรรมการโครงการจนไดผ้ลตรงตามทีแ่ผนฯที่
วางไวเ้ปน็ทีน่า่พอใจ สำาหรบัป ี2558 นีโ้ครงการกองทนุ
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาได้ร่วมประกวด
และนำาเสนอแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ปี
ตามนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม

ความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาที่ได้
รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาจากเครอืสหวริยิา เพิม่เตมิจากงบประมาณ
ของรฐั เพือ่มุง่สูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาในทอ้ง
ถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
  เครือสหวิริยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน จะสามารถดำาเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง 
พร้อมๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบควบคู่ไป
กบัอำาเภอบางสะพาน อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
ต่อภาคการศึกษาของอำาเภอบางสะพาน  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงตลอดการจัดโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกครั้งที่ผ่านมาเครือสหวิริยา
ไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากหนว่ยงานภาคการ
ศกึษาสว่นกลาง (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน : สพฐ.) และส่วนท้องถิ่น (สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : 
สพป.ปข.1) ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการกองทุน
สหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ผมในนามของตัวแทนของเครือ
สหวิริยา ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมดำาเนินการ
สนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น อันได้แก่ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, 
อำาเภอบางสะพาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ขอขอบคณุผูบ้รหิารและครทูกุทา่นทีเ่หน็ความสำาคญั
ของการศึกษา ขอบคุณครับ”    
  นางสาววีณา อัครธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนภาคการศึกษาส่วนกลาง 
ดิฉันรู้สึกยินดีที่หลายหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของการศึกษา และร่วมมือกันจัดโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ท้องถิ่นขึ้น รวมถึงรู้สึกยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาในอำาเภอบางสะพาน
แห่งนี้ เมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจทำา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของ
ท่านเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งมาประกวด แม้ได้รับการคัด
เลือกหรือไม่ได้รับคัดเลือก แต่สถานศึกษาของท่าน
ก็ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ได้มีแผนการดำาเนินงาน
เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
สถานศึกษาของท่านต่อไป และหากสถานศึกษาของ
ท่านได้รับคัดเลือกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพื่อได้นำาแผน
พัฒนาพร้อมทั้งทุนสนับสนุนไปพัฒนาสถานศึกษา 
พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้สอนตามวัตถุประสงค์
โครงการท่ีวางไว้  ซ่ึงท้ายท่ีสุดก็จะนำามาซ่ึงการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น ดิฉันขอเป็น
กำาลังใจให้ทุกสถานศึกษาของอำาเภอบางสะพาน ให้
สามารถเขยีนแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ป ี
ออกมาไดต้รงตามความตอ้งการของสถานศกึษาของ
ทา่น เพือ่ทีจ่ะบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีว่างไวส้ง่ผลให้
เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพในการรว่มยกระดบั
และพฒันาคณุภาพการศกึษาของอำาเภอบางสะพาน
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป”
  นายบุญเทียม อังสวัสดิ์  ผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบ
คีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) กล่าวว่า “ผมในฐานะ
ตัวแทนภาคการศึกษาส่วนท้องถิ่น ผมขอชื่นชมเครือ
สหวิริยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในอำาเภอบางสะพาน ซึ่งโครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็นโครงการความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาคการศึกษาจากส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น อย่างสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 รวมถึง เครือสหวิริยาซึ่ง
เป็นองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการ
ศึกษา โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทั้ง 7 ตำาบลใน
อำาเภอบางสะพาน ได้จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ปี โดยมุ่งเน้นองค์รวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ประเด็น คือ ผู้เรียน ผู้สอน และ
สถานศึกษา นำามาประกวด ชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้าน
บาท นบัวา่เปน็โครงการทีด่มีาก จงึขอฝากใหผู้บ้รหิาร 
คณะครูและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ได้ตระหนักว่า เมื่อได้รับโอกาสแล้ว 
จงใช้โอกาสที่ได้รับนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้าง
ประโยชน์สูงสุด โดยขอให้ท่านจัดทำาแผนพัฒนาการ
ศึกษาระยะ 3 ปีเข้าร่วมเสนอในโครงการ เพื่อรับทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิริยาและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์รวม 3 มิติของการ
ศึกษา คือ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียน ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของบางสะพานต่อไป”
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ห้องเรียนสีเขียว   ต่อจากหน้า 1

เพื่อร่วมกันดูแลรักษาแหล่งนํ้าของตนให้มี
คณุภาพด ีดว้ยการใหค้วามรู้ผา่นฐานกจิกรรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ พร้อมเรียนรู้วิธี
การเก็บตัวอย่างนํ้าวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา่ โรงานเอสเอสไอบางสะพาน ไดร้ว่มกบัสำานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่งสามร้อยยอด จัด
โครงการ Super Smart & Intelligent Kids (SSI Kids) 
ปทีี ่5 เพือ่ปลกูจติสำานกึใหเ้ยาวชนเหน็คณุคา่ ความ
สำาคัญของนำ้าและสิ่งแวดล้อมตลอดจนตระหนัก
ถึงปัญหามลพิษทางนำ้า และสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนคนรักษ์สายนำ้าขึ้น เพื่อร่วมกันดูแลรักษา
แหล่งนำา้ของตนให้มีคุณภาพดี โดยในปีน้ีได้มีเยาวชน
จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียน
บ้านดอนสำาราญ โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้าน
อา่วยาง เขา้รว่มจำานวน 142 คน ซึง่เอสเอสไอไดเ้ปดิ
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานใหก้ารตอ้นรบั ใหเ้ดก็
ได้เข้ามาเรียนรู้จากสถานที่จริงบริเวณโรงงาน เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
  กจิกรรมในครัง้นีไ้ดร้บัเกยีรตจิากนายผดงุศกัดิ์
ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกัประชาสมัพนัธ์
และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ และนางสาวเนาวรัตน์ อินทราเดช นัก
วชิาการชำานาญการ สำานกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่ม
เด็กรักษ์ทุ่งสามร้อยยอด เป็นวิทยากรบรรยาย
กระบวนการตรวจสอบคณุภาพนำา้และสิง่แวดลอ้ม 
โดยมีพนักงานเอสเอสไอ ชมรมวิทยุเอสเอสไอ 
เป็นพี่เลี้ยงอาสาถ่ายทอดความรู้เรื่องนำ้า เรื่องสิ่ง
แวดล้อม เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ผ่านฐานกิจกรรมจำานวน 6 ฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
ฐานที่ 1 การสำารวจคุณภาพนำ้า โดยการทดสอบ
ค่าออกซิเจนละลายนำ้า (DO) และค่าความเป็นกรด
ดา่ง(pH)ในสว่นบอ่รวบรวมนำา้เสยีโรงงานผลติเหลก็
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ก่อนผ่านกระบวนการบำาบัด 
ซึ่งผลที่ได้ พบค่า DO เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
เป็นแหล่งนำ้าที่เหมาะแก่การดำารงชีวิต การขยาย
พันธุ์และการอนุรักษ์แหล่งนำ้า และค่า (pH)  เท่ากับ  
8 เป็นค่าที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงชีวิตของสัตว์
นำา้และสตัวน์ำา้เจรญิเตบิโตไดด้ ี ฐานที ่2 การสำารวจ
คณุภาพนำา้ โดยการทดสอบคา่ออกซเิจนละลายนำา้ 
(DO) และค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ในส่วนบ่อรวบ
รวมนำา้เสยีของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน(HSM) 
หลงัจากผา่นกระบวนการบำาบดัแลว้ ซึง่ผลทีไ่ด ้พบ
ค่า DO เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นแหล่งนำ้าที่
เหมาะแก่การดำารงชีวิต การขยายพันธุ์และการ
อนุรักษ์แหล่งนำ้า และค่า (pH) เท่ากับ 8 เป็นค่าที่
เหมาะสมสำาหรบัการดำารงชวีติของสตัวน์ำา้และสตัว์
นำ้าเจริญเติบโตได้ดี  ฐานที่ 3 การสำารวจคุณภาพ 
นำ้า โดยการทดสอบค่าออกซิเจนละลายนำ้า (DO) 
และค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ในส่วนบ่อรวบรวม
นำ้าเสียของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ประเภท
ปรับผิวและเคลือบนำ้ามันหรือ (PO) ซึ่งผลที่ได้ พบ
ค่า DO เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นแหล่งนำ้า
ที่เหมาะแก่การดำารงชีวิต การขยายพันธุ์และการ
อนุรักษ์แหล่งนำ้า และค่า (pH) เท่ากับ 7.5 เป็นค่าที่
เหมาะสมสำาหรบัการดำารงชวีติของสตัวน์ำา้และสตัว์
นำ้าเจริญเติบโตได้ดี  ฐานที่ 4 การสำารวจสัตว์เล็ก
นำ้าจืด นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินระดับมลภาวะ
ในลำานำ้าได้จากการสังเกตประเภทสัตว์นำ้า ซึ่งเป็น 
“สัตว์บ่งชี้” และจากการเก็บตัวอย่างสัตว์ในแหล่ง
นำา้ของเอสเอสไอ สำารวจพบ มวนจานธรรมดา มวน
จานปากยาว กุ้งฝอย แมลงปอเข็มธรรมดา มวน

แมงป่องเข็ม ตัวอ่อนแมลงปอ  ไส้เดือนนำ้า กุ้ง และ
ชีปะขาว ซึ่งเป็นสัตว์นำ้าจืดที่บ่งบอกคุณภาพนำ้าว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ฐานที่ 5 การสำารวจนก สำารวจ
พบนก 10 ชนิด ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมบริเวณรอบโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
วา่ มสีภาพแวดลอ้มโดยรวมดมีาก เหมาะสมแกก่าร
ดำารงชีวิตของสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยนกที่พบได้แก่ 
นกตะขาบทุง่ นกกานำา้เลก็ นกกระแตแตแ๊วด๊ นกเขา
ใหญ่ นกยางโทนใหญ่ นกอีแพรดแถบอกดำา นก
สชีมพสูวน นกเอีย้งดา่ง นกแซงแซว และนกกระยาง 
และฐานที่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น
ฐานกจิกรรมใหค้วามรูค้วามปลอดภยัเบือ้งตน้กอ่น
เขา้ไปเกบ็ตวัอย่างนำา้ในบริเวณโรงงาน รวมทัง้การ
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัทีส่ามารถนำาไปใช้

ในชวีติประจำาวนั นบัไดว้า่กจิกรรมในครัง้นีน้อกจาก
จะเป็นการให้ความรู้เรื่องการดูแลตรวจสอบคุณ
ภาพนำ้าและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในชุมชน
บางสะพานแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็น
นกัสบืสายนำา้  มสีว่นในการเฝา้ระวงัและดแูลรกัษา
ทรัพยากรนำ้าให้มีคุณภาพที่ดี ลดผลกระทบที่มีต่อ
วถิกีารดำาเนนิชวีติ และรกัษาแหลง่นำา้ใหค้งอยูต่อ่ไป
นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกั
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอสเอสไอ
คิดส์  เป็นโครงการที่เอสเอสไอตั้งใจส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจด้านส่ิงแวดล้อมในเชิงวิทยาศาสตร์
ใหก้บัเยาวชนในเขตตำาบลแมร่ำาพงึ ไดเ้ขา้มาเรยีนรู้
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนำ้าและสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงงาน โดยมีการร่วมลงมือทดสอบนำ้าใน
ส่วนของโรงงาน Water Treatment Plant ซึ่งเป็น
โรงงานบำาบัดนำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดและนำามา
ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ประเภทปรับผิวและเคลือบนำ้ามันของเอสเอสไอ
กิจกรรมสำารวจนกและสำารวจสัตว์เลี้ยงนำ้าจืด
บรเิวณบอ่นำา้บรษิทั เหลก็แผน่เคลอืบ จำากดั ซึง่จาก
การทำากิจกรรมในวันนี้คิดว่าเด็กๆ  จะได้เห็นข้อมูล
ด้านการจัดการดูแลส่ิงแวดล้อมด้วยตนเองว่า แหล่งนำา้
เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับส่ิงมีชีวิต และก็สามารถนำาความรู้
ที่ได้รับไปเป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนได้ และจะเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลสิ่ง
แวดล้อมในชุมชนของเราต่อไป
  นายนริุตติ ์ทา้วโกษา วทิยากรจากกลุม่เดก็
รกัษท์ุง่สามรอ้ยยอด กลา่ววา่ กจิกรรม SSI Kids เปน็
โครงการที่น่าสนใจมากครับทำาให้เยาวชนได้มีการ
เรียนรู้จริง ได้ทดลองปฏิบัติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ 
โดยวันนี้ผมได้มาสอนเด็กๆในเรื่องของการสัตว์

เลี้ยงนำ้าจืดในการตรวจสอบคุณภาพนำ้าในพื้นที่       
มีวิธีการตรวจวัดอยู่ในหลายๆ รูปแบบ ทั้งการใช้
สารเคมี การใช้ดัชนีชีวภาพหรือว่าสัตว์เล็กนำ้าจืด 
หลักๆ จะเป็นการไปค้นหา สืบหา สัตว์เล็กนำ้าจืด
วา่มอีะไรบา้ง แลว้กม็าเทยีบเคยีงหาคา่วา่คณุภาพ
นำ้าเป็นอย่างไร ดีไม่ดีอย่างไร ซึ่งผลออกมาดีถึง
ดีมาก เพราะเจอสัตว์ที่มีคะแนนเยอะๆ อยู่หลาย
ชนดิครบั อกีอยา่งคอืสอนในเรือ่งของการดนูก การ
สำารวจนก เพราะว่านกก็มีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้าง
หลากหลาย โดยนกแตล่ะชนดิกจ็ะมพีฤตกิรรมการ
กินที่แตกต่างกัน ถ้าในพื้นที่มีนกหลากหลายชนิด 
แสดงว่าอาหารที่นั่นย่อมอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย 
ยิ่งมีนกหลากหลายสายพันธุ์ก็แสดงว่ามีสิ่งที่อุดม
สมบูรณ์ที่หลากหลายอยู่ในพื้นที่ ก็เลยใช้นกเป็น
สื่อในการชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
ที่มีอยู่ด้วยครับ สำาหรับประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับ
ในวนันี ้อยา่งแรกคอืเดก็จะไดส้มัผสัในกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ไมว่า่จะเปน็การใชส้ารเคมใีนการ
ตรวจวัดคุณภาพนำ้า การได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติ 

ไม่ว่าจะเป็นการดูนก การดูสัตว์นำ้าจืดขนาดเล็ก 
เพราะว่าเด็กๆหลายคนยังไม่เคยรู้จัก เด็กๆหลาย
คนไม่เคยเห็น พอมาก็จะรู้สึกตื่นเต้น ก็เหมือนการ
ไปเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับด้านสิ่ง
แวดลอ้ม เกีย่วกบัการศกึษาตา่งๆ ซึง่จากการสงัเกต
เด็กๆ ค่อนข้างสนใจแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่
ได้ทำาในวันนี้ครับ 
  น.ส.นงลกัษณ ์ทองคาํ โรงเรยีนบางสะพาน  
กล่าวว่า กิจกรรมเอสเอสไอคิดส์เป็นกิจกรรม
ที่ดีมาก เป็นกิจกรรมที่นำาเด็กมาเรียนรู้ด้านสิ่ง
แวดล้อมผ่านประสบการณ์ตรง เด็กๆได้เรียนรู้ว่า
จากการทดลอง และสายตาที่มอง มองไปในนำ้า
เราอาจจะเห็นปกติ แต่เวลาเราตรวจสอบแล้วเรา
จะรู้ว่าคุณภาพนำ้าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะครูสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเวลาเราสอนก็จะบอกได้เพียง
ภาคทฤษฎีเท่านั้น จะบอกกับเขาว่าในนำ้าจะมีสิ่งมี
ชวีติเลก็อยู ่แตเ่รากไ็มส่ามารถมเีครือ่งพสิจูนใ์หเ้ดก็
เหน็  แตพ่อมาวนันีเ้ขาไดล้งมอืตรวจสอบ ครูกด็ใีจที่
เดก็ๆ ไดม้าเหน็กบัตาตวัเอง และอกีอยา่งหนึง่ เมือ่มี
บรษิทัมาตัง้อยูใ่นบรเิวณนีห้ลายคนกค็ดิวา่จะทำาให้
นำ้าเสียหรือไม่ แต่พอพาเด็กมา เด็กได้เข้าไปเห็น
และพสิจูนใ์หเ้หน็เลยวา่บรษิทัไมไ่ดท้ำานำา้เสยี อกีทัง้
ยงัมกีารบำาบดัใหเ้หน็ ซึง่พสิจูนใ์หเ้ดก็ๆเหน็ของจรงิ
  น.ส.ป่ินแก้ว  จํานงค์รัตน์  โรงเรียนบางสะพาน
กล่าวว่า  “วันน้ีได้พาเข้าร่วมกิจกรรม  นับได้ว่าเป็นการ
เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน  ถ้าเป็นการดูคุณภาพ
นำ้า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่เคย
สัมผัส และไม่เคยรู้ว่าการตรวจสอบนำ้า ดูคุณภาพ 
นำา้ มวีธิกีารอยา่งไร แลว้กไ็ดท้ำาการทดลอง ไดล้งมอื
ปฎิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กไม่ได้เจอในโรงเรียน เพราะ
ว่าในบทเรียนเราจะไม่ได้เน้นลึกขนาดนี้ ก็แค่เรียน
รู้ทฤษฎี  ซึ่งทำาให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
การทดลอง และได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้ ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ค่ะ” 
  นางกรองกาญจน์ คงแท่น โรงเรียนบ้าน
ดอนสำาราญ กล่าวว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ ทำาให้
เด็กๆ ได้ปฏิบัติจริง ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ 
นอกหอ้งเรยีน และไดส้มัผสักบัธรรมชาตใินบรเิวณ
โดยรอบโรงงานเอสเอสไอว่ามีบรรยากาศเป็น
อยา่งไรและทำาใหท้ราบคา่คณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม
ของโรงงาน จากการร่วมกันตรวจวัดจริงกับมือ ได้
ทำากิจกรรมต่างๆ ตามฐานที่ได้กำาหนด นอกจากนี้
ยังทำาให้เด็กๆได้รับความรู้ การเชื่อมโยงและบูรณ
าการกับบทเรียน ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ จากโรงเรียน
ต่างๆ ทำาให้เด็กได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคม”
  ด.ญ.ณัฐชา  สมประสงค์  โรงเรียนบางสะพาน
กล่าวว่า  “วันน้ีรู้สึกดีท่ีได้มาเข้าร่วมโครงการเอสเอสไอ
คิดส์ค่ะ รู้สึกสนุกและได้ความรู้จากค่ายนี้ วันนี้ได้
ทำากิจกรรมดูนก และกิจกรรมอีกหลายอย่างเลย
ค่ะ เช่น กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพนำ้าทำาให้รู้ว่านำ้า
คุณภาพดีและเสียเป็นอย่างไร สำาหรับกิจกรรมหนู
ชอบการส่องกล้องดูนกมากๆ ค่ะ เพราะได้เห็นนก
หลายชนิด”
  ด.ช.สันติภาพ ทองดี โรงเรียนบ้านท่าขาม 
กลา่ววา่ “วนันีไ้ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมฐานการทำานำา้ยา
อเนกประสงค์ ซึ่งมีการนำานำ้าหมักมาเป็นส่วนผสม
ครับ ผมชอบมากและจะนำาไปใช้ล้างจาน ล้างรถ    
ที่บ้านได้ครับ ผมชอบโครงการนี้มากเลยครับ ทั้ง
สนกุและไดค้วามรู ้โดยเฉพาะการตรวจวดัคณุภาพ 
นำ้าครับ”
  ด.ญ. เมรินทร์ วาปี โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 
กลา่ววา่ “วนันีห้ลงัจากทีห่นไูดเ้ขา้รว่มกจิกรรมแลว้ 
ทำาใหห้นไูดร้บัความรูเ้กีย่วกบันำา้ ทำาใหห้นรููว้า่นำา้ดี
สอีะไร นำา้เสยีสอีะไร แลว้กร็บัความรูเ้กีย่วกบันกคะ่ 
เชน่ ไดรู้ว้า่นกมชีือ่อะไรบา้งและมรีปูรา่งอยา่งไร หนู
ชอบกจิกรรมการดูนกมากทีส่ดุ และหนกูอ็ยากกลบั
ไปเลา่ใหเ้พือ่นๆ และครอบครวัฟงัคะ วา่ทีเ่อสเอสไอ
มีความรู้มากมายและมีการบำาบัดนำ้าที่ดีค่ะ”

SSI p.3.indd   1 6/30/2558 BE   00:41



ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  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

  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา ตามที่สภาเยาวชนบานดอนสงา ภายใตการ
สนับสนุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดประสบความสําเร็จจาก
การเขียนแผนงาน “โครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดย
เยาวชน” โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนิน
งานจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจํานวนเงิน 67,300 บาท น้ัน
เมื่อเร็วๆ นี้ สภาเยาวชนบานดอนสงา ไดมีการผนึก  
กําลังเอสเอสไอในการดําเนินงานตามแผน โดยการจัด
กจิกรรมอบรมใหความรู เรือ่ง “การเอาชนะยาเสพตดิ
อยางยัง่ยนื” ขึน้ เพือ่สงเสรมิการปองกนัยาเสพตดิใน
ชมุชน ใหเยาวชนคนในชมุชนตระหนกัถงึโทษภยัของ
ยาเสพติด  รูจักวิธีการปองกันใหหางไกลยาเสพติด
สรางเยาวชนในการตอตานและปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  พัฒนา
คณุภาพชวีติ ทกัษะทางความคดิ สรางภมูคิุมกนัทาง
ดานรางกายจิตใจใหกับเยาวชน  ไมตกเปนทาสของ
ยาเสพติด ท้ังน้ีไดรับเกียรติจากนายเวรัชช  ธาราสมบัติ
นายอาํเภอบางสะพาน ใหเกยีรตเิปนประธานเปดการ
อบรม และไดรับความรวมมือจาก  ตํารวจภูธรอําเภอ
บางสะพาน กองรอย ตชด. 147 รพ.สต.บานหนองตาจา
และฝายความมั่นคง อําเภอบางสะพาน รวมเปน
วิทยากร โดยมีเยาวชนและประชาชนสนใจเขารับฟง
การฝกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 130 คน
  นางสาวอําพันธ ดาราเมือง ประธานสภา
เยาวชนบานดอนสงา กลาววา กิจกรรมในครั้งนี้ 
เปนกิจกรรมแรกภายใตโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยเยาวชน” โดยการจัดอบรมใหความรู เรื่อง “การ
เอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน” เปนเสมือนการปูทาง 
หรือปูพื้นฐานใหเยาวชนไดมีความแข็งแกรงและได
ตระหนักเห็นถึงโทษภัย ความรายแรงของยาเสพติด
วามีความนากลัวขนาดไหน และเปนการสรางแรง
ผลักดันไมใหเยาวชน หรือคนในชุมชนเขาไปยุงเกี่ยว

กับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตางๆ หลังจากการ
จัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้แลว ยังคงมีการทํากิจกรรม
ตามแผนงาน ที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณเพื่อทํา
กิจกรรมอีก 3 กิจกรรม คือ  1. การฝกอบรมใหความรู
เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งไดแก นักเรียน
โรงเรียนบานดอนสงา พรอมจัดตั้ง “ยุวอาสา” เพื่อ
รณรงคประชาสัมพันธใหความรูดานยาเสพติดใน
สถานศกึษา  2. กจิกรรมตัง้ศนูยบรกิารขอมลูขาวสาร
ดานยาเสพติด นอกจากจะเปนศูนยขอมูล หรือหอง
สมดุแลวยงัมสีมาชกิสภาเยาวชนทีผ่านการฝกอบรม
บรกิารใหคาํปรกึษาแกเยาวชน และบคุคลทัว่ไป มกีาร

เผยแพรขอมูลดานยาเสพติดผานเสียงตามสายของ
หมูบานโดยเยาวชน และผลิตสื่อสิ่งพิมพรณรงค
ประชาสัมพันธตอตานยาเสพติดผานชองทางตางๆ ใน
หมูบาน และพืน้ทีใ่กลเคยีง 3. กจิกรรมการประเมนิผล
โครงการโดยมีตัวชี้วัดไดแก การมีสวนรวม ความรู/ 
การรบัรูขาวสาร การเชือ่มโยงเครอืขาย และศกัยภาพ
ของสภาเยาวชน   เพื่อสรางเยาวชนใหเปนนักวิจัยใน
ทองถิ่นที่สามารถนําเอาระเบียบวิธีวิจัย/ประเมินผล
มาประยุกตใชในการวางแผนกิจกรรมของสภา
เยาวชนตอไปในอนาคต
  นางสาวอาํพนัธ กลาวอกีวา สาํหรบัการบรหิาร
จัดการโครงการที่ไดรับงบประมาณฯ จะดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสภาเยาวชนบานดอนสงาเปนหลกั 

โดยมผีูนาํชมุชน และผูแทนบรษิทัฯ เปนทีป่รกึษา เพือ่
เปนการฝกทกัษะการบรหิารทรพัยากรทีม่อียางจาํกดั 
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอตัวเยาวชน และ
ชุมชนอยางสูงสุดตอไป ท้ังน้ีสภาเยาวชนบานดอนสงา
ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหการสนับสนุน
วิทยากรเขามาอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดใหกับ
เยาวชนในโรงเรียน   และเยาวชนในหมูบานดอนสงา
และขอขอบคุณคณะกรรมการหมูบาน บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหการผลักดัน 
สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการ
อบรมใหความรูในครั้งนี้เราจะดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ตามแผนงานที่เราไดวางไวอยางเขมขนคะ
  นางสาวสมใจ แทนนาค  ที่ปรึกษาสภา
เยาวชนบานดอนสงา กลาววา “รูสึกประทับใจมาก
ที่เยาวชนในหมูบาน และในโรงเรียนใหความสนใจ
ในการเขารวมอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีชาวบานใน
ชมุชนบานดอนสงาของเราใหความสนใจเขารวมการ
อบรมในครั้งนี้เปนจํานวนมาก การจัดกิจกรรมอบรม
ในวันนี้เปนกิจกรรมแรกของโครงการอบรมเยาวชน
ตอตานยาเสพติดจากแผนงานที่ทางเราไดวางแผน
กนัไว เพือ่ใหเยาวชนในหมูบานรวมไปถงึบคุคลทัว่ไป
ในชุมชนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเพื่อที่
จะไดรวมกันสอดสองดูแลสมาชิกในครอบครัวของ
ตนเองใหไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมไปถึง

รวมกันตอตานไมใหมียาเสพติดเขามาในชุมชนดวย 
ซึ่งกิจกรรมการอบรมในวันนี้นับวาเปนประโยชนเปน
อยางมากกับตัวเยาวชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งภาย
หลังจากการอบรมทางเราก็จะยังคงดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานทีไ่ดวางไวเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของ
โครงการตอไปคะ”
  นายไชยา ทรหด ผูใหญบานดอนสงา หมูที่ 8 
ต.กําเนิดนพคุณ กลาววา กอนอื่นผมขอขอบคุณทีม
ชมุชนสมัพนัธ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีทีค่อยเปน
พี่เลี้ยงเปนที่ปรึกษาใหกับสภาเยาวชนบานดอนสงา 
และหมูบานดอนสงาตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา 
สําหรับการอบรมในวันนี้ผม และชาวบานในชุมชน
มีความภาคภูมิใจเพราะเปนกิจกรรมที่ตรงกับความ
ตองการของคนในชุมชนที่จะรวมกันขจัดยาเสพติด
ใหออกหางจากเยาวชน และคนในชุมชนของเรา การ
อบรมในครั้งนี้ผมตองขอขอบคุณทุกๆ หนวยงานที่
ใหการสนบัสนนุชวยเหลอืในดานตางๆ เพือ่ประโยชน
กบัเยาวชน และชมุชนบานดอนสงา ซึง่ความรูทีไ่ดเดก็
เยาวชนในหมูบานไดประโยชนเยอะมาก ซึ่งแตกอน
การทํากิจกรรมลักษณะนี้ไมเคยมี ครั้งนี้เปนครั้งแรก
ทีม่กีารจดักจิกรรมเนือ่งจากสวนใหญจะเปนกจิกรรม
ทีจ่ะทาํแตเฉพาะในโรงเรยีนเทานัน้ ซึง่หลงัจากนีพ้วก
เรา และทีมงานจะไดมีการดําเนินงานตามแนวทาง 
และแผนงานทีไ่ดวางไว ซึง่มเีปาหมายทีจ่ะดาํเนนิการ
ตอตามจังหวะชวงเวลาที่มีความเหมาะสมตอไป 
  นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการสวนชุมชน
สมัพนัธ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ กลาววา บริษัทมีความยินดีเปนอยาง
ยิง่ทีไ่ดเขามารวมสนบัสนนุสภาเยาวชนบานดอนสงา
ในการจดัทาํกจิกรรมทีเ่ปนประโยชนเพือ่ชมุชน หากมี
กิจกรรมดีๆ แบบนี้บริษัทยินดีใหการชวยเหลือ และ
ดใีจทีไ่ดเหน็สภาเยาวชนบานดอนสงาแหงนีส้ามารถ
กาวเดินไดอยางแข็งแกรง มีการพัฒนา การบริหาร
จัดการ การดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ และมี
ความคดิสรางสรรคในการคดิทาํ เพือ่พฒันาชมุชน ทาํ
ประโยชนใหกับชุมชน เอสเอสไอ เชื่อวาสภาเยาวชน
บานดอนสงาจะสามารถนําพาความเจริญกาวหนา 
และสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน

SSIสรางชุมชน    ตอจากหนา 1

“นองเหล็กเลาเรื่อง”       ตอจาก น.1

 บทบาทของเหล็กในกระบวนการแจกจาย
อาหารเริ่มตนจากการใชเครื่องจักรและอุปกรณ
ที่เปนเหล็กในกระบวนการผลิตอาหาร และเคร่ือง
ดื่มตางๆ จากน้ันใชรถบรรทุกและตูคอนเทนเนอร
เหล็กขนสงอาหารมายังพ้ืนท่ีชุมชน เปนตน และใน
หองครวักย็งัรายลอมไปดวยเหล็ก ตัง้แตอุปกรณ
พ้ืนๆ อยางมดี หมอ กระทะ ตะหลวิ ทพัพ ีชอน สอม 
และภาชนะตางๆ ไปจนถึงเครื่องใชไฟฟาอยางตูเย็น
และเตาอบ แถมบทบาทของเหล็กที่ไมพูดถึงเลยไมได 
คือ การเปนบรรจุภัณฑอาหารที่สามารถเก็บไวกิน
ไดนาน เชน กระปองเหล็ก ที่มีความแข็งแรงทนทาน 
ทนตอแรงกระแทก ปองกันอาหารจากแสงแดด 
อากาศ และความช้ืน โดยในแตละปทั่วโลมีการผลิต
อาหารกระปองถึงเกือบสองแสนลานใบเลยทีเดียว 
กระปองสามารถถนอมอาหารท่ีบรรจุอยูขางในได
ดวยตัวเองโดยไมจําเปนตองเติมสารเติมแตงใดๆ 
และไดมีตัวอยางของความมหัศจรรยของอาหาร
ที่บรรจุในกระปองเหล็กคือ ไดมีการคนพบขาวโพด
กระปองอายุถึง 40 ปในสหรัฐฯ เมื่อเปดดูปรากฏ

วาขางในยังมีสภาพและกลิ่นใกลเคียงกับขาวโพดที่
เพ่ิงบรรจุกระปองใหมๆ ปราศจากสิ่งเจือปน และ
ยงัมสีารอาหารอยูเกอืบครบถวน ซึง่เปนขอพสิจูน
ไดอยางหนึ่งวากระปองเหล็กชวยรักษาคุณภาพ
อาหารไดดีแคไหน
 นอกจากนี้ นอง
เหล็กมวน ยังไดมี

เคล็ดลับในการพิจารณาเลือกกระทะมาฝากทาน     
ผูอานดวย ซึ่งหลายทานอาจจะยังไมทราบ แบงเปน
กระทะแบบเหล็กหลอ ซึ่งมีความสามารถเก็บกัก
ความรอนและการกระจายความรอนไดดีมาก ทน
ตออณุหภมูสิงูๆ แตกอนใชงานผูใชตองปรบัสภาพ
กระทะใหเกิดชั้นไขมันเคลือบผิวกระทะกอน เพื่อ

ปองกันการทําปฏิกิริยาระหวางวัตถุดิบกับเหล็ก 
และเพื่อหลอลื่นผิวกระทะ สวนกระทะแบบสแตนเลส 
มีความทนตอการกัดกรอน  ไมทําปฏิกิริยากับสาร
  จําพวกกรด และทนตอการขูดขีด แตขอ
            เสียคือนําความรอนไดไมดี  นอง
      เหล็กมวนไดบอกคุณสมบัติ
                  แลวทานผูอานลอง
             นําไปเปรียบ
     เทยีบ

    
                ดูนะครับ
     จากนัน้ขอมาตอ
         กันท่ีเร่ืองเหล็กท่ีพักพิง
             กันบาง ความตองการท่ีอยูอาศัย
  ของมนุษยมีการขยายตัวและเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ เหล็กยังไดเปนวัสดุสําคัญท่ีบานขาดไมได 
ดวยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับ
วัสดุกอสรางอ่ืนๆ งายตอการเชื่อมตอและขึ้นรูป 
ทัง้ยงัปราศจากปญหาเรือ่งปลวกหรอืรามากวนใจ 
 บานใหความสะดวกสบายและเปนท่ีกันแดดกัน
ฝนไดก็ดวยโครงสรางเหล็ก คาน และฐานบาน (ซึ่ง
ตองใชเหลก็เปนสวนประกอบ) แผนเหลก็มงุหลงัคา
ชวยปองกนัอุณหภูมหินาวรอนสุดโตงไดด ีแถมยงั

กันนํ้ากันลมไดดีอีกดวย เตียงนอนนุมสบายเดง
ด๋ึงไดก็ดวยสปริงเหล็กขางในฟูก ล็อกและกลอน
ประตูเหล็กชวยใหเราสามารถเก็บของมีคาไดอยาง
ปลอดภัย 

 เครื่องใช ไฟฟาในบานตางๆ ยังเปนสวน
ประกอบที่ทําใหชีวิตเราสบายขึ้น อยางเครื่องซัก
ผาชวยผอนแรงและทาํใหเรามเีวลาวางมากขึน้ หรอื
ตูเย็นชวยรักษาอาหารใหสดใหมอยูเสมอ ก็ลวน
ประกอบขึ้นดวยเหล็ก ยังมีทอเหล็กกับกอกน้ําท่ี
ชวยสงนํ้าสะอาดๆ มาใหเราดื่มกินและชําระลางสิ่ง
ตางๆ อีก ในตึกสูงๆ หรือหางสรรพสินคา เราก็ไม
ตองปนขึ้นบันไดหลายๆ ช้ันใหเหนื่อย (หรือขอเขา
เสื่อมในบางราย) เพราะมีบันไดเลื่อนและลิฟทที่เปน
เหล็กคอยอํานวยความสะดวกให พูดถึงดานความ
สวยงามแลวเฟอรนิเจอรเหล็กก็สามารถใชตกแตง
บานสไตลโมเดิรนไดสวยอีกดวย

 ทานผูอานคงเห็นความสําคัญ และประโยชน
มากมายของเหลก็กันแลวใชไหมครบั วาเหลก็สาํคัญ
กับมนุษยขนาดไหน ฉบับหนาถึงคิวของนองเหล็ก
สะอาดกันแลว วาจะสรรหาสาระเรื่องเหล็กอะไรมา
ฝากทานผูอาน รอติดตามกันนะครับ 

ทีม่า : เรยีบเรยีงจากหนงัสอื Steel Is All Around สถาบนั         
         เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

  คุณเชื่อไหมวา...
     กระปองเหล็กสามารถ
       ชวยถนอมอาหารที่บรรจุอยู
      ขางในได โดยไมจําเปนตอง
    เติมสารเติมแตง
             ใด ๆ
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“ความปลอดภัยมาเปนอันดับหน่ึง”
3 บริษัทในเครือสหวิริยา ประสานความรวมมือ
ใหความรู “การปองกันอัคคีภัยเบื้องตนในโรงเรียน”

● สนับสนุนทีมฟุตบอล

น.3

คณะกรรมการนโยบายฯ
เครอืสหวริยิา มอบเงนิสนบัสนนุ
สโมสรฟุตบอล ทีมประจวบ
เอฟ ซี  3 ลานบาท

บริษัท เวสเทิรน เซฟการด จํากัด (WSG) อีกหนึ่งธุรกิจในเครือสหวิริยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
ประจาํป 2558 เพือ่ใหพนกังานไดรบัทราบขอมลูความเคลือ่นไหวของกลุมธรุกิจเหลก็เครอืสหวริยิา 
ในฐานะเปนสวนหนึ่งของครอบครัวสหวิริยา ภายใตการนําของนายสุรเดช  มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร เครือสหวิริยา  ไดใหเกียรติมารวมมอบนโยบายประสานความเขาใจ ในการรวม
เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตไปพรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน
บางสะพานใหกาวไปดวยกันไดอยางยั่งยืน

ผนกึกาํลงัพนกังาน บจก.เวสเทรินเซฟการด
รวมเปนสวนหน่ึงในธุรกิจเครือสหวิริยา ผานกิจกรรมสัมมนาประจําป

: อานตอหนา 4

รายงานรายงาน
พิเศษ

ประมวลภาพ
กิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา
ประจําเดือน

มิถุนายน  2558
ทีมชํานาญการ

ดานส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา
เดินสายสงมอบ

“รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2557”

ใหกับหนวยงานราชการ
ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผานมา     
ทีมงานคุณภาพจากหนวยงาน
ความปลอดภัย ประกอบดวย บจก.
เหล็กแผนเคลือบไทย บจก.ไลน 
ทรานสปอรต และ บจก.ทาเรือ
ประจวบ ในเครือสหวิริยา รวม
พลังแท็คทีมกวา  30  คน  รวมกนั
จดักจิกรรมสรางจติสาํนกึความ
ปลอดภัยใหชุมชน ภายใตกิจกรรม
“อบรมเชิงปฏิบัติการ ปองกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องตน กับ   
นักดับเพลิงรุนจ๋ิว” เพ่ือสราง
ความตระหนักถึงการปองกันและ
เตรียมพรอมรับมือกับอัคคีภัย     
ที่จะเกิดขึ้นได ณ โรงเรียนบาน
อาวยาง ต.แมราํพงึ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ   :อานตอหนา 2

แนะนําทีมพี่เลี้ยงธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
หนวยประสานรวมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดีใหพ่ีนองชาวบางสะพาน

● รับรางวัล

น.3

บี.เอส.เมทัล รวมรับโล
วันตอตานยาเสพติด
จ.ประจวบฯ

น.4

รวมภาพ
Sahaviriya Academy

กิจกรรมอบรมหลักสูตร
“บัญชีการเงินสําหรับผูบริหาร”

 งานสัมมนาจัดขึ้น เมื่อวันที่   
24 - 25 มิถุนายนที่ผานมา ณ หอง
ประชุมออดิทอเรียม บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ใน
เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบ-
คีรีขันธ รวมพลเหลาพนักงานผูรักษา

ความปลอดภัย กวา 140 คน เขารวม
กิจกรรม  พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระชับความสัมพันธ   :อานตอหนา 3

น.4

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
กําเนิด
นพคุณ

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
พงศ

ประศาสน

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล

แมรําพึง

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
ธงชัย
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ป้องกันอัคคีภัย     ต่อจากหน้า 1

มานพ  ทองห่อ

	 	 กิจกรรมในครั้งนี้	 เกิดจากความร่วมมือ
ของพนักงานจากหน่วยงานความปลอดภัย	ทั้ง	3	
บริษัทในเครือสหวิริยา	ที่พร้อมใจออกหน่วยจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัย	 ภายนอกบริษัทฯ	
เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตประจำาวัน	สร้างความรู้และปลูกจิตสำานึก
ด้านความปลอดภัยสู่น้องๆ	 เยาวชนบางสะพาน	
โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
ในโรงเรียน	 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ	 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
สนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	 ที่
ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำางานของ
ผู้ใช้แรงงาน	 ตาม	 “โครงการความปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ	พระเทพรัตนราชสุดาที่พระองค์
ครบ	๕	 รอบ”	 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน	สำานกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 	 ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ถึง
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใน
โรงเรียน	 การแสดงเกี่ยวกับการตอบโต้เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้	 วิธีการอพยพกรณีเมื่อเกิดไฟไหม้	
โดยตัวแทนจาก	บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย	นาย
สิทธิพล	 ตั้งสุนทรตระกูล	 หัวหน้าหน่วยความ
ปลอดภัย	พร้อมด้วยนายพิทูล	กองเลข	หัวหน้าแผนก
ความปลอดภยั	บจก.ทา่เรอืประจวบ	และมกีารจดั
บอร์ดให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	
พร้อมสาธิตการใช้ถังดับเพลิงขั้นพื้นฐานเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้	 โดยนายธงชัย	 เครือน้อย	หัวหน้า
สำานกัความปลอดภยั	จาก	บจก.ไลน	์ทรานสปอรต์	
และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านอ่าวยาง	นายมานพ	ทองห่อ	 ร่วมกิจกรรม
สาธิตด้วย	พร้อมรับมอบถังดับเพลิง	จำานวน	8	ถัง	
ก่อนจะนำาไปติดตั้งตามจุดสำาคัญต่างๆ	บริเวณ

อาคารเรยีน	นอกจากนี	้ยงัมกีารตอบคำาถามดา้น
ความปลอดภยัชงิรางวลั	และมอบชดุเครือ่งเขยีน	
บรรยากาศเติมเต็มไปด้วยสาระความรู้	 รอยยิ้ม	
เสียงหัวเราะ	ความสนุกสนานจากพี่สู่น้อง	โดยมี
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	กว่า	80	คน	
และปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน		

          นายมานพ  ทองห่อ
ผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านอ่าวยาง	 ให้ความ
เห็นถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า	
“ดีใจที่โรงเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม	 ทำาให้
คณุครไูดรู้จ้กัพนกังานใน

     เครือสหวิริยา		เหมือนมี
ความสนิทสนมกันมากขึ้น	 และกิจกรรมนี้มี
ประโยชน์กับคุณครูและเด็กๆ	มาก	 เพราะทำาให้
มีความรู้ในการป้องกันหากเกิดไฟไหม้ในเบื้อง
ต้นได้	 ซึ่งสามารถนำาไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวัน
ได้	 และอยากให้เครือสหวริริยา	ออกมาให้ความ
รู้หรือมาร่วมจัดกิจกรรมอีกและทางโรงเรียนของ
เรายินดีต้อนรับเสมอ	 ในนามโรงเรียนบ้านอ่าว
ยาง	 ขอขอบคุณบริษัทในเครือสหวิริยา	 ที่เห็น
ความสำาคัญของโรงเรียนเรา	ขอบคุณทุกคนที่มา
ให้ความรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้ครับ”
  เด็กชายชาญชัย รุ่งดี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	4		โรงเรียนบ้านอ่าวยาง	กล่าวว่า	“ดีใจที่พี่ๆ	มา
จัดกิจกรรมที่โรงเรียน	ชอบที่มีการเล่นเกมส์	ถาม	
-	ตอบ	ทำาให้ผมและเพื่อนๆ	ได้รับของรางวัล	ส่วน
ความรู้ที่ได้ในวันนี้เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้
เบือ้งตน้	และจะนำาความรูท้ีไ่ดร้บัไปบอกตอ่คนใน
ครอบครัว	ขอขอบคุณพี่ๆ	 เครือสหวิริยา	ที่มาให้
ความรู้	มอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับโรงเรียน	และ
มาเลี้ยงอาหารกลางวันครับ”
  นายพิทูล กองเลข	 หัวหน้าแผนกความ
ปลอดภัย	ตัวแทนจาก	บจก.ท่าเรือประจวบ	 เผย
ความรู้สึกภายหลังว่า	 “วัตถุประสงค์ของโครง

การฯ	นีเ้พือ่ปลกูจติสำานกึ
และสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย	 ให้
กับโรงเรียน	บริษัทฯ	 เล็ง
เห็นความสำาคัญด้าน
อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัว	
จึงอยากขยายความรู้
ด้านอัคคีภัย	การป้องกัน

ไม่ให้เกิดเพลิงไหม้	การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง
ถกูวธิ	ีและเมือ่มเีหตเุกดิขึน้ทกุคนสามารถปฏบิตัิ
ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	 เพื่อลดความสีย
หายและสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตให้น้อย
ที่สุด	 วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้นำาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในเรื่องอัคคีภัยมาถ่ายทอดให้กับคณะ
ครูและนักเรียนได้รับรู้	 ดีใจที่เห็นเด็กๆ	 ให้ความ
สนใจ	ตั้งใจฟังมาก	และเป็นความร่วมมือกันของ	
3	บริษัท	 เพื่อความหลากหลายขององค์ความรู้	
ความถนัดของแต่ละบริษัทถือเป็นความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนบางสะพาน”	

     นายสิทธิพล 
ตั้ ง สุ น ท ร ต ร ะ กู ล 
หัวหน้าหน่วยความ
ปลอดภัย	บจก.เหล็ก
แ ผ่ น เ ค ลื อ บ ไ ท ย
กล่าวว่า	 “เนื่องด้วย	
สำานักงานสวัสดิการ 

    และคุ้มครองแรงงาน	
จ.ประจวบฯ	 ได้มีโครงการ	 “ความปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ	พระเทพรัตนราชสุดาที่พระองค์
ครบ	๕	 รอบ”	ขึ้น	 และเรียนเชิญหน่วยงานและ
บริษัทเอกชนฯ	ในจ.ประจวบฯ	เข้าร่วมโครงการฯ	
และบรษิทัเองกไ็ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นความ
ปลอดภัยของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง	และดีใจที่
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้	 รู้สึกภูมิใจมากที่
ได้มาเสริมทักษะให้กับน้องๆ	พวกเขาจะได้รู้ว่า
เมือ่เกดิอคัคภียัจะตอ้งทำาอยา่งไร	จะแกไ้ขปญัหา

เบื้องต้นอย่างไร	 การป้องกันหรือการหลบเลี่ยง
ที่ถูกวิธี	 เมื่อยามเกิดอุบัติภัยหรืออัคคีภัยจริง	จะ
ได้ลดระดับความรุนแรง	 ให้เบาบางหรือไม่สูญ
เสยีเลย	เพราะการเกดิอคัคภียัมไิดเ้กดิกบัโรงงาน
หรือบ้านพักที่อยู่อาศัย	 สามารถเกิดได้ทุกที่ทุก
แห่ง	 การออกมาให้ความรู้วันนี้ได้เรียนรู้หลาย
อยา่งวา่นอ้งๆ	เขาขาดอะไร	เราจะชว่ยเหลอือะไร
อยา่งอื่นได้อีกในวันข้างหนา้	สำาหรับวนันี้ประทบั
ใจมากครับ”
	 	 อีกด้านความคิดเห็นจาก	 บจก.ไลน์ 	
ทรานสปอรต์	นายธงชยั เครอืนอ้ย	หวัหนา้สำานกั

ความปลอดภัย	 กล่าว
ถึ ง วั ตถุ ป ระสงค์ ขอ ง
โครงการฯ	 ว่า	 “บริษัทฯ	
ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี		ซึ่งนอกจากการ

		 	 	สร้างจิตสำานึกด้านความ
ปลอดภัยในองค์กรแล้ว	วันนี้ทั้ง	3	บริษัทในเครือ
สหวิริยา	 ได้ร่วมกันขยายความรู้ปลูกจิตสำานึก
ด้านความปลอดภัยสู่ภายนอก	 และชุมชนรอบ
ข้างของเราก็	คือ	รร.บ้านอ่าวยาง	และดีใจที่ได้มี
สว่นรว่มในกจิกรรมดงักลา่ว	ซึง่การปลกูจติสำานกึ
ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชน		ถือเป็นการ
สร้างพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัย	และอยากให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ของบริษัทในเครือสหวิริยา	อย่างต่อเนื่องและมี
แบบแผนที่ชัดเจน	 เพราะการจัดกิจกรรมต่างๆ	
สิ่งที่ได้นอกจากงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว	 ทุกคน
ในเครือฯ	 มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน	มีความช่วยเหลือเกื้อกูลและเกิดความ
สามัคคีในการทำางานร่วมกันมากขึ้น	อยากให้มี
กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของบริษัทต่างๆ	 ใน
เครือสหวิริยาอีกครับ”	

พิทูล  กองเลข

สิทธิพล ต้ังสุนทรตระกูล

ธงชัย  เครือน้อย
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

  สนับสนุนกีฬาฟุตบอล
      ประจวบ เอฟซี
 นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการ
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อ
สังคม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  
มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลทีม
ประจวบ เอฟ ซี  จำานวน  3  ล้านบาท
เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
โดยมีนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 
ประธานสโมสรฯ รับมอบ โดยเครือ
สหวิริยา ขอร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้
ทีมฟุตบอลตัวแทนจังหวัดประจวบฯ 
สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวประจวบ
ต่อไป

X

   บี.เอส.เมทัล  ร่วมรับโล่วันต่อต้านยาเสพติด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
ในกิจกรรม “26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดประจวบฯ” พร้อมให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด (สาขา1 อ.บางสะพาน) โดยมีนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ ร่วมรับรางวัลในโครงการฯ ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรมมของเครือสหวิริยา ณ ลานพิธี
เอนกประสงค์ศาลากลาง จ.ประจวบฯ

X

ผนึกกำ�ลัง           ต่อจ�กหน้� 1

พรอ้มแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พนักงานและผู้บริหาร และรู้จักกลุ่มเหล็กเครือสหวิริยา 
  บรรยากาศของทัง้ 2 วนั เตม็ไปดว้ยความคกึคกั 
อัดแน่นด้วยสาระความรู้ด้วยการบรรยายสรุปภาพ
รวมของกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา โดยนางวารุณี 
วฒุศิกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุม่อสงัหารมิทรพัย ์
เครอืสหวริยิา ในฐานะทีด่แูล บจก.เวสเทริน์เซฟการด์ 
ไดเ้ลา่ภาพรวมเครอืสหวริยิา ใหพ้นกังานไดฟ้งั รวมถงึ
งานดา้นสงัคมทีเ่ครอืสหวริยิารว่มดว้ยชว่ยกนัทำากบัพี่
น้องชาวบางสะพาน “สหวิริยากับบางสะพาน” โดย
นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและ
พัฒนาอาวุโส บจก.บางสะพานสัมพันธ์ พร้อมมีการ
แบง่กลุม่เปน็ทมี 7 กลุม่ ทำากจิกรรมเพือ่ใหพ้นกังานได้
ระดมความคดิสรปุเนือ้หาสาระความสำาคญัทีไ่ดจ้าก
การเข้าร่วมสัมมนา และแนวทางที่จะร่วมขับเคลื่อน
องค์กรในด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมข้อ
เสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการร่วมอบรมในครั้งนี้ 
ตอ่ดว้ยกจิกรรมสนัทนาการ โดยนายณรงค ์สวุชัรงักรู 
จากทมีทรพัยากรบคุคล พรอ้มดว้ยทมีงานจากแผนก
ส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา ที่มาร่วมสร้างสีสัน
ในงานให้คึกคักยิ่งขึ้น
  นายดุสิต  แซ่อุ่น  พนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ดูแลรับผิดชอบงานประจำาอยู่ที่ บริษัท เวสท์โคสท์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE  “กล่าวแสดงความรู้สึก
ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ตน
ทำางานมากว่า 5 ปี เป็นคนบางสะพานแท้ๆ วันนี้ได้
รับความรู้มากมายในหลายๆ เรื่อง ทั้งการก่อตั้งของ
หลายๆ บริษัทในเครือสหวิริยา และภูมิใจที่ได้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวเครือสหวิริยา การจัดสมัมนา
อยากให้จัดอย่างนี้ปีละ 2 ครั้ง จะดีมากครับ เพื่อให้
พวกเราทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ขององค์กร เพราะเครือสหวิริยามีหลายบริษัท หลาก
หลายหน่วยงาน และการที่เราได้มาพบปะกันทำาให้
ได้รู้จักผู้บริหารหลายๆ ท่าน รวมถึงพนักงานในเครือ
สหวิริยา และอยากให้จัดกิจกรรมสัมมนาแบบนี้อีก

เป็นสิ่งที่ดีเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนพนักงานที่
ประจำาอยู่หลายบริษัท ทำาให้รู้จักกันมากขึ้น วันนี้ได้
ประสบการณ์และความรู้ที่ดีมากครับ ขอบคุณครับ”
  นายสมทฤศ ชูแก้ว พนักงานรักษาความ
ปลอดภยั  บรษิทั  บางสะพานบารม์ลิ จำากดั (มหาชน) 
หรือ BSBMเผยความรู้สึก ภายหลังกิจกรรมสัมมนาฯ 
ว่า “กิจกรรมในวันนี้ ดีมากๆ ทำาให้ผมและเพื่อน
พนักงานได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น 
ได้รู้ข่าวสารต่างๆ รวมถึงประวัติความเป็นมาของ
บริษัทในเครือสหวิริยาป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก 
และยังได้เจอเพื่อนร่วม
งานในสายงานเดียวกัน
ได้มาพบปะพูดคุย ถ้าเป็น
ไปได้อยากให้มีการจัด
กิจกรรมแบบนี้ทุกปี และ
ขอเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้
อีก อยากฝากถึงผู้บริหาร
ว่าอยากให้ลงพื้นที่แบบนี้
บอ่ยๆ เพือ่จะไดรู้ถ้งึปญัหา
ของพนักงาน รปภ. และ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่จัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ”
   โดยนายสุรเดช
มุขยางกูร ประธานกรรมการ
บริหาร บจก.สหแลนด์  
พร๊อพเพอตี้ โฮลดิ้ง กล่าว
สรุปถึงสาระของสัมมนาใน
ครั้งนี้ ว่า “รู้สึกประทับใจ
มาก ตั้งแต่เริ่มกิจกรรม
มีสองเรื่อง คือ เรื่องแรก
การตรงต่อเวลา ถือว่าเป็น
เรื่องที่ดีของพวกเราทุกคน
และขอชื่นชมพนักงานเวส
เทริน์ เซฟการด์ ทกุคนทีใ่ห้
ความสำาคัญและมาก่อน
เวลานัดหมาย ส่วน เรื่องที่
สอง คอื ความพรอ้มเพรยีง

กัน ซึ่งถือเป็นลักษณะที่

สำาคญั สำาหรบับคุคลทีจ่ะมาเปน็เจา้หนา้ทีร่กัษาความ

ปลอดภัย เป้าหมายของบริษัทฯ คือ อยากพัฒนา

และยกระดับ WSG หรือเวสเทิร์น เซฟการ์ด ให้เป็น

บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการทำางาน อยากให้เป็น

นักคิดและร่วมวางแผนในการรักษาความปลอดภัย

อยา่งมรีะบบ ใหก้บับรษิทัเพือ่นคูค่า้ของเรา ไปพรอ้ม

กับการขับเคลื่อนขององค์กร อยากให้มีเป้าหมาย

ร่วมกันในการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเองให้เป็นทีมรักษาความปลอดภัย

ที่มีมาตรฐาน บริการลูกค้าอย่างแข็งขัน รู้จักหน้าที่ 

มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และพร้อมให้บริการ

รักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพตลอดเวลา 24 

ชั่วโมง และขอให้ภูมิใจในอาชีพของเรา เพราะเรา

คือฟันเฟืองหนึ่งขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัวสหวิริยา สุดท้ายขอฝากให้ทุกคนดำาเนิน

ชวีติโดยยดึถอืวถิเีศรษฐกจิพอเพยีงของพอ่หลวง ตอ้ง

รู้จักจัดระเบียบการใช้ชีวิต ลดการใช้จ่าย เพิ่มรายได้

ให้กับตัวเอง ทำาให้ชีวิตเกิดความสมดุลให้มากที่สุด”
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ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  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

รวมภาพ
บจก.สหวิริยาโลจิสติกส  จัด  Sahaviriya Academy

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “บัญชีการเงินสําหรับผูบริหาร”
 บจก.สหวริยิาโลจสิตกิส ในเครอืสหวริยิา จดัโครงการ Sahaviriya Academy ภายใตหวัขอ
หลักสูตร”บัญชีการเงินสําหรับผูบริหาร” โดยเนนสรางความรูเกิดความเขาใจ เสริมทักษะใหมๆ 
พรอมแลกเปลีย่นประสบการณใหกบัพนกังาน เพือ่เปนกลไกชวยเสรมิการทาํงานไดอยางถกูตอง
และมปีระสทิธภิาพ โดยม ีบจก.สหแลนดพรอ็พเพอรตี ้โฮลดิง้ เขารวมอบรม ณ หองสมัมนา เครอื
สหวิริยา สํานักงานพระราม 3

รายงานรายงาน
พิเศษ

 เพื่อสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพ          
สิง่แวดลอม ณ บางสะพาน เมือ่วนัที ่24 มถินุายน
ที่ผานมา ทีมชํานาญการดานสิ่งแวดลอม เครือ
สหวิริยา เดินสายสงมอบ “รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2557” ใหกับหนวยงาน
ราชการในพื้นที่อําเภอบางสะพาน เพื่อรับทราบ
ผลการตรวจสอบคุณภาพดานสิ่งแวดลอมตางๆ 
เชน คุณภาพอากาศ นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล และคุณ
ภาพนํ้าฝน รวมถึงงานนิเวศและการอนุรักษใน
พื้นที่ชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เปนตน 
ดวยสํานึกรักสิ่งแวดลอม และถือเปนนโยบาย
หลักของเครือสหวิริยา ที่ใหความสําคัญและ
ตระหนกัถงึการดาํเนนิธรุกจิดวยความรบัผดิชอบ
ตอสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอม โดยคาํนงึถงึผลก
ระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึง

ตองควบคุมดูแลใหอยูในมาตรฐานที่หนวยงาน
ราชการกําหนด พรอมรายงานผลตอหนวยงาน
ภาครัฐตอเนื่องทุกป
 ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพดานสิ่ง
แวดลอมในป 2557 ที่ผานมา คาการตรวจวัด
คุณภาพดานสิ่งแวดลอม ทั้งคุณภาพอากาศ นํ้า
ผิวดิน นํ้าทะเล และคุณภาพนํ้าฝน ทั้งหมดอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่หนวยราชการกําหนด 
 โดยกิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก
นายเรวชัช  ธาราสมบตั ิ นายอาํเภอบางสะพาน 
รับมอบรายงานฯ ฉบับดังกลาว พรอมใหความ
เห็นถึงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมวา “การ
ทํางานดานสิ่งแวดลอม เปนเรื่องละเอียดออน
และตองแสดงความจริงใจ การเก็บขอมูลตอง
ทาํอยางตอเนือ่ง และตองขยายผลสูชมุชน สงัคม 

และหนวยงานราชการ เพือ่ใหทกุภาคสวนรบัรูรบั
ทราบชวยกันสอดสองดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมกัน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของ
พวกเราทุกคน โดยเฉพาะกับกลุมเยาวชน ตอง
มีการใหความรูและขอมูลที่ถูกตอง การสราง
จิตสํานึก ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลา จึงตองปลูก
ฝงกันตั้งแตวัยเด็ก และเครือสหวิริยาถือเปน
สวนหนึ่งของสังคมบางสะพาน  เปนหนวยงานที่
ทําอุตสาหกรรมในชุมชน ฉะนั้นยิ่งตองเฝาระวัง
และตรวจสอบคุณภาพดานสิ่งแวดลอมใหอยู
ในมาตรฐานที่ดีตลอดเวลา และดูแลอยางตอ
เนื่องตอไป”  
 รายชื่อหนวยงานราชการที่ทีมงานได   
“รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557” 
ไปมอบ ไดแก

  1. ที่วาการอําเภอบางสะพาน

  2. อบต.แมรําพึง

  3. อบต.กําเนิดนพคุณ

  4. อบต.พงศประศาสน

  5. อบต.ธงชัย

  6. อบต.รอนทอง

  7. อบต.ทองมงคล

  8. อบต.ชัยเกษม

  9. เทศบาลกําเนิดนพคุณ

10. เทศบาลบานกรูด

11. เทศบาลรอนทอง

12. โรงเรียนบานทาขาม

13. สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 8

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ประจําเดือนมิถุนายน 2558

แนะนําทีมพี่เลี้ยงธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
จากทีมงานเครือสหวิริยา

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
กําเนิด
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ตําบล
พงศ

ประศาสน

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
แมรําพึง

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
ธงชัย

 วันนี้ทีมขาวฅนเหล็ก ขอเปดพื้นที่พิเศษ
ในฉบับนี้ แนะนําทีมพี่เลี้ยงธนาคารชุมชน 
อ.บางสะพาน เนื่องจากที่ผานมา หลังจากที่ 
บจก.บางสะพานสัมพันธ ซึ่งมีบทบาทหนาที่
ในการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม ภายใตการบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนา

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา 
ดวยจํานวนสมาชิกของทีมที่มีการรวมตัวกัน
มากขึ้น ดังนั้นการดูแล และเปนพี่เลี้ยง รวม
คิด รวมทํา รวมสนับสนุน กิจการตางๆ ของ
ธนาคารชุมชน จึงเปนไปอยางเขมขน ฉบับนี้
จงึขอแนะนาํทมีพีเ่ลีย้งในแตละตาํบลใหพีน่อง
ชาว อ.บางสะพาน ใหรับทราบกัน

รายช่ือพ่ีเล้ียง ตําบลกําเนิดนพคุณ
1.  นางสาวธัญพร  ทองอยู
2.  นางสาวพรรณรมล  ทองหอ  

รายช่ือพ่ีเล้ียง ตําบลพงศประศาสน
1.  นายยงวิทย  ทองโปรง    
2.  นางสาวปยาภัสร  ภมรสูตร     
3.  นางสาวสุนิษา  อยูรม

รายชื่อพี่เลี้ยง ตําบลแมรําพึง
1.  นายประชุม  พันธพฤกษ
2.  นายอนุชา  ยิ้มแยม
3.  นายอานนท  เจริญเอม
4.  นางสาวธีวารินทร  เอี่ยมสุวรรณ

รายชื่อพี่เลี้ยง ตําบลธงชัย
1.  นางสาวนันทกานต  เทียนเพ็ชร
2.  นางสาวอารีรัตน  มณฑาทอง
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