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SSI สงเสริมจิตนาการความคิด 
สรางสรรค ปลุกความสามารถ
ดานศลิปะและความเปนไทยของ
เดก็บางสะพาน เดนิหนากจิกรรม
แขงขันวาดภาพชิงทุนการศึกษา 

ประจําป 2558 ตอเนื่องเปนป
ที่ 12 ในหัวขอ “สหวิริยาพัฒนา
วฒันธรรมไทยสูวฒันธรรมโลก”
มเียาวชน ระดบัชัน้อนบุาล จนถงึ
มัธยมศึกษาปที่ 3     อานตอ น.2

เสริมไอเดียสรางสรรคเด็กบางสะพาน
136เยาวชนรวมประกวดวาดภาพ SSI

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

ลดอุบัติเหตุเปนศูนย
แรงงานเชดิชเูกยีรติ
TCR-ทาเรือประจวบ

กลุมเอสเอสไอ เดินหนาภารกิจ
พัฒนาโรงงานใหเปนแหลงเรียนรู
ชุมชนและผูสนใจท่ัวไป  ศูนยขาวสาร
และตอนรบัและทมีชมุชนสมัพนัธ 
โรงงานบางสะพาน จัดเปดบานเปน
แหลงเรียนรูมุงเนนการมีสวนรวม
และสงเสริมดวยกิจกรรมเพื่อให
เขาถึง      อานตอ น.4

กลุมเอสเอสไอหนนุ
โรงงานศนูยเรยีนรู
ดูงาน-จัดกิจกรรม
รง.บางสะพาน-ยเูค

เซฟตี้เฟริสต:  ดวยนโยบายดานความปลอดภัย คือ สรางจิตสํานึกความปลอดภัย
ใหกับพนักงานทุกคน สรางความตระหนักรูในผลเสียของอุบัติเหตุจากการทํางาน โดย
เนนยํ้าใหพนักงานปฏิบัตตามมาตรฐานการทํางานทุกขั้นตอน  สวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และปรับปรุงมาตรฐานใหทันสมัยอยูเสมอ สงผล
ให 2 บริษัทในกลุมเอสเอสไอไดแก TCRSS และ PPC ไดรับประกาศเกียรติคุณดานความ
ปลอดภัย

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

เหล็กรักษโลก#4
3Rs เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
  สวัสดีคะ กลับมาพบกับนองเหล็ก
ขาว (White Strip) วันน้ีจะพาทุกทาน
ไปรูจักแนวคิดของ Eco-Town กัน ซึ่ง
เมื่อ Climate Change และ Global 
Warming คือเรื่องฮิตในยุคน้ี ความ
พยายามท่ีจะใชทรัพยากรใหไดอยาง
คุมคาท่ีสดุและลดการปลอยของเสยีและ
กาซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมตางๆ 
จึงเกิดขึ้น เชนเดียวกับอุตสาหกรรม
เหล็กท่ีหันมาสนใจและเรงวิจัยพัฒนา
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมขึ้น
ในโรงงาน                     อานตอ น.4

ลดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน
เปนศนูย กรมสวสัดกิารและ
คุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน มอบโลประกาศ
เกียรติคุณ ระดับเงิน ให 
บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย 
จํากัด (มหาชน) (TCRSS) 
สถานประกอบกจิการทีไ่มมี
อุบัติเหตุจากการทํางานถึง
ขัน้หยดุงานตอเนือ่งตัง้แต 3 
ลานชั่วโมงการทํางาน และ
มอบเกียรติบัตรระดับตน 
ใหแก บรษิทั ทาเรอืประจวบ 
จํากัด (PPC) สถานประกอบ
กิจการท่ีไมมีอุบัติเหตุจาก
การทํางานถึงขั้นหยุดงาน
ตอเนื่อง  อานตอ น.2

ตดัสนิแลวแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ป รุน 4
ภายใตโครงการ “กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ประจําป 2558” โรงเรียนบาน
หนองจันทร โชวแผนโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
เพือ่เดก็ไทยแกมใส โรงเรยีนบานวงัยาว แผนโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสูการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ควากองทุนฯ สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากเครือสหวิริยา แหงละ 400,000 

บาท สองโรงเรยีนเผยเตรยีมเดนิหนาลยุโครงการตาม
แผนเพือ่ผลสาํรดิของผูเรยีน สถานศกึษา และบคุลากร
ครูในโรงเรียน
  ตามท่ีเครือสหวิริยาไดรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดโครงการ “กองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน”  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา       อานตอ น.3

กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาการศึกษารุน4
ร.ร.หนองจันทร-วังยาวควาทุนพัฒนา3ป
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ลดอุบัติเหตุ          ต่อจากหน้า 1

ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ในกจิกรรมการรณรงคล์ดสถติิ
อุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ประจำาปี 
2558 (Zero Accident Campaign 2015) เพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้สถาน
ประกอบกจิการมกีารพฒันาระบบการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้เกดิความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่าตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน  จัดกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ประจำาปี 2558 
(Zero Accident Campaign 2015) เพื่อส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐาน
ตามระบบสากล และสอดคลอ้งกบักฎหมาย อกีทัง้
เปน็การสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรในสถานประกอบ
กิจการมีส่วนร่วมดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางาน อัน
เปน็หวัใจสำาคญัในการลดสถติกิารประสบอนัตราย
ให้ประสบผลสำาเร็จ  และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ในการดำาเนินธุรกิจของสถานประกอบกิจการนั้น
โดยการเปิดรับสถานประกอบการเข้ารับการพิจารณา
รบัมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ  และเกยีรตบิตัร  ผล
ปรากฎว่า บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
(TCRSS) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน และ
บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั (PPC) ไดร้บัเกยีรตบิตัร
ระดับต้น ซึ่งแสดงถึงความพยายยาม ความทุ่มเท
ของบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอในการรักษาสถิติ
อบุตัเิหตใุหเ้ปน็ศูนยห์รอืไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุ
งานของพนักงานขึ้น
  และเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2558  ที่ผ่านมา
นายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน TCRSS ได้เป็น
ตัวแทนบริษัท เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ระดับเงิน (ปีที่ 2) จากนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ 
อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวง
แรงงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 4 อาคารกรมสวัสดิการ
และคุม้ครองแรงงาน (สว่นแยกตลิง่ชนั) สำานกัความ
ปลอดภัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร ด้านบริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ 

ฝ่ายบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบ
เกียรติบัตรระดับต้น จากนายวรานนท์ ปีติวรรณ  
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง
จัดโดยสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์แรงงานความ
ปลอดภยั เขต 7 จงัหวดัราชบรุ ีในงานสปัดาหค์วาม
ปลอดภยัในการทำางานภาคตะวนัตก ประจำาป ี2558 
ณ โรงแรมฮิลตัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ภายใต้
โครงการเดียวกัน นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่สายการผลติ
TCRSS  กล่าวว่า
น โ ย บ า ย ด้ า น
ความปลอดภัย 
ข อ ง บ ริ ษั ท  คื อ 
ส ร้ า ง จิ ต สำ า นึ ก
ความปลอดภัย
ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น
ทุกคน สร้างความ
ตระหนักรู้ ในผล
เสียของอุบัติเหตุ
จากการทำางาน 
โ ด ย เ น้ น ยำ้ า ใ ห้
พนักงานทำางาน
โดยปฏิบัต ิตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ทำางานทุกขั้นตอน 
สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน หรืออยู่ภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังมี
การปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และได้
กำาหนดเป้าหมาย คือ การบาดเจ็บเป็นศูนย์ และ
เกิดอุบัตเหตุทรัพย์สินเสียหาย ไม่เกิน 5 ครั้ง ทั้งนี้ 
ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการความปลอดภัย
ทุกท่าน ทั้งจากผู้รับเหมา และจากเพื่อนพนักงาน 
TCRSS ทุกคน ที่ได้ร่วมมือกันป้องกัน ดูแล ไม่ให้
อุบัติเหตุเกิดขึ้น ไม่มีพนักงาน ผู้รับเหมาได้รับ
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จนทำาให้ TCRSS ได้รับ
รางวัลอันภาคภูมิใจน้ี และมียอดสะสมจำานวนช่ัวโมง
การทำางานของพนักงานได้ 4,612,269 ชั่วโมงการ
ทำางานตอ่เนือ่ง ซึง่สามารถสะทอ้นถงึความตัง้ใจใน
การปฏบิตังิานอยา่งระมดัระวงัของพนกังานอกีดว้ย

  นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ฝ่ายบริหาร
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 
กลา่ววา่ ทา่เรอืประจวบดำาเนนิธรุกจิทา่เรอืพาณชิย์
ที่ให้บริการท่าเทียบเรือสำาหรับเรือบรรทุก/ขนถ่าย
สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนรับ
ฝากเก็บสินค้า โดยตระหนักถึงความสำาคัญของ
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน 
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยหรือบาด

เจ็บที่เกิดจากการ
ทำางาน จึ ง ได้มี
การดำาเนินงานให้
มรีะบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม/ระบบ
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัขึน้
เ พื่ อ ดำ า เ นิ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง เป็นการ
ช่ ว ย อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อมควบคู่ไป
กับหน้าที่ประจำา
ของพนักงาน โดย
มีแนวทางประกอบ
ด้วย 1. ให้บริการ
ท่าเทียบเรือเพื่อ
บรรทุก /ขนถ่าย
สินค้า โดยคำานึง
ถึงผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม/อาชวี-

อนามัยและความปลอดภัยในการทำางานถือเป็น
หน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน  2. พัฒนาระบบการทำางานและ
การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้กฎหมายและข้อ
กำาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการทำางาน  3.  คำานึงถึงการ
ป้องกัน ปัญหามลพิษ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
การป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ และเจ็บป่วย
จากการทำางานทีเ่กดิขึน้กบัอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  มุ่งเน้น
พัฒนาปรับปรุงมลภาวะด้านต่างๆ โดยสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานให้มี

ประกวดวาดภาพ  ต่อจากหน้า 1

เข้าร่วม 136 คน ชิงทุนรวม 22,000 บาท 
พร้อมผลักดันส่งต่อผลงานเข้าประกวดใน
เวทีระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงาน “บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดเวทีให้น้องๆ เยาวชน
ในเขตโรงเรียน อำาเภอบางสะพาน ประลองฝีมือ
ด้านศิลปะ โดยได้จัดการแข่งขันวาดภาพชิงทุน
การศึกษา ประจำาปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ
เนือ่งเปน็ปทีี ่12 ภายใตโ้ครงการศลิปะสรา้งสรรค์
จนิตนาการกวา้งไกล ณ หอประชมุอเนกประสงค ์
โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน โดยมนีกัเรยีน ระดบั
ชัน้อนบุาล จนถงึ มธัยมศกึษาปทีี ่3 ในเขตอำาเภอ
บางสะพานจำานวน 136 คน ร่วมชิงชัย ชิงทุน
การศึกษา มูลค่ารวม 22,000 บาท เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2558 สำาหรับหัวข้อที่ใช้ในการประกวด
ในครั้งนี้คือ “สหวิริยาพัฒนาวัฒนธรรมไทยสู่
วฒันธรรมโลก” โดยนอ้ง ๆ  ทกุคนจะไดร้บัสชีอลค์ 
และอุปกรณ์เครื่องเขียนในการวาดและสามารถ
นำาอปุกรณต์า่งๆ ทีม่อบใหก้ลบัไปฝกึวาดยงับา้น
ของตนเองได้อีกด้วย

  และการดำาเนนิกจิกรรมครัง้ไดร้บัเกยีรตจิาก 
นายอดุมสทิธิ ์จนัทรเ์รอืง ปลดัอำาเภอ หวัหนา้กลุม่
งานบริหารงานปกครอง อ.บางสะพาน ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมทั้งให้
โอวาทแก่ผู้ร่วมการแข่งขัน  โดยมีนายผดุงศักดิ์
ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการท่ัวไป สำานักประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวรายงาน พร้อม
กันนี้มีครูไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ศิลปินอิสระ 
ประธานโครงการสัญจรสอนศิลป์ฟรี ซึ่งเป็นที่
รู้จักของคนในวงการศิลปะ ได้เข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการตดัสนิพรอ้มทัง้ใหค้ำาแนะนำาในการ
วาดภาพให้กับครู และนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้ด้วย 
         ผู้สื่อข่าว รายงานอีกว่า “หลังจากเสร็จสิ้น
การแขง่ขนัไดร้บัเกยีรตจิาก ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
อนุบาลบางสะพาน และคณะกรรมการตัดสิน 
ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลแก่เหล่าบรรดาจิตรกร
น้อยๆ ที่ชนะการประกวด       อ่านต่อ น.3

สรุปผลการประกวดการวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจำาปี 2558 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประสิทธิภาพ  4. สร้างจิตสำานึกให้พนักงาน และ
ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ เกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านสิ่ง
แวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ 
พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ  5. ผู้บริหาร และผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับจะต้องกระทำาตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เป็นผู้นำา อบรม จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย และพนักงานทุกคนต้องคำานึง
ถึงสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ เป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  6. 
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความ
คดิเหน็ในการปรบัปรงุสภาพการทำางานและวธิกีาร
ทำางานใหป้ลอดภยั  7. ทบทวนและวเิคราะหผ์ลการ
ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยัใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์เปา้
หมายให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยมีการจัด
ทำาเป็นเอกสารและนำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
  ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด มี
ชั่วโมงงานสะสมอุบัติเหตุเป็นศูนย์จากการทำางาน
อยู่ที่ 277,088 ชั่วโมงงาน ซึ่งเราจะรักษาให้ชั่วโมง
งานสะสมเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง หรอืไมม่อีบุตัเิหตเุกดิขึน้
จนถงึขัน้หยดุงานของพนกังาน เพือ่ความปลอดภยั
ของพนักงานทุกคน
  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แบ่งออก
เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ได้แก่ สถาน
ประกอบกจิการทีไ่มม่อีบุตัเิหตจุากการทำางานถงึขัน้
หยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมงการทำางาน
ของลูกจ้างทั้งหมดขึ้นไป ระดับเงิน ได้แก่ สถาน
ประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำางาน
ถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ล้าน แต่ไม่ถึง 10 
ล้านชั่วโมงการทำางาน ระดับทองแดง ได้แก่ สถาน
ประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำางานถึง
ขั้นหยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ล้าน แต่ไม่ถึง 3 ล้าน
ชั่วโมงการทำางาน และ เกียรติบัตรระดับต้น ได้แก่ 
สถานประกอบกิจการท่ีไม่มีอุบัติเหตุจากการทำางาน
ถงึขัน้หยดุงานตอ่เนือ่งตัง้แต ่1 ปขีึน้ไป โดยมชีัว่โมง
การทำางานสะสมตำ่ากว่า 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน
ของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งจะเริ่มต้นนับเมื่อใดก็ได้

ระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 6
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงบุษราคัม  พละเยี่ยม

เด็กชายสิธิเดช  ปานศรี

เด็กหญิงณัชชา  ภู่ใหญ่

เด็กชายภานุวัตร  เลิศประสิทธ์ิ

โรงเรียน

บ้านวังนำ้าเขียว

บ้านยางเขา

บ้านยางเขา

บ้านวังนำ้าเขียว

               ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงธนัญญา  พวงจันทร์

เด็กหญิงกานต์ธิดา  พฤศชนะ

เด็กหญิงปานฤดี  ปานทอง

เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์

โรงเรียน

บ้านวังน้ำาเขียว

โสตศึกษาเทพรัตน์

บ้านดอนสำาราญ

บ้านสวนหลวง

 

ระดับปฐมวัย
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายธนวินท์  ทองคำา

เด็กหญิงเวณิกา  พม่า

เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช

เด็กชายภูริวัฒน์  เกิดไพบูลย์

โรงเรียน

อนุบาลบางสะพาน

บ้านวังนำ้าเขียว

บางสะพาน

บ้านยางเขา

 ระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 3
รางวัล

ยอดเยี่ยม

ดีเด่น

สร้างสรรค์

ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายอนุศิษฏิ  ธนะสุข

เด็กหญิงวันดี  เนียมจำาเริญ

เด็กหญิงญาณพัฒน์  ปานศรี

เด็กหญิงอรปรียา  กาญจนนุรักษ์

โรงเรียน

โสตศึกษาเทพรัตน์

บ้านยางเขา

บ้านยางเขา

โสตศึกษาเทพรัตน์
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

กองทุนสหวิริยา    ต่อจากหน้า 1

การศึกษาอำาเภอบางสะพานแบบองค์รวมทั้งสาม
มิติ ได้แก่ สถานศึกษา ครู และนักเรียน สู่ความเป็น
เลิศทางการศึกษาตอกยำ้าแนวทางการพัฒนาบน
วถิแีหง่ความยัง่ยนื โดยไดเ้ปดิรบัสมคัรสถานศกึษา
ในเขตพื้นที่บางสะพานเข้าร่วมส่งแผนพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิริยา ซึ่ง
มีการพิจารณาตัดสินแบ่งเป็น 1. ด้านความโดด
เด่นของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนสู่เป้า
หมายเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข 
(30 คะแนน) 2. การจัดการระบบข้อมูล (30 คะแนน) 
3. กระบวนการบริหารโครงการไปสู่ความสำาเร็จ (20 
คะแนน) 4. การพัฒนา/สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร 
เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพ (20 คะแนน) 
  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตบางสะพาน จำานวน 
12 โรงเรียน ร่วมส่งแผนพัฒนาการศึกษาเข้า
ประกวด ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว 
2. โรงเรียนธนาคารออมสิน 3. โรงเรียนบ้านคลอง
ลอย 4. โรงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์5. โรงเรยีนสมาคม
เลขานุการสตรี1  6. โรงเรียนบ้านวังยาว 7. โรงเรียน
บา้นหนองระแวง 8. โรงเรยีนวดัถำา้ครีวีงศ ์9. โรงเรยีน
บ้านดอนสง่า 10. โรงเรียนบ้านหินกอง 11. โรงเรียน
บ้านท่าขาม 12. โรงเรียนวัดดอนยาง ส่วนผลการ
ตัดสินจากคณะกรรมการโครงการฯประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปรากฎว่า 
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และโรงเรียนบ้านวังยาว 
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากเครือสหวิริยา 
แห่งละ 400,000 บาท โดยมีจุดเด่นของแผนคือการ
กำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งแผนดัง
กล่าวใช้ระยะเวลาดำาเนินงาน 3 ปี โดยแบ่งจ่ายใน
อตัราสว่นรอ้ยละ 50 /25/25 ตามลำาดบัและตอ้งผา่น
การประเมินผลสำาริดตามแผนที่กำาหนดไว้ 
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ท่ัวไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี จำากดั  (มหาชน)  (เอสเอสไอ)
และผู้บริหารเครือสหวิริยา กล่าวว่า “โครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ประจำาปี 2558 เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นต่อเนื่องนับ
เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนในเขต
อำาเภอบางสะพานสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
โดยการส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน

ระยะ 3 ปี จำานวน 12 โรงเรียน ต้องขอชื่นชม
และขอบคุณทุกโรงเรียนที่ เห็นความสำาคัญใน
การพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาของอำาเภอ
บางสะพาน และผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ จากตำาบลชัยเกษม และโรงเรียน
บ้านวังยาว จากตำาบลทองมงคล ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ประจำาปี 2558 (รุ่นที่ 4) ท้ายนี้ ในนามของเครือ
สหวริยิาตอ้งขอขอบคณุความรว่มมอืและสนบัสนนุ
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคการศึกษาจากส่วน
กลางและส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินกิจกรรมด้าน
การศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับ และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จะสามารถดำาเนินไปได้
อย่างเข้มแข็ง พร้อมๆกับการพัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบควบคู่ไปกับอำาเภอบางสะพาน อันจะก่อ
ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ภาคการศกึษาของอำาเภอ
บางสะพานอย่างยั่งยืนต่อไปครับ”
  นางสาววีณา อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะ
กรรมการโครงการฯ กลา่ววา่ “ในฐานะตวัแทนภาค
การศกึษาสว่นกลาง ดฉิยัรูส้กึยนิดเีปน็อยา่งยิง่ทีไ่ด้
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา
ในอำาเภอบางสะพาน และขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาว 
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา
จากโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ซึ่งจากการนำาเสนอในวันนี้ แต่ละโรงเรียนมีจุดเด่น
ที่แตกต่างกันออกไป โรงเรียนบ้านท่าขาม นำาเสนอ
โครงการสร้างวินัยในโรงเรียน สู่การจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านวังยาว นำาเสนอโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ นำา
เสนอโครงการสถานศกึษาพอเพยีง เพือ่เดก็ไทยแกม้
ใส โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1และโรงเรียน
บ้านดอนสง่า นำาเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็น
เรื่องที่น่ายินดีที่ทางโรงเรียนให้ความสำาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการส่งแผนพัฒนาฯ

เขา้รว่มการประกวดและดฉินัหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะ
มโีรงเรยีนในเขตอำาเภอบางสะพาน สง่แผนพฒันาฯ
เข้าร่วมประกวดเพิ่มจำานวนมากขึ้นในทุกๆปี และ
ขอให้เครือสหวิริยา ดำาเนินโครงการกองทุนฯนี้ เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่สถาน
ศึกษาในอำาเภอบางสะพานอย่างยั่งยืนต่อไป ”
  ดร.ไพรัช มณีโชติ รองผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 คณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “ผมขอ
แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองจันทร์และ
โรงเรียนบ้านวังยาว ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากเครือสหวิริยา สำาหรับ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ที่ได้นำาเสนอจุดเด่น
ของโรงเรียนทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เพื่อเด็กไทยแก้มใส ผมมีความเชื่อมั่นว่าใน
อนาคตอันใกล้ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ จะเป็น

แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน
โรงเรียนบ้านวังยาว ได้นำาเสนอจุดเด่นด้านการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผมขอเป็นกำาลังใจให้คณะ
ครูทุกท่านดำาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ปีให้บรรุลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอ
ให้นำางบประมาณที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบองค์รวมทั้ง 
3 มิติ (สถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน) และผม
ขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่ให้ความสำาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นมาโดยตลอด 
และผมหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ โครงการกองทนุสหวริยิา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จะอยู่คู่
กับชาวบางสะพานตลอดไป”
  นายมงคล  บุญมาก  “ผมในฐานะผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ รู้สึกยินดีเป็น
อย่างย่ิงท่ีได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มูลค่า 400,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้โครงการ
“กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ประจำาปี 2558” จากเครือสหวิริยา ผม
ตอ้งขอขอบคณุเครอืสหวริยิาและคณะกรรมการฯ ที่
มอบโอกาสนีใ้หแ้กโ่รงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์ซึง่เปน็
เพียงโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อได้รับโอกาสนี้แล้ว ผม
และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต่างมีความ
ตัง้ใจทีจ่ะนำางบประมาณทีไ่ดร้บัจากเครอืสหวริยิานี ้
ไปพัฒนาการศึกษาตามรูปแบบองค์รวม 3 มิติ คือ 
พัฒนาครู พัฒนานักเรียนและพัฒนาสถานศึกษา 
ตามแผนพัฒนาฯ ที่เน้นจุดเด่นด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “สถานศึกษา
พอเพียง เพื่อเด็กไทยแก้มใส” ให้เกิดประโยชน์และ
มีความคุ้มค่ามากที่สุดต่อไป”
  นางสาวกานต์ศิริ มีจันทร์ “ดิฉันในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนบ้านวังยาว ต้องขอ
ขอบคุณเครือสหวิริยาและคณะกรรมการมากค่ะ 
ที่ให้โอกาสกับทางโรงเรียนบ้านวังยาว ได้นำางบ
ประมาณสนับสนุน มูลค่า 400,000 บาท ภายใต้ 
“โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาบางสะพาน ประจำาป ี2558” จากเครอืสหวริยิา 
ไปพฒันาโรงเรยีนในระยะเวลา 3 ป ีตามจดุเดน่ของ
โรงเรียนบ้านวังยาว ด้านการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนทีท่างโรงเรยีนบา้นวงัยาวไดน้ำาเสนอไว ้ซึง่ทาง
โรงเรียนบ้านวังยาวจะนำางบประมาณในส่วนนี้ไป
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันก่อให้เกิด
การพัฒนาทั้งครู พัฒนานักเรียนและพัฒนาสถาน
ศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบน
วิถีแห่งความยั่งยืนต่อไปค่ะ”

ประกวดวาดภาพ  ต่อจากหน้า 2

บรรยากาศภายในพธิมีอบรางวลัเตม็ไปดว้ยบรรดา
ผู้ปกครอง คุณครู และผู้อำานวยการโรงเรียนที่มา
รว่มแสดงความยนิด ีพรอ้มกบัเพลดิเพลนิกบับอรด์
นทิรรศการแสดงผลงานทีช่นะการประกวด โดยจะ
นำาสง่ผลงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกสง่เขา้ไปประกวด
ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป  
  อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ครูเบิ้ม
เติมศิลป์ ประธานโครงการสัญจรสอนศิลป์ฟรีเพื่อ
เติมคนดีสู่สังคม กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอีกปี
หนึง่ที ่บรษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 

ไดเ้ปดิโอกาสใหเ้ดก็ ๆ   ของบางสะพานทำากจิกรรม
แขง่ขนัวาดภาพชงิทนุการศกึษา ซึง่การจดักจิกรรม
ที่ผ่านมาในวันนี้ผมรู้สึกยินดี และชื่นชมในผลงาน
ของเด็กๆ ซึ่งผลงานในปีนี้ เป็นการวาดภาพที่มี
ทศิทางทีช่ดัเจนสามารถถา่ยทอดความเปน็ไทยได้
ชดัเจน ซึง่ตรงกบัหวัขอ้ทีท่างบรษิทัไดก้ำาหนดไวค้อื 
“สหวริยิาพฒันาวฒันธรรมไทย สูว่ฒันธรรรมโลก”
โดยรวมผลงานของเดก็ๆ มเีทคนคิการลงสทีีด่ทีำาให้
ภาพออกมามคีวามโดดเดน่ มมีมุมองทีน่า่สนใจ ซึง่
จากการสังเกตุการวาด และลงสีของเด็กในวันนี้
หลายคนมีความมั่นใจในการลงเส้นวาดภาพ และ
ลงสอีกีดว้ย การทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมเชน่นี้

ทำาให้เด็กมีเวทีที่ใช้แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองด้วย อีกทั้งกิจกรรมวาดภาพนี้ยังเป็น
สว่นหนึง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดม้กีารพฒันาสมอง
ทางซกีขวาใหม้คีวามสมดลุใหเ้ทา่กบัทางดา้นซา้ย 
สดุทา้ยนีผ้มตอ้งขอขอบคณุทางทมีงานผูจ้ดัเตรยีม
งานในวันนี้คือ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุณครู
ของทุกโรงเรียนที่ได้ฝึกซ้อมเด็กๆ เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมในวันนี้ และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือผู้ใหญ่
ใจดี บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่จัดกิจกรรมนี้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ด้วยครับ
  เด็กหญิงกานต์ธิดา พฤศชนะ นักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ได้รับรางวัลผลงาน

ภาพดีเด่น  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  กล่าวว่า

หนูมีความรู้สึกดีใจมากคะที่ได้รับรางวัลในการ

ประกวดในครั้งนี้ การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ทำาใหห้นสูามารถสรา้งความภมูใิจใหค้ณุพอ่คณุแม่

ด้วยคะ หนูชอบการวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาล และ

ก็ตั้งใจฝึกฝนมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ ภาพที่หนู

วาดในวันนี้หนูได้วาดภาพสื่อออกมาในเรื่องของ

วัฒนธรรมไทย สื่อถึงความเป็นคนไทยผ่านภาพ

วาดน้ีด้วยคะ สุดท้ายน้ีต้องขอขอบคุณ บมจ.สหวิริยา

สตลีอนิดสัตร ีทีไ่ดเ้ปดิโอกาสใหพ้วกเราไดม้โีอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ด้วยคะ
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สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

อตุสาหกรรมเหลก็ดวย 7 หลกัสตูรการเยีย่มชม พรอม
จดักจิกรรมเสรมิอาทโิครงการอนาคตเหลก็ไทย สราง
ดวยเด็กไทย - SSI KIDS โครงการพัฒนาหลักสูตร     
ทองถิ่น “เหล็กกับชีวิตประจําวัน” ดานโรงงานเอส-
เอสไอยูเค สนับสนุนเย่ียมชมโรงงานใหเยาวชนเขตทีไซด
ประเทศองักฤษ ใหเปนแหลงความรูของเยาวชนเรือ่ง
เหลก็ อตุสาหกรรมหลกัชมุชน พรอมกจิกรรมมากมาย
สรางความสนุกสนาน
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการท่ัวไป
สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เปดเผย
กับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”วา ในฐานะที่
เอสเอสไอเปนผูผลติเหลก็รายสาํคญัของประเทศและ
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดย
เฉพาะอยางยิง่เปนองคกรทีเ่ปนศนูยรวมของบคุลากร
ที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มากมายรวม
ทั้งองคความรูการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก ดวย
ปจจัยดังกลาวเอสเอสไอจึงมีนโยบายการพัฒนา
โรงงานของกลุมบริษัทใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
กลุมผูมีสวนไดเสีย นักเรียนนักศึกษา และประชาชน
ทัว่ไป ในทกุสาขาอาชพี ซึง่สอดคลองกบันโยบายของ 
บริษัทฯ ที่มุงเนนในการสรางผลตอบแทนแกผูมีสวน
ไดเสียอยางยั่งยืน
  “ในการเปดบานเปนแหลงเรียนรูนั้นกลุมเอส
เอสไอมุงเนนการมสีวนรวมและสงเสรมิดวยกจิกรรม
เพื่อใหเขาถึงอุตสาหกรรมเหล็ก โดยในสวนของโรง
งานเอสเอสไอบางสะพานนัน้ เราไดจดักจิกรรมเยีย่ม
ชม ใหกับกลุมตางๆประกอบดวย 7 หลักสูตรการ
เยี่ยมชม ไดแก หลักสูตรกระบวนการผลิต หลักสูตร
การจัดการดานสิ่งแวดลอม หลักสูตรการจัดการ
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรการ
บรหิารงานดานบคุคล หลกัสตูรการจดัการดานบญัช ี
หลักสูตรการจัดการดานโลจิสติกส และหลักสูตร
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
ครอบคลุมทุกองคความรูของกลุมเปาหมายที่มี
วัตถุประสงคแตกตางกัน นับเปนการสนับสนุนความ

รูความเขาใจดานอุตสาหกรรมเหล็กใหกับผูมีสวนได
เสียที่ถูกตอง” 
  “หลักสูตรการเยี่ยมชมโรงงานที่จัดเตรียมไว
สําหรับคณะตางๆ นั้น ไดมีการปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยเพ่ือใหครอบคลุมกับทุกความตองการของ
กลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบการติดตอ
เขาศึกษาดูงาน ที่สามารถลงทะเบียนออนไลนผาน
ระบบอนิเตอรเนต็ สามารถเลอืกหลกัสตูรทีส่นใจเพือ่
ใหคณะศึกษาดูงานสามารถเลือกใหตรงกับความ
เหมาะสมและความตองการของคณะ ซึง่จะทาํใหการ
ศึกษาดูงานในแตละครั้งนั้นเกิดประโยชนสูงสุด  โดย
ในเดอืนมกราคม 2558 ถงึเดอืนสงิหาคม 2558 มผีูเขา
เยีย่มชมกวา 63 คณะ จาํนวน 1,516 คน หลกัสตูรทีม่ผีู
สนใจมากทีส่ดุ คอืหลกัสตูรกระบวนการผลติ คดิเปน
รอยละ 72.43”

  นอกจากการเปดหลักสูตรใหความรูกับคณะ
เยี่ยมชมแลว เอสเอสไอยังมีการใหความรูที่เกี่ยว
เนื่องกับอุตสาหกรรมเหล็กใหกับผูมีสวนไดเสีย
อยางตอเนื่อง อาทิ โครงการอนาคตเหล็กไทย สราง
ดวยเด็กไทย (To Be Engineer) ที่ดําเนินการมา
ตลอดตอเนื่องกวา 10 ป เอสเอสไอไดนําเยาวชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพื้นที่บางสะพาน เขา
มาเรียนรูอุตสาหกรรมเหล็ก มีการใหความรูดาน
กระบวนการผลติ ดานการดแูลรกัษาสิง่แวดลอมและ
ความปลอดภัย ดานกิจกรรมชุมชน และดานความ
สาํคญัของอตุสาหกรรมเหลก็ในชวีติประจาํวนั พรอม
ทั้งเขาเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงการแนะแนวศึกษาตอ

ศูนยเรียนรู          ตอจากหนา 1

“นองเหล็กเลาเรื่อง”     ตอจาก น.1

เชน ระบบการจัดการเพื่อลดการใชนํ้าของบริษัท 
Thysenkrupp Steel ประเทศเยอรมนี ระบบการ
หมุนเวียนทรัพยากรและพลังในโรงงานเหล็ก
และการจัดทํา Road Map ดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงานจนถึงป  2030  ของบริษัท  Nippon
Stee l  ปร ะ เทศญี่ปุ น  เปนตน  นอกจากนี้
อุตสาหกรรมเหล็กยังขานรับแนวคิดที่จะอยูรวม
กับชุมชนใหไดอีกดวย ในอดีตชุมชนกับโรงงาน
อุตสาหกรรมถือเปนคูอริที่ เธอและฉันไมมีวัน
อยูรวมกันได แตในยุคนี้ แนวความคิดเรื่องการ
สรางเมอืงทีม่รีะบบการจัดการทีถ่งึพรอมทัง้ดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและย่ังยืน หรือที่รูจักกันดีในนาม Eco-
Town หรือชื่อภาษาไทย (ที่อาจตองแปลเปนไทย
อีกรอบ) วาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
 แรกเริ่มเดิมที Eco-Town เกิดขึ้นครั้งแรก
ในยุโรปภายใตชื่อ Eco-Industrial Complex โดย
มีคอนเซปตวาดวยการใชของเสียใหเกิดประโยชน
สูงสุด อีกทั้งนําไปแจกจายใหชาวบานบริเวณ
ใกลเคียง เชน ไอนํ้าและแกสที่เหลือจากการผลิต
จะถูกปรับปรุงคุณภาพเพื่อสงตอใหชาวบาน
ใชงาน ถัดจากนั้นไมนานญี่ปุนก็พัฒนา Eco-
Industrial Complex ขึ้นเปน Eco-Town โดยใช
อุตสาหกรรมเหล็กเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา
เพราะอุตสาหกรรมเหล็กมีเทคโนโลยีที่มีความ
รอนสูงซ่ึงสามารถใชประโยชนในการจัดการกาก

ของเสียในกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ และชุมชนได
 หลักคิดของ Eco-Town คือแนวความ
คิดวาดวยเรื่องการอยูรวมกันระหวางชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรมโดยเนนเรื่องระบบการ
จัดการเพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง   
คุมคาที่สุด และลดการปลอยของเสียและกาซ
เรือนกระจกอันเปนตนเหตุของปญหาโลกรอน 
การสงเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชุมชน
รวมกัน Eco-Town ตองการจะบอกใหโลกรูวา
อุตสาหกรรมขนาดใหญสามารถอยูรวมกับ
ชุมชนไดเปนอยางดี
 แนวคิด Eco-Town ถูกนํามาใชในหลาย
พื้นที่อุตสาหกรรม โดยเริ่มจากคอนเซปต 3 
อาร ไดแก Reduce, Recycle และRecovery เพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคขงการผลิตและการบริโภค
อยางยัง่ยนื โดยอารตวัแรก Reduce วาดวยการ
ลดการใชพลังงาน อารตัวที่สอง Recycle คือ
การนําวัสดุใชแลวกลับมารีไซเคิลใหม และอารตัว
ที่สาม Recovery คือการนําของเสียที่ปรับปรุง
เพื่อใหเกิดประโยชน นอกจากคอนเซ็ปต 3 อาร
แลว Eco-Town ยังมุงเนนระบาย “สีเขียว” ลง
ในทุกกิจกรรมไมวาจะเปนการดําเนินการและการ
บรโิภคทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม การจดัการดาน
ระบบเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ไป
จนถึงการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องความรับผิด
ชอบดานสิง่แวดลอมใหแกผูประกอบการ รวมถงึ
การจัดการของเสียไมใหเสียของ
 หวังวาขอมูลที่นองเหล็กขาว (White 
Strip) นํามาเลาวันนี้จะเปนประโยชนตอทานผูอาน
เพิ่มขึ้นนะคะ สําหรับฉบับนี้สวัสดี คะ

ทีม่า : เรยีบเรยีงจากหนงัสอื Steel and Environment 
          สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป ปจจุบันมี
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมและไดศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรจํานวน 40 คนจาก
นักเรียนทั้งหมด 7,222 คนที่เคยเขารวมโครงการ
  โครงการ Super Smart & Intelligent Kids (SSI 
KIDS) เปนโครงการที่สงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอม
ใหกบัเยาวชนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่5 ในเขตพืน้ที่
ตําบลแมรําพึง ไดเรียนรูการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ที่ใชภายในโรงงานของเอสเอสไอ รวมถึงระบบการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัติ โดยมีทีมวิทยากรจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาถายทอด 
ความรูรวมกับพนักงานของโรงงานเอสเอสไอ ผาน
สถานีการเรียนรูที่อยูภายในโรงงานของเอสเอสไอ 

ประกอบดวย ฐานการเรียนรู ประกอบดวย ฐานการ
สํารวจคุณภาพนํ้า  ในสวนบอรวบรวมนํ้าเสียโรงงาน
ผลติเหลก็แผนรดีรอนชนดิมวนกอนผานกระบวนการ
บําบัด ฐานการสํารวจคุณภาพนํ้าในสวนบอรวบรวม
นํ้าเสียโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนหลัง
ผานกระบวนการบําบัด ฐานการตรวจสอบคุณภาพ 
นํ้าในบอรวบรวมนํ้าเสียของโรงงานผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน 
ฐานการสาํรวจสตัวเลก็นํา้จดื และฐานการสาํรวจนก
พรอมท้ังสนับสนุนใหเยาวชนออกไปตรวจสอบคุณภาพ
น้ําในจุดตรวจท่ีใกลเคียงในเขตชุมชน  ตามจุดวัดน้ําใน
เขตตาํบลแมราํพงึ 4 จดุไดแก บรเิวณคลองวงักระจอง
คลองทาขาม คลองแมรําพึงตนนํ้าและปลายนํ้า  
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เปนความรวมมือ
ระหวางเอสเอสไอ รวมกับสถานศึกษา และชุมชน 
ในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ของชุมชน ซึ่ง
เปนหลกัสตูรตอเนือ่งทีต่องมกีารจดัการเรยีนการสอน
ทุก ๆ  ป โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2554 เปนการใหความรู
เรือ่งเหลก็กบัเยาวชนระดบัชัน้ประถมชัน้ปที ่4- 6 จาก 
4 สถานศกึษาในเขตพืน้ทีบ่างสะพาน ซึง่ประกอบดวย
โรงเรียนบานทาขาม โรงเรียนบานดอนสําราญ โรงเรียน
วดันาผกัขวง และโรงเรยีนบานชะมวง แบงออกเปน 2 
หลกัสตูร ไดแกหลกัสตูร “เหลก็กบัชวีติประจาํวนั” ซึง่
สอนโดยครูอาสาของเอสเอสไอ และ หลักสูตร “ อุต-
สาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” ซึ่งทําการสอน
โดยปราชญชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ ซึ่งใน
แตละปจะมเียาวชนเขารวมโครงการมากกวา 150 คน
  สาํหรบัหลกัสตูร “เหลก็กบัชวีติประจาํวนั” เอส-
เอสไอ จะมีพนักงานที่สมัครใจรวมโครงการเปนครู   
อาสาฯ เพื่อเขาไปสอนเสริมใหนองๆไดมีองคความรู
เพิ่มขึ้น โดยเนนความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับเหล็ก เชน 
เหลก็คอือะไร เหลก็มาจากไหน คณุลกัษณะของเหลก็ 
การแบงประเภทของเหล็ก และประโยชนของเหล็กที่
นํามาใชในชีวิตประจําวัน  การเขาไปทําการสอนของ
พนักงานเอสเอสไออาสา ครั้งนี้เปนการรวมแบงปน
ประสบการณ ซึ่งเปน “คลังความรู” ที่ไมสามารถหา
ไดจากทีอ่ืน่ใดแตเปน “คลงัความรู” ทีม่อียูในทองถิน่
ของตน ใหแกนองๆในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  
ของโรงเรยีนทัง้ 4 แหง รวมชัว่โมงทาํการสอนทัง้สิน้ 24 
ชั่วโมง/ป ซึ่งจะแบงเนื้อหาตามความเหมาะสมของ
ผูเรียนแตละระดับชั้น อาจจะกลาวไดวาเอสเอสไอ
เปนแหลงเรยีนรูเรือ่ง “เหลก็” ทีด่ทีีส่ดุในทองถิน่ และ
พรอมที่จะถายทอดองคความรูเพื่อใหเปนประโยชน
ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ไดรายงาน
จากประเทศอังกฤษวา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยเูค  จาํกดั  (เอสเอสไอ  ยเูค)  บรษิทัยอยของ  บรษิทั

    สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอส-  
เอสไอ ไดใหการสนับสนุนใหโรงงานเอสเอสไอทีไซด
เปนแหลงเรยีนรูของชมุชนเรือ่งเหลก็ โดยเขาถงึสถาน
ศึกษา และโรงเรียนตางๆ ในเขตทีไซด เมืองเรดคาร 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งของบริษัท เพื่อ
เชญิชวนใหเยาวชนโดยเฉพาะระดบัประถมศกึษาเขา
เยีย่มชมโรงงาน เรยีนรูเกีย่วกบัเหลก็ และกระบวนการ
ผลิตเหล็กที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด ซึ่งนับเปนสถาน
ที่สําคัญในประวัติศาสตรของชุมชนมาชานาน รวม
ถึงเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศอังกฤษอีกดวย 
  โดยเอสเอสไอ ยูเคไดจัดกิจกรรมมากมาย
สําหรับการเยี่ยมชมของนองๆ เยาวชนจากโรงเรียน
ตางๆ เชน การดูวีดีโอแสดงกระบวนการผลิตเหล็ก 
การนําเหล็กไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ การใหเยาวชน

ไดสัมผัสวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เชน กอนแรเหล็ก 
(Iron ore lump) และผงแรเหล็ก (Iron ore concentrate) 
เปนตน และเยี่ยมชมโรงงานเอสเอสไอทีไซดเพื่อชม
กระบวนการผลิตเหล็กของจริง นอกจากนี้เยาวชน
ยังไดลองใสชุดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคุล 
(Personal protective equipment: PPE)  ไดแก  เสื้อผา
ชุดปฏิบัติงาน และอุปกรณปองกันศีรษะ รวมถึง
ไดถายรูปรวมกับนองเหล็กแทง (Slab Boy) ซึ่งเปน
สัญลักษณของเหล็กแทงแบนของเอสเอสไอ ยูเค
  มร. จอหน  เบเกอร  (Mr. John Baker)
ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร เอสเอสไอ ยูเค กลาว
วา “ทีมงานของเอสเอสไอ ยูเคไดสรางเครือขายกับ
สถานศึกษาหลายแหงในชุมชนทีไซด เพื่อเชิญชวน 
และสนบัสนนุการเยีย่มชมโรงงาน โดยผลตอบรบัจาก
อาจารย และนักเรียนที่เขาเยี่ยมชมนั้นอยูในระดับดี
มาก หลายคนรูสกึประทบัใจในการทาํงานของโรงงาน
ของเราซึ่งมีขนาดใหญ รวมถึงความมุงมั่นทุมเทใน
การทํางานของพนักงานของเอสเอสไอ ยูเค และการ
ดูแลเอาใจใสผูเขาเยี่ยมชมของพนักงาน”
  “หลังจากโรงงานเอสเอสไอ ทีไซดผลิตเหล็ก
แทงแบนแทงแรกสําเร็จเมื่อป 2555 มีสถานศึกษา
จาํนวนมากใหความสนใจเยีย่มชมโรงงาน เพือ่ศกึษา
กระบวนการผลิตเหล็กแทงแบน และการดําเนินงานของ
เอสเอสไอ ยูเค โดยในเดือนมิถุนายน และกรกฏาคม
ที่ผานมาเรามีสถานศึกษาใหความสนใจ สงอาจารย
และนักเรียนเขาเยี่ยมชมมากกวา 200 คนจากชุมชน
ทีไซด พนักงานที่นี่รูสึกเปนเกียรติที่ไดตอนรับทุกคน 
และผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝายประชาสัมพันธที่ไดจัดใหการเยี่ยมชมทุกครั้งมี
ความราบรืน่ และประสบผลสาํเรจ็” นายเบเกอรกลาว
  “เดก็ๆ รูสกึตืน่เตนดใีจมากทีไ่ดเยีย่มชม ไดเหน็
วตัถดุบิในการผลติเหลก็ทีไ่มเคยไดเหน็ทีไ่หนมากอน 
และประทบัใจทีไ่ดเหน็วาวตัถดุบิเหลานีม้สีวนในการ
ผลติเหลก็อยางไรบาง โดยหลงัจากกลบัจากการเยีย่ม
ชมจะมีการพูดคุยและทํารายงานเปนกลุมถึงสิ่งที่ได
เรียนรู รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล็ก เชน การ
สงเสริมอุตสาหกรรมทองถิ่น และความสําคัญของ
อุตสาหกรรมเหล็กตอการพัฒนาประเทศ” นางสาวซารา
วิลคินสัน-แบล็ค อาจารยช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
ประถมศึกษาโคทแธม (Coatham Primary Sachool) กลาว
  “การเขาเยี่ยมชมโรงงานเอสเอสไอทีไซดเปน
ประสบการณที่ดีของเด็กๆ โดยทุกคนไดรับความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะการไดพบนองเหล็กแทง การ
เขาชมกระบวนการผลิตในโรงงาน  และไดเห็นผูคน
ทํางานในชีวิตจริง ซึ่งจะสรางแรงบันดาลใจในการ
ทํางานเมื่อพวกเขาโตขึ้น” นางสาวชาเซีย ยาซิน 
อาจารยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษา
แกรงทาวน (Grangetown Primary School)
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: อานตอหนา 2

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

แนะนํา
ผูบริหาร

นายอุดม  สดใส
กรรมการผูจัดการ

 บริษัท ไลน
ทรานสปอรต

จํากัด

กิจกรรม “กาวใหม กับไลน ทรานสปอรต

เมื่อวันที่  23 สิงหาคมท่ีผานมา บริษัท ไลน 
ทรานสปอรต จํากัด ในกลุมสหวิริยาโลจิสติกส 
จัดกิจกรรม “กาวใหม กับไลน ทรานสปอรต - 
New Line New Life” กิจกรรมผูบริหารพบพี่นอง
พนักงานขับรถ เพื่อพูดคุย สรางความเขาใจ ยก

ระดับการบริหารงานภายในองคกร เพื่อนําไปสู
การเพิ่มมูลคางานบริการใหลูกคา รวมท้ังรวมกัน
ระดมสมองในเรื่องการพัฒนาองคกร ชุมชน และ
พนักงาน ที่สําคัญเนนการสรางและกระชับความ
สัมพันธที่ดีภายในองคกร                :อานตอหนา 2

เหล็กแผนเคลือบไทย
ยอดเยี่ยม ควาโล
ประกาศเกยีรตคิณุ
ระดับทอง รณรงค
อุบัติเหตุเปนศูนย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผานมา 
เปนที่นายินดีที่ บริษัท เหล็กแผน
เคลือบไทย จํากัด (TCS) ในเครือ
สหวริยิา รวมเปนหนึง่ใน 38 สถาน
ประกอบกิจการที่ไดรับโลรางวัล
ระดับทอง ประจําป 2558 ภายใต
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ร ณ ร ง ค ล ด ส ถิ ติ
อุบัติเหตุจากการทํางานใหเปน
ศนูย ประจาํป 2558 (Zero Accident 
Campaign 2015) โดยสํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน จัดพิธีมอบ
โลประกาศเกียรติคุณแกสถาน
ประกอบกิจการ ณ หองประชุม
ใหญ ชั้น 4 สํานักความปลอดภัย
แรงงาน อาคารกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน (สวนแยก
ตลิ่งชัน) ถ.บรมราชชนนี แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
          :อานตอหนา 3

ประมวลภาพกิจกรรม

ทีมสงเสริมและพัฒนา
เครือสหวิริยา
รวมหนุนเสริม
กิจกรรมชุมชน

: อานตอหนา 4

●  มอบรางวัล

บจก.ไลน ทรานสปอรต มอบรางวัล
พนักงานขับรถโดยไมเกิดอุบัติเหตุ น.2

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฯ อ.บางสะพาน
มอบหมายบริษัทในเครือสหวิริยา โชวผลงานเดนในงาน
“สัปดาหความปลอดภัยภาคตะวันตก” 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผานมา ณ หองรามา 5
โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา 
อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ทีมชํานาญการดาน
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา เปนตัวแทนจาก
คณะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา (ที่มีผูแทนจาก 
10 บริษัทเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน SSI 

TCRSS TCS BSBM BSM PPC WCE BSS 
SLPH SVL) รวมงาน “สัปดาหความปลอดภัย
ในการทํางานภาคตะวันตก ประจําป 2558”  
จัดขึ้นโดยศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต 7 
(จ.ราชบรุ)ี กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน รวมกับจังหวัดประจวบฯ 
ภายใตแนวคิด              :อานตอหนา 4

New Line New Life” โดย
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ธุรกิจรถขนสงสินคา กลุมสหวิริยาโลจิสติกส

รวมกิจกรรม
สอนนอง “คัดแยกขยะ เพิ่มรายได

...รักษสิ่งแวดลอม”

รวมสนับสนุนของรางวัล
งานแขงขันกีฬาผูสูงอายุ

รวมกิจกรรม
“เยาวชนคนมารอง ชวนพี่นอง

รับมือภัยพิบัติ (นํ้าทวม)”

●  เยี่ยมชม

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส
เยี่ยมชมธุรกิจ  SCG น.3

●  ปรบัปรงุเครือ่งเลนเดก็

บี.เอส.เมทัล ปรับปรุงเครื่องเลนเด็ก สงมอบให
โรงเรียนบานดอนทอง อ.บางสะพาน

น.3
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ไลน ทรานสปอรต ตอจากหนา 1

  ซึ่งในทุกชวงของการพูดคุยในงาน การนํา
เสนอตางๆ สอดคลองไปกับแนวทางการจัดงาน 
คอื “กาวใหมกบัไลน ทรานสปอรต - New Line New 
Life” เริ่มตั้งแตผูบริหารระดับสูงที่มาพูดคุยแนว
นโยบายใหม ของกลุมโลจิสติกส เครือสหวิริยา 
โดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการ
บรหิาร ในฐานะประธาน
จัดกิจกรรม ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคหลักๆ ของ
การจัดกิจกรรมโดยเนน
นโยบายหลักของกลุม
โลจิสติกส คือ การให
บริการครบวงจร - One 
Stop Service เพื่อเปน
ผูใหบริการทางเลือกที่
เหมาะสมกับการจัดการดานขนสงใหแกลูกคา 
รวมทั้งพูดคุยแนวคิดและวิสัยทัศนขององคกรให
กับพนักงานไดรับทราบถึงนโยบายการทํางาน 
การพัฒนาธุรกิจแนวใหมเพื่ออยู รอด และ

อยูดี   ตลอดจนการนํา
มาซึ่งประโยชนกลับคืน
สูพนักงาน ลูกคา ชุมชน 
และองคกร 
         และในโอกาสดังกลาว 
ไดมีการเปดตัวผูบริหาร - 
นายอดุม สดใส ในฐานะ
กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ไลนทรานสปอรต จํากัด โดยนายอุดม สดใส 
ใหแนวทางการดําเนินงาน “กาวใหม กับไลน 
ทรานสปอรต” วา “ในฐานะทีเ่ปนคนบางสะพาน 
รวมงานกับเครือสหวิริยามาตั้งแตกอตั้ง เห็นการ
ดําเนินธุรกิจ การพัฒนาองคกรมาโดยตลอด 
จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหรูถึงความตองการของ
พนักงาน องคกร และชุมชน จึงไดวางหลักการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาองคกรมีอยู 4 ดาน ไดแก
- พนักงาน : พนักงานตองมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
สวัสดิการดี มีความปลอดภัยในการทํางาน และ
มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
- บริษัท : เราตองสรางผลกําไรของบริษัทที่ดีขึ้น  
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  สรางความม่ันคง และมี
ระบบมาตรฐานการทํางานในระดับมาตรฐานสากล 
- ลูกคา : ตองไดรับบริการท่ีดี รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพ มีการบริการท่ีดีใหมากกวาท่ีลูกคาคาดหวัง
- ชุมชน : เนนการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อเชื่อม
ความรัก ความเขาใจ ความสามัคคี

  นอกจากนั้นภายในงานยังจัดใหมีกิจกรรม
การมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณใหแก
พนักงานขับรถที่ไมเกิดอุบัติเหตุ ตามนโยบาย
และมาตรฐานความปลอดภยัในการขนสงสนิคา
ของบริษัท โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกยองและ
ใหเกียรติ พรอมสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีเปา
หมายในการทํางาน ถือเปนการมอบรางวัลเพื่อ
ชมเชยพนกังานทีป่ฏบิตังิานในหนาทีต่นเองอยาง
มีประสิทธิผลดีเยี่ยม พรอมกับมีกิจกรรมระดม
สมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานเพื่อ
นําประโยชนกลับคืนสูชุมชน องคกร และสูตัว
พนกังาน สิง่สาํคญัของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้
มีสวนไดรวมสรางสุขใหพนักงาน องคกร และ
รวมพัฒนาบางสะพานสูความอยางยั่งยืน

  สวนหนึ่งของความรูสึกพนักงานที่รวม
กิจกรรมและรับรางวัล

นายไพโรจน  โคกออน
พนักงานขับรถขนสงสินคาสายสั้น 

  “รูสึกดีใจที่ไดรับรางวัลพนักงานดีเดน เปน
กําลังใจ ใหผมทํางานอยางเต็มที่ และประทับใจ
ทีไ่ดมาพบผูบรหิาร ผมทาํงานมา 15 ป ไมเคยเกดิ
อุบัติเหตุในการทํางานเลย มีความตั้งใจทํางาน
ทกุครัง้ทีข่บัรถ มสีตกิบัการทาํงาน ตองรบัผดิชอบ
ตองทําดีที่สุด เพื่อใหงานสมบูรณ 100 % อยาก
ฝากกับเพื่อนๆ พนักงานวา ขอใหมีสติในการ
ทํางาน ตั้งใจทํางานอยางเต็มที่  เพื่อความ
ปลอดภัยแกตัวเองและบริษัท”

นายพยงค  แยมพงษ
พนักงานขับรถขนสงสินคาสายยาว 

  “รูสึกดีที่ไดเขารวมกิจกรรม กาวใหม กับ
ไลน ทรานสปอรต ในครั้งนี้ และเปนโอกาสดีที่ได
พบผูบรหิารบรษิทั และไดเหน็ความรวมมอืรวมใจ 
รวมถึงมีกิจกรรมใหพนักงานไดแสดงความคิด
เห็นในการทํางาน อยากใหจัดกิจกรรมอบรม
พนักงานอีกทางหนึ่ง และอยากใหทานผูบริหาร
ดแูลสวสัดกิารและความเปนอยูทีด่แีบบนีต้อไป”

“คนบางสะพาน มสีวนรวมพฒันาบางสะพาน พฒันา
องคกร”  เปนคํานิยามการทํางานของนายอุดม  สดใส  กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด เครือสหวิริยา โดยจะ
เขารับตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กันยายนนี้ ซึ่งมีการพบปะ พูดคุย
กบัพนกังานของไลน  ทรานสปอรต  อยางเปนทางการในการจดั
กิจกรรม “กาวใหม กับ ไลน ทรานสปอรต” เมื่อ 23 สิงหาคมที่
ผานมา และวนันีท้มีงาน ขาวฅนเหลก็ขอนาํเสนอแนวความคดิ 
แนวทางการทํางานของผูบริหาร บจก.ไลน ทรานสปอรต ผาน
คอลัมนนี้ ใหทานผูอานไดทราบ 
 “ผมเปนคนบางสะพาน ทํางานที่เครือสหวิริยา เรียก
ไดวาเปนรุนกอตั้งบริษัทสหวิริยาฯ เริ่มมาจากตําแหนง
พนักงานปฏิบัติการทั่วไป และก็เติบโดกาวหนาในหนาที่
มาตามลําดับ ซึ่งกอนที่จะมารับตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ที่ไลน ทรานสปอรต ไดดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการคลัง
สินคาและงานขนสงสินคา ที่บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ใน
ตําแหนง ผูจัดการฝายจัดการคลังสินคาและวัตถุดิบ พรอมๆ 
กับไดทําหนาที่เลขาคณะทํางานปฏิบัติการรถขนสงสินคา 
เครือสหวิริยา ซึ่งดูแลประสานงานเรื่องรถขนสงสินคาในเครือ
สหวิริยาทั้งหมด” 
 “โดยในชีวิตการทํางานที่รวมงานกับเครือสหวิริยามา
ตลอดกวา 23 ป ผานบททดสอบ ไดประสบการณงานความ
รูทั้งจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงานหลายรูปแบบ อยางไร

ก็ตามไดยึดมั่นในหลัก
การทํางานมาตลอด คือ
ตองมีความขยัน ตั้งใจ 
มีความจริงใจ วางแผน
ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ใ ห
รอบคอบ สิ่งสําคัญคือ เมื่อมีความตั้งใจ ขยัน เรียนรูในสิ่ง
ใหมๆ เพื่อมาพัฒนาตนเอง ทําใหไดรับความไววางใจ และมี
โอกาสเติบโตในหนาที่การงาน ซึ่งตนเองมองวา ผลสําเร็จที่ได
รับสามารถตอยอดไปถึงคนอื่นๆ รอบตัวได เชน เมื่อเรามีองค
ความรู เพื่อพัฒนาองคกร ก็นําไปพัฒนาคนรุนตอไป สงผลไป
ถึงการพัฒนาพื้นที่และชุมชน อ.บางสะพานได เชน การดูแล
รับผิดชอบเรื่องรถขนสงสินคา เราสามารถดูแลพนักงาน ดูแล
ชุมชนควบคูกันไป ทราบความตองการของทุกภาคสวน เพื่อ
นํามาปรับปรุง-พัฒนาการทํางานใหดียิ่งๆ ขึ้น” 
 “มาถึงวันนี้รูสึกภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของเครือสหวิริยา 
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคกร และพัฒนา บางสะพาน 
ซึ่งสุดทายแนวทางการบริหารงานที่ยึดถือมาตอเนื่องและจะ
นํามาสานตอ คือ การดูแล 4 สวนที่สําคัญคือ ลูกคา ชุมชน 
พนกังาน และองคกร ตองขบัเคลือ่นมสีวนรวมซึง่กนัและกนั ที่
สําคัญคือ 4 สวนนี้จะเดินหนาไปดวยกันได ตองอาศัยแรงกาย
แรงใจจากพี่นองพนักงานไลน ทรานสปอรต รวมดวยชวยขับ
เคลื่อน เพื่อสรางสิ่งดีๆ อันเปนประโยชนใหเกิดขึ้น”

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

แนะนําผูบริหาร - นายอุดม สดใส
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

       บจก.ไลน ทรานสปอรต มอบรางวัลพนักงานขับรถ
โดยไมเกิดอุบัติเหตุ    นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการ
บริหาร กลุมธุรกิจโลจิสติกส ในเครือสหวิริยา มอบรางวัลและใบประกาศ
เกยีรตคิณุใหแกพนกังานขบัรถขนสงสนิคา บจก.ไลน ทรานสปอรต ซึง่เปน
พนกังานขบัรถฯ ทีไ่มเกดิอบุตัเิหตตุามระยะเวลาทีก่าํหนดไว เพือ่เปนแบบ
อยางที่ดี ยกยองเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน โดยมีพิธี
มอบ ณ อําเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ
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ประจำ�วันที่  1 กันย�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

เหล็กแผ่นเคลือบไทย ต่อจากหน้า 1

  Zero Accident Campaign เป็นโครงการ
ทีก่ระตุน้ใหท้กุคนในองคก์รรว่มมอืรว่มใจดำาเนนิ
การเพื่อลดอุบัติ เหตุและอันตรายในสถาน
ประกอบการ มุ่งเน้นให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตอ่การปฏบิตังิานของตนและมบีทบาทชว่ยเหลอื
เพือ่นรว่มงานใหท้ำางานอยา่งปลอดภยั  ปราศจาก
อุบัติเหตุโดยอาศัยกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบ
ตา่งๆ พรอ้มประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งทีแ่สดงถงึ
ความวริยิะอตุสาหะและความสามคัคกีนัระหวา่ง
นายจา้ง-ลกูจา้ง   จนสามารถลดอบุตัเิหตจุากการ
ทำางานได้อย่างเป็นรูปธรรม วัดผลในเชิงปริมาณ
ได้อย่างชัดเจน และในปีนี้มีสถานประกอบการ
ที่ได้รับโล่รางวัลระดับทอง ระดับเงินและระดับ
ทองแดง รวมทั้งสิ้นจำานวน 262 แห่ง และมี
การมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับ
จังหวัดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 23 แห่ง รวมถึง
ผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ 2 แห่ง 
  โดยในกิจกรรมมอบรางวัลดังกล่าวได้รับ
เกียรติจาก นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน
ในพิธีฯ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ
ทอง รางวลัสถานประกอบการดเีดน่ (ตอ่เนือ่ง 3 ป)ี 
ให้กับ Mr. Mitsuru Nishikawa กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด (TCS) 
ในเครือสหวิริยา ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ ประจำา
ปี 2558 (Zero Accident Campaign 2015) นับเป็น
อีกรางวัลของความสำาเร็จและการันตีถึงความ
ตั้งใจในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
ดา้นความปลอดภยัในการทำางาน  การดแูล ความ
เชือ่มโยงจากผูบ้รหิารและพนกังานของเหลก็แผน่
เคลอืบไทย รางวลัระดบัทอง คอื ไมม่อีบุตัเิหตจุาก

การทำางานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ล้าน
ชั่วโมงขึ้นไป แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของทุก
คนในองค์กร 
  Mr. Mitsuru Nishikawa กรรมการ         
ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั เหลก็แผน่เคลอืบไทย จำากดั 

(TCS) ในเครือสหวิริยา กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่เหล็กแผ่นเคลือบไทย ได้รับรางวัลนี้
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึง
เจตนารมณ์ และความตั้งมั่นของบริษัทที่ยึดถือ
ความปลอดภัยในการทำางานเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด 

 

 บี.เอส.เมทัล ปรับปรุงเครื่องเล่นเด็ก ส่งมอบให้โรงเรียนบ้าน
ดอนทอง อ.บางสะพาน นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บี.เอส.เมทัล จำากัด (สาขา 1) ในเครือสหวิริยา ส่งมอบโครงเหล็กเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งภายหลังการ
ซ่อมแซม ทาสีใหม่ให้โรงเรียนบ้านดอนทอง อ.บางสะพาน โดยมีนายสมหวัง ขุนพรหม รอง ผอ. สพป.
ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 รบัมอบ พรอ้มนางเดอืนแรม พฒันาเจรญิ รกัษาการแทนผูอ้ำานวยการ และคณะ
ครู นักเรียน ร.ร.บ้านดอนทอง ต.กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

X

และบริษัทได้กำาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายในการทำางาน
ในแต่ละปีโดยอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (0) พร้อม
สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อเพิ่มทักษะในการทำางานได้อย่างปลอดภัย  
และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
มีมาตรฐานสำาหรับลดความเสี่ยงในการทำางาน  
ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัย 

และพร้อมใจร่วมฟันฝ่าอุปสรรคช่วยกันคิดแก้ไข

ปัญหาและความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน

การทำางาน  จนทำาให้เหล็กแผ่นเคลือบไทยของ

เราปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงมากว่า 11 ปี และ

ยังต้องการความร่วมมือเช่นนี้ เพื่อขับเคลื่อน

องค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและ

ความปลอดภัย”

  ด้านความคิดเห็นของพนักงาน นางสาว

เฟือ่งชนติ คุม้ทรพัย ์ทำางานกบับรษิทั เหลก็แผน่

เคลือบไทย จำากัด (TCS) ในเครือสหวิริยา มากว่า 

13 ปี กล่าวในฐานะที่เป็นพนักงานและเป็นคน

บางสะพานว่า “รู้สึกยินดี และดีใจที่โรงงานได้

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เนื่องจาก

ที่ผ่านมาองค์กรมีการรณรงค์ถึงความปลอดภัย

มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน เพื่อปลูกฝัง

ให้พนักงานเกิดความตระหนักในด้านความ

ปลอดภัยในการทำางาน โดยมีการรณรงค์ในรูป

แบบตา่งๆ ทัง้มกีารจดัอบรม การจดักจิกรรมตา่งๆ 
อาทิ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมจัด
บอรด์ขา่วสารความปลอดภยัในการทำางาน ขอ้มลู
ตัวอย่างของการทำางานที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ทำาให้พนักงานมีความเข้าใจและรู้ถึง
โทษและความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวเอง
และเพื่อนร่วมงานหากเราไม่ระวัง ซึ่งพนักงาน
ทุกคนของเหล็กแผ่นเคลือบไทย ก็ได้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  สวมหมวกหมวก
นิรภัย (Safety) สวมถุงมือทุกครั้งก่อนเข้าโรงงาน 
และการทำางานภายใต้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครน 
ฯลฯ พนกังานทกุคนกป็ฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
เข้มงวดมาก เพราะทุกคนตระหนักถึงความสูญ
เสียที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีจิตสำานึกในด้านความ
ปลอดภัย ก็ไม่ได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว ทั้งหมดนี้
เป็นองค์ประกอบรวมที่ทำาให้เราสามารถรักษา 
Zero Accident Campaign ได้อย่างต่อเนื่อง”

 

 บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ เยี่ยมชมธุรกิจ SCG             เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด กลุ่มธุรกิจขนส่ง
ในเครือสหวิริยา พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเอสซีจี โลจิสติกส์ วังน้อย 
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ประจําวันที่  1 กันยายน  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

ผลงานเดน          ตอจากหนา 1

“ปลูกจิตสํานึก รวมใจปองกัน สรางสรรคความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี”  ทั้งนี้ทีมงานเครือ
สหวิริยา ไดไปรวมจัดนิทรรศการแสดงขอมูลการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของกลุม
อุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยา พรอมโชวรางวัล
ตางๆ ของบรษิทัในเครอืฯ ทีไ่ดรบัการการนัตจีากภาค
รัฐถึงมาตรฐานความใสใจดานความปลอดภัย อาชีว
อนามยั และสภาพแวดลอมฯ ตลอดการดาํเนนิกจิการ 
  โดยนายวรานนท ปติวรรณ รองอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนประธานเปดงาน 
และนางสาวสุนันท ใยเผือก สวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ กลาววัตถุประสงค
การจัดงาน เพื่อสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพ
ดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหแกผูใชแรงงานและผูที่เกี่ยวของ ให
มีจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน โดย
มุงเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
ในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงาน
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” เปนศูนยกลางของกลุม
บคุคลและองคกรทีเ่กีย่วของ ไดแก นายจาง ลกูจาง ผู

ประมวลภาพ
ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา

รวมหนุนเสริมกิจกรรมชุมชน

บริหาร นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ไดแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณซึ่งกันและกัน 
  ซึง่นางสาวธนัยธร ชยัศริ ิหวัหนาทมีชาํนาญการ
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ใหรายละเอียดในการนํา
ทีมไปรวมจัดนิทรรศการแสดงขอมูลการจัดการดาน

สิง่แวดลอม และความปลอดภยัของกลุมอตุสาหกรรม
เหล็กในเครือสหวิริยา วา “เปนประจําทุกปที่ทีม
ชํานาญการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ไดมีโอกาส
มารวมจัดนิทรรศการ และในปนี้ไดนําขอมูลขาวสาร
การดาํเนนิงานรวมถงึกระบวนการบรหิารจดัการดาน
สิ่งแวดลอมของโรงงานตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรม

เหล็กเครือสหวิริยา มารวมเผยแพร เพื่อใหผูที่มา
รวมงานไดรับความรู และเปาหมายสําคัญในการจัด
แสดงนิทรรศการขอมูลดังกลาวของทีมชํานาญการ
สิ่งแวดลอม คือ ตองการใหประชาชน ชุมชนทุกภาค
สวนสามารถเขาถงึขอมูลการจดัการดานสิง่แวดลอม
ที่ถูกตอง เปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงอยางโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบไดของ รวมถึงเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อกระตุน
ใหเกิดความตื่นตัว ความตระหนัก และการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และสังคม 
ซึ่งไดรับความสนใจ ทั้งจากประชาชนทั่วไป นักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงหนวยงานราชการ องคกรตางๆ มา
รวมลงทะเบยีนเยีย่มชมบธูลุนรบัของรางวลัมากมาย 
และสวนตัวถือวางานนี้ มีประโยชนมากทําใหไดแลก
เปลี่ยนความรูในฐานะลูกจาง และทราบถึงมุมมอง
ของผูประกอบการ สําหรับผูที่มารวมงานสามารถ
นําความรูที่ไดไปปรับปรุงสภาพการทํางานใหเกิด

ความปลอดภัย และเตรียม
แรงงานใหพรอมกาวไปสู
การเปนประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน สุดทายขอขอบคุณ
ศูนยความปลอดภยัแรงงาน
เขต 7 (จ.ราชบุรี )  ที่ เปด
โอกาสใหทีมชํานาญการสิ่ง
แวดลอม รวมถึงบริษัทใน
เครอืฯ ทัง้บมจ.สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร-ีSSI และบมจ.เหลก็
แผนรีดเย็นไทย-TCRSS มา

รวมโชวนวัตกรรม สิ่งประดิษฐในงานครั้งนี้อีกดวย” 
  และภายในงาน บริษัทในเครือสหวิริยา ไดแก 
บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย บจก.ไลน ทรานสปอรต 
และบจก.ทาเรอืประจวบ เขารบัรางวลัสถานประกอบ
กิจการดีเดน  ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานระดับจังหวัด

  ผูนําและชุมชนกลุมฅนอาสา
จากพ้ืนท่ี  ต.พงศประศาสน  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ นําโดยนายประวิทย  
รัตนพงศ นายพินิจ ศรีจันทร ประธาน
สภาฯ อบต.พงศประศาสน นายมานพ 
ทองมา ประธาน อสม. พรอมตัวแทน
จาก อสม.ในพื้นที่ฯ สงเสริมวินัยใน
การคัดแยกขยะใหเกิดประโยชน เพื่อ
แกไขปญหาขยะลนในชุมชน พรอม
ปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมใหกับ
เยาวชนบางสะพาน โดยรวมกับทีม
สงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา 
สัญจรรณรงคการคัดแยกขยะใหเกิด

ประโยชน ในกิจกรรม “คัดแยกขยะ 
เพิ่มรายได...รักษสิ่งแวดลอม” สอน
นองๆ นักเรียน ร.ร.บานวังนํ้าเขียว 
ต.รอนทอง อ.บางสะพาน มีนองๆ เขา
รวมกิจกรรม กวา 200 คน
 กิจกรรมมีเกมสถาม-ตอบ เกี่ยว
กับความรูเรื่องของขยะและปดทาย
ดวยการแบงกลุม ใหนองๆ เรียนรูวิธี
การคัดแยกขยะแตละประเภท งานนี้
มอบสาระความรู และความสนกุสนาน 
ดวยของรางวัลตาง ๆ   มากมาย  ซึ่งถือ
เปนโรงเรียนท่ี  5  สําหรับการจัดกิจกรรม
ดีๆ ในพื้นที่ชุมชนบางสะพาน

14  สิงหาคม  2558

รวมสอนนอง “คัดแยกขยะ เพิ่มรายได...รักษสิ่งแวดลอม”

  องคการบรหิารสวนตาํบลพงคประศาสน จดักจิกรรม 
“การแขงขนักฬีาผูสงูอายตุาํบลพงศประศาสน” ไดรบัเกยีรติ
จากนายประกอบ คงทัพ นายก อบต.พงศประศาสน กลาว
เปดงาน กจิกรรมการแขงขนักฬีาสาํหรบัผูสงูอายตุาํบลพงศ
ประศาสน อ.บางสะพาน โดยมกีารจดัแขงกฬีาพืน้บาน เชน 
การแขงขนัเปตอง ปดตาแตงหนา ตกีอลฟคนจน เตะปบ และ
แขงรอยเข็ม โดยทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา รวม
สงเสรมิกจิกรรมชมุชน ดวยการสนบัสนนุของรางวลั และเขา
รวมเปนคณะกรรมการตดัสนิในงาน ณ บรเิวณลานวดัถํา้เขา
มารอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

26  สิงหาคม  2558

ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา รวม
สนับสนุนของรางวัลงานแขงขันกีฬาผูสูง
อายุ จัดโดย อบต.ตําบล พงศประศาสน

          ทมีเยาวชนบานมารอง ต.พงศ-
ประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประ
จวบฯ รวมสงโครงการแผนงาน
รณรงคเขารวมประกวด และผาน
เกณฑเขารอบไดรวมเปน 1 ใน 16 
ทีม สุดทาย จากทั่วประเทศ โดย
การคดัเลอืกจากโครงการชมุชน คน
รุนใหม เตรยีมพรอมรบัมอืภยัพบิตั ิ
ภายใตการดําเนินงานของ “ศูนย
คนรุนใหมใจอาสา เพื่อผูประสบ
ภยั Gen-V” รบัทนุสนบัสนนุ จาํนวน 
110,000 บาท จากสาํนกังานกองทนุ

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการสงโครงการ “เยาวชน
คนมารอง ชวนพีน่องรบัมอืภยัพบิตั ิ
(นํ้าทวม)” เขารวมประกวด ในนาม
ของทมีเยาวชนคนมารอง สภาผูนาํ
ชุมชนบานมารอง โดยมีทีมพี่เลี้ยง
จากแผนกพฒันาโครงการและการ
มีสวนรวม เครือสหวิริยา รวมหนุน
เสริมกิจกรรมและเปนที่ปรึกษาใน
การจัดทําโครงการฯ ตลอดระยะ
เวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 
2558)

15  สิงหาคม  2558

ทีมพี่เลี้ยงจากแผนกพัฒนาโครงการและการมีสวนรวม เครือสหวิริยา รวมหนุน
เสริมกิจกรรมโครงการ “เยาวชนคนมารอง ชวนพี่นองรับมือภัยพิบัติ (นํ้าทวม)”
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