
ปที่  7   ฉบับที่  138   ประจําวันที่  1  เมษายน  2559

ตดิตามผลกองทนุสหวริยิาฯการศึกษา
4โรงเรยีนบรรลเุปาลยุครบตามแผนฯ

SSI ใสใจความเปนอยูพนกังาน  จดัทมีเยีย่มบาน-ใหคาํปรกึษา
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานจัดทีมพนักงาน
สัมพันธ ลุยกิจกรรมเยี่ยมบานสานสัมพันธ 
(Home visit) ในพนกังานระดบัปฏบิตักิารจนถงึ
ระดบัหวัหนางาน เพือ่สรางความสมัพนัธ ความ
เขาใจอันดีระหวางพนักงานกับบริษัท หัวหนา
งานมีความใกลชิดกับพนักงาน สรางการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พรอมใหคําปรึกษา
ชวยเหลือ ตั้งเปาหนึ่งปเยี่ยมบานได 100 หลัง 
ดานพนกังานรูสกึปลืม้ใจเหมอืนเปนครอบครวั
เดียวกัน พรอมเคียงขางบริษัท
 นายชลเทพ ตั้งเขาทอง ผูจัดการฝาย
พนักงานสัมพันธ และสวัสดิการ         อานตอ น.2

ศาลลมละลายกลางมคีาํสัง่ใหบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอฟนฟกูจิการ พรอมกบั
ตัง้เปนผูทาํแผนฟนฟกูจิการ โดยศาลฯ จะแจงคาํสั่งใหฟนฟกูจิการในราชกิจจานุเบกษา โดยใชเวลาประมาณ 45 
วัน มั่นใจแผนฟนฟูกิจการทําโดยคํานึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรม และสมดุลตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่
เกีย่วของ พรอมกาํหนดแผนใหเปนรปูธรรมทีเ่หมาะสมและทาํโครงของการชาํระหนีใ้นรปูแบบทีม่คีวามเปนไปได

ศาลฯมีคําส่ังใหเอสเอสไอฟนฟูกิจการ
TCRSSคิดวิธี
ยืดอายุใชงาน
เครือ่งกรองนํา้
เซฟปละ2แสน
TCRSS รวมพลังพนักงาน
สรางสรรควิธีการยืดอายุ      
การซอมบํารุงเครื่องกรอง   
สิง่ปนเปอน (Back wash fi lter)
ออกจากนํ้าผสมนํ้ามันเปน  
ผลสําเร็จ โดยการเปลี่ยนวัสดุ
ของบชุแบริง่จากเทฟลอนเปน
ทองเหลือง และตัดแบงซอม
เพลาเฉพาะสวนที่สึกหรอ
แทนการเปล่ียนท้ังชุด สามารถ
ประหยดัคาใชจายในการซอม
บํารงุจากเดมิ 275,032 บาทตอ
ป เหลือ 58,416 บาทตอป โดย
มีคาใชจายในการลงทุนเพียง
36,232 บาท สามารถคืนทุนไดใน
เวลา 2.5 เดือน     อานตอ น.3

ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหเอสเอสไอ

ฟนฟูกิจการและต้ังเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ

ตามคํารองขอ โดยแผนฟนฟูจัดทําโดย

คํานึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรม 

และสมดุลตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่

เกี่ยวของ

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 

รายงานวา ตามทีบ่รษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี

จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2558 ศาลไดไตสวนคํารองเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ  2559  และไดกําหนดนัดฟงคําสั่ง

การขอฟนฟูกิจการ ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 

มีนาคม 2559 นัน้ ในวนัดังกลาว ศาลไดมีคาํสั่ง

ใหบริษัทฯ ฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทฯ เปน         

ผูทําแผนฟนฟูกิจการ ตามคํารองขอของบริษัทฯ

  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ประธานเจาหนาท่ี

บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ เอสเอสไอ

เปดเผยในสารจากรรมการผูจัดการใหญ ถึง

พนักงานในกลุมเอสเอสไอวาหลังจากศาลได

มคีาํสัง่ใหบรษิทั ฟนฟกูจิการและตัง้บรษิทัเปน  

ผูทําแผนฟนฟูกิจการ           อานตอ น.2

• ตั้งบริษัทฯเปนผูทําแผนฟนฟู
• ยึดแนวเสมอภาค-เปนธรรม

สุขสันต
วันสงกรานต

2 5 5 913
เมษา

ยน
2559

    ประหยัดนํ้าเพื่อลูกหลาน         เลนสงกรานตแตพอดี

คณะกรรมการโครงการกองทุน
สหวิริยารวมพัฒนา การศึกษา
บางสะพาน ประกอบดวย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีขีนัธเขต  1  และผูแทน
จากเครือสหวิริยา รวมนิเทศติดตาม
ผลโรงเรียนท่ีไดรับกองทุนสหวิริยาฯ
รุนที่ 2-4 ไดแก โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โรงเรียนบางสะพาน 
โรงเรียนบานหนองจันทร และ

โรงเรียนบานวังยาว กอนประเมิน
ผลรับกองทุนสหวิริยาฯในเดือน
พฤษภาคม เผย 4 โรงเรยีนไดมกีาร
ดาํเนนิกจิกรรมครบถวนตามแผน
ที่ระบุไวเปนที่นาพอใจ
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวา เมื่อเร็วๆ นี้ คณะ
กรรมการโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 (สพป.ปข.1) 
คณะศึกษานิเทศก พรอมดวยนาย
ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทัว่ไป สาํนกัประชาสมัพนัธและชมุชน
สมัพนัธ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ใน
ฐานะผูแทนเครือสหวิริยา รวมนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
กองทุน      อานตอ น.4
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

       ผู้ว่าฯประจวบฯ เย่ียมชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนเอสเอสไอ

 ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจการและชมกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อันทันสมัยของบมจ.สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต คณะผู้บริหารและทีมงาน 
ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

X
 

คำ�สั่งศ�ล           ต่อจ�กหน้� 1

ตามคำาร้องขอของบริษัทแล้วนั้น การดำาเนิน

การในลำาดับต่อไป ศาลจะแจ้งคำาสั่งให้ฟื้นฟู

กิจการในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะใช้เวลา

ประมาณ 45 วัน และหลังจากนั้นเจ้าหนี้จะ

ต้องยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน  ในขณะเดียวกัน 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการจะจัด

ทำาแผนและยื่นแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ ก่อนนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา

แผนและลงมตยิอมรบัแผน หลงัจากนัน้จงึยืน่

แผนเพือ่ขอความเหน็ชอบจากศาล ซึง่คาดวา่

จะใช้เวลารวมประมาณ 12 เดือน นับจากวัน

ที่ศาลมีคำาสั่งให้ให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟู

กิจการ โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการตามแผน

ฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด และเมื่อการฟื้นฟู

กจิการของบรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการเปน็ผลสำาเรจ็

ตามแผนแลว้ บรษิทัฯ จะขอออกจากการฟืน้ฟู

กิจการผ่านศาลต่อไป

  “แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะจัดทำาโดย

คำานึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ

สมดลุตอ่ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามหารือ

ร่วมกับกลุ่มเจ้าหนี้ในการกำาหนดแผนให้เป็น

รปูธรรมทีเ่หมาะสมและทำาโครงของการชำาระ

หนี้ในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ โดยประเด็น

ที่สำาคัญ คือ 1. ทำาอย่างไรให้ธุรกิจเดินต่อไป

ได้ คือ แผนการปรับโครงสร้างหนี้เป็นไปตาม

ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ  

และ 2. แผนการสร้างอนาคตที่จะทำาให้บริษัท

พลกิฟืน้กา้วขา้มภาระหนีส้นิ กลบัมามผีลการ

ดำาเนินงานที่เป็นปกติและสร้างการเติบโต

  ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่

สู้ไม่ถอยและร่วมมือเผชิญภาวะยากลำาบาก

ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขอให้ทุก

คนติดตามข่าวสารขององค์กรอย่างใกล้ชิด

จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการของ

บรษิทั และสามารถสอบถามขอ้มลูตา่งๆ จาก

หัวหน้างาน และผู้จัดการทุกสายงาน เพื่อ

ความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องตรงกัน 

รวมถึงแนวทางต่างๆ สำาหรับปฏิบัติงานให้

บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

SSIใส่ใจพนักง�น  ต่อจ�กหน้� 1 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท และให้
พนกังานมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร รวมทัง้ใหห้วัหนา้
งานมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น ให้การ
สือ่สารระหวา่งบรษิทักบัพนกังานมปีระสทิธภิาพ 
สร้างความเชื่อมั่นในสถานการณแ์ละการดำาเนนิ
กิจการของบริษัท จึงได้จัดตั้งโครงการเยี่ยมบ้าน
สานสัมพันธ์ (Home visit) ขึ้น โดยการไปพบปะ
เพื่อนพนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ
หัวหน้างานที่บ้าน  เพื่อดูแลเรื่องชีวิตความเป็น
อยู่ ครอบครัว และการดำาเนินชีวิต พร้อมกับให้
คำาปรึกษาไขข้อสงสัยเรื่องต่างๆ  
  ทัง้นีโ้ครงการเยีย่มบา้นสานสมัพนัธ ์(Home 
visit) ไดจ้ดัขึน้ 3  ครัง้แลว้ ครัง้แรกในป ี2549 ครัง้ที ่
2 ปี 2554 และครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยได้ตั้งเป้าหมาย
ในปีนี้เยี่ยมบ้านพนักงานให้ได้ 100 หลัง ซึ่งขณะ
นี้สามารถเยี่ยมบ้านพนักงานได้แล้ว 21 หลัง 
  นายชลเทพ กล่าวอีกว่า วิธีการในการเข้า
เยี่ยมบ้านพนักงานจะคัดเลือกจากการสุ่มราย
ชือ่ และจะมกีารโทรแจง้เพือ่ขอเขา้เยีย่มลว่งหนา้
พร้อมกับเข้าทำาการเยี่ยม ถ้าพนักงานสะดวกก็
จะทำาการเยี่ยมในวันนั้นเลย ส่วนใหญ่ในการเข้า
เยี่ยมบ้านพนักงาน ทีมพนักงานสัมพันธ์ หรือ 
ERL ไดม้กีารสอบถามสารทกุขส์ขุดบิทัว่ไป พรอ้ม
สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานต่อ สถานการณ์
บริษัท การฟื้นฟูกิจการ และแจ้งความคืบหน้าให้
ทราบ และให้คำาปรึกษา ช่วยเหลือ โดยพนักงาน
ส่วนใหญ่จะขอคำาแนะนำาปรึกษาเรื่องการรักษา
พยาบาล เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ และเรื่อง
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ด้านกระแสตอบรับจาก
พนักงานมีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะได้พบกับเจ้า
หนา้ที ่แตพ่อไดพ้บปะพดูคยุทกุคนบอกเปน็เสยีง
เดียวกันว่าดีที่มา และอยากให้มาเยี่ยมบ้านอีก
นายผดงุศกัดิ ์มากยอด พนกังานเอสเอสไอ กลา่ว
ถึงความรู้สึกในการเยี่ยมบ้าน ว่า ขอบคุณเอส
เอสไอ และทีมพนักงานสัมพันธ์ มากครับที่ยัง

ดูแล ยังเล็งเห็นค่า
พนักงานระดับราก
หญ้าอย่างผม ตอน
แรกที่ โทรมาว่าจะ
มาเยีย่มบา้น ยอมรบั
ว่าผมตกใจมากครับ 
กังวลคิดไปเองต่างๆ 
นานาว่ามาทำาไหม 
มาเลิกจ้างหรือเปล่า 
ซึ่งบ้านผมเป็นบ้าน
แรกของโครงการทีเ่ขา้มาเยีย่ม โดยเฉพาะมาตอน
ชว่งทีบ่รษิทักำาลงัขอเขา้สูก่ารฟืน้ฟกูจิการตอ่ศาล
ลม้ละลาย แตเ่ปลา่เลยเขาไมไ่ดม้าอยา่งทีเ่ราคดิ 
เขามาไถ่ถามสาระทุกข์สุขดิบ เขามาบอกกล่าว
สถานการณส์ิง่ดีๆ  เกีย่วกบับรษิทัใหฟ้งั มาพดูคยุ
สรา้งขวญัและกำาลงัใจ ใหก้บัพนกังานระดบัลา่งๆ
อย่างผมให้ได้สู้ ได้มีหวัง พร้อมกับได้พูดคุยกัน
หลายๆเรือ่ง หายขอ้งใจในหลายๆ เรือ่ง ซึง่ในการ
มาครัง้นีข้องเอสเอสไอ มนัไมไ่ดม้คีา่เทา่กบัโบนสั
เทา่เงนิเดอืนในแตล่ะเดอืนแตล่ะงวดทีท่างบรษิทั
เคยใหก้บัผม มนัไมไ่ดท้ำาใหท้างผมและครอบครวั
อิ่มท้อง แต่ทำาให้ผมและครอบครัวรู้สึกว่าทาง
บริษัทยังเห็นคุณค่ากับพนักงานระดับล่างๆ คน
หนึ่งที่ทำางานให้กับเขา ทำาให้ผมรู้สึกว่า “ผม” 
กับ “เอสเอสไอ” เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ผม
ยอมรับว่าผมเคยคิดทำางานแค่ผ่านไปวันๆ ผ่าน
ไปเดือนๆ แล้วรับเงินจากบริษัทแล้วจบ แต่มา
วันนี้ที่เราได้มาคุยกัน มันทำาให้ผมล้มเลิกความ
คิดนั้นไปทันที และพร้อมที่จะสู้ไปกับเอสเอสไอ
ครับ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

  ทา้ยนี ้ผมขอชมเชยโครงการนีข้องทางเอส-
เอสไอ และขอให้โครงการนี้ได้ทำาให้กับพนักงาน 
ทุกๆ คน มันทำาให้เราได้พูดคุยกันแบบตัวถึงตัว 
ได้รับฟังปัญหากันและกัน ได้แบบในบรรยากาศ
สบายๆ ไม่ต้องเกร็งเหมือนเวลาพูดคุยกันแบบ  
ผูจ้ดัการเรยีกเขา้ไปคยุในหอ้งทำางาน แบนนัน้ผม
บอกเลยว่าพนักงานยังนึกไม่ออก พูดได้ไม่ถนัด
ครับ พนักงานระดับเล็กๆอย่างผมวันนี้รู้สึกดีๆ
กับบริษัทเป็นอย่างมากครับ ถึงจะไม่มีค่าเท่ากับ
เงนิทอง แตผ่มเชือ่วา่มนัมคีา่ทางจติใจ และสรา้ง
ขวญัและกำาลงัใจในชว่งเวลานีไ้ดเ้ปน็อยา่งดคีรบั 
สู้ สู้ ไปด้วยกันครับ  

  นายสมทรง เพชรแก้ว พนักงานเอสเอสไอ
กล่าวความรู้สึกว่า “ครั้งแรกคิดว่าทางทีม
พนักงานสัมพันธ์จะเข้ามาเยี่ยมบ้านของเรา
ทำาไม เพื่ออะไร แต่พอรู้ว่ามาเพื่อถามไถ่ดูแล
สารทกุสขุดบิความเปน็อยูข่องเรา แคน่ีก้ร็ูส้กึดใีจ
มากๆ ทางบริษัทยังดูแลเรายังเป็นห่วงเรา ไม่คิด
ว่าในสถานการณ์แบบนี้ทางบริษัทยังมีโครงการ
แบบนี้อยู่ ดีจริงๆคะ ส่วนหนึ่งได้รับรู้สถานการณ์
บริษัท เรื่องการฟื้นฟูกิจการ และยังได้คำาแนะนำา
ปรกึษาเรือ่งการรกัษาพยาบาล เรือ่งสหกรณอ์อม
ทรพัย ์และเรือ่งกองทนุสำารองเลีย้งชพีทำาใหส้รา้ง
ความเชื่อมั่นต่อในบริษัทของเรามากขึ้น
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2559 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

TCRSS              ต่อจากหน้า 1

          เอสเอสไอสนับสนุนการท่องเที่ยวประจวบ
 นายทวี  นริสศิริกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รับมอบ

เงินสนับสนุน “งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 

และงานกาชาด ประจำาปี 2559” จากนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์              

ผูจ้ดัการทัว่ไป  สำานกัประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ ์ บรษิทั  สหวริยิา

สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เพื่อสนับสนุนการ

ประชาสมัพนัธแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว ศลิปวฒันธรรม และผลติภณัฑข์องจงัหวดั

ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อเร็วๆ นี้

X

  นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ          
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า ใน
กระบวนการรดีเหลก็ ขณะรดีจะใชน้ำา้ผสมนำา้มนั
ซึ่งเรียกว่า Coolant ช่วยในการหล่อลื่นและหล่อ
เย็น Coolant เมื่อใช้แล้วต้องนำาไปกรองโดยผ่าน
เครื่องกรอง (Back wash filter) เพื่อกรองสิ่งปน
เปื้อนออก และ Coolant จะนำากลับไปใช้ใหม่ 
  โดยในแตล่ะปจีะมกีารตรวจซอ่ม Back wash 
filter ปีละ 2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 137,516 
บาท หรอืปลีะ 275,032 บาท ซึง่ปญัหาหลกัมาจาก
เพลาขับ (Driving Shaft) บุชแบริ่ง (Bush Bearing)
แปรง (Brush) ที่สึกหรอ รวมถึงตัวปาด (scraper) 

บิดเสียรูป ต้องเปลี่ยนใหม่ ดังนั้นพนักงานหน่วย
งานซ่อมบำารุงจึงได้ร่วมมือกับฝ่ายผลิตรวมตัว
กันภายใต้ทีม Miracle ช่วยกันหาวิธีลดค่าใช้จ่าย 
ด้วยการยืดอายุอุปกรณ์ข้างต้น ตั้งเป้าที่จะลด
การซ่อม เปลี่ยนจากปีละ 2 ครั้ง เหลือครั้งเดียว 
หรือลดร้อยละ 50 
  นายเฉลมิ กลา่ววา่ “ทมีงานไดม้กีารดำาเนนิ
การแก้ไขตามลำาดับข้ันโดยเร่ิมจาก 1. ศึกษาข้อมูล
2. สำารวจสภาพปัจจุบันพร้อมกำาหนดเป้าหมาย   
3. วางแผนดำาเนินงาน 4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
5. ดำาเนินการแก้ไข 6. ตรวจสอบผล 7. สร้าง
มาตรฐาน 8. การติดตามผล และ 9. สรุปผลงาน 
  จากผลการดำาเนินงานพนักงานได้มีการ
ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1. ลดการสึกหรอของ Bush bearing และเพลาขับ 

โดยการเปลี่ยนวัสดุของ Bush bearing จากเทฟ
ลอน (PTFE) เป็นทองเหลือง (Bronze BC3) ซึ่งมีค่า
ความแขง็ใกลเ้คยีงกบัเพลาขบั คอื ประมาณ 123 
HRB. ซึง่โดยหลกัทฤษฎคีา่ความแขง็ใกลเ้คยีงกนั 
สามารถลดการสึกหรอได้ 
2. ดำาเนินการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพลาขับ 
(Driving shaft) ที่สึกหรอ โดยตัดแบ่งซ่อมเฉพาะ
ส่วนท่ีสึกหรอ แทนการเปล่ียนท้ังชุด ทำาให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่าย Spare part ถึง 78,600 บาท 
3. การป้องกันปัญหาจากแปรง (Brush) และตัวปาด
(Scraper) เสยีหาย พบวา่เมือ่แกไ้ขตวั Bush bearing
และเพลาขับให้อยู่ในสภาพดีแล้ว  การแกว่งตัว
ของแปรง และตัวกวาดก็ลดลง ทำาให้ไม่เกิด       
การสกึ และการเสยีรปู ทำาใหย้ดือายกุารใชง้านได ้
4. นอกจากนี้ทีมงานยังปรับปรุงต่อเนื่องในการ

ลดค่าแรงซ่อมบำารุง โดยปรับปรุงแนวรางเครน 
เพื่อสะดวกในการซ่อมประกอบ ทำาให้สามารถ
ลดแรงงานจากการทำางาน 6 คน ใช้เวลา 12 ชม. 
เหลือ 4 คน ใช้เวลาทำางาน 8 ชม. ทำาให้ลดค่าใช้
จ่ายจาก 12,861 บาท เหลือ 5,696 บาทต่อครั้ง 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวอีกว่า
จากการปรับปรุงท้ังหมด ทำาให้บริษัทสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง Back wash filter
จาก 275,032 บาท/ปี เหลือ 58,416 บาท/ปี หรือ
ประหยัด 216,616 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน 36,232 บาท หรือสามารถคืนทุนได้ในเวลา 
2.5 เดือน โดยใช้เวลาในการทำากิจกรรม รวมทั้ง
ทดสอบประมาณ 12 เดือน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ
ทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงใจทำาให้ TCRSS ให้
เป็นหนึ่งอยู่เสมอ
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25594 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา
วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางสาวเคลือวัลย์  ช้างเผือก  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ติดตามผลกองทุน ต่อจากหน้า 1

ส ห วิ ริ ย า ร่ ว ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
บางสะพาน รุ่นที่ 2 - 4 ได้แก่โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน (รุ่นที่ 2) โรงเรียนบางสะพาน (รุ่นที่ 
3) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวัง
ยาว (รุ่นที่ 4)
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
ในฐานะผู้แทนเครือสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ได้
ดำาเนินการมาแล้ว 4 รุ่น โดยความร่วมมือของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) และ
เครือสหวิริยา ในการสรรหาโรงเรียนในเขตพื้นที่ 
7 ตำาบลในอำาเภอบางสะพาน ได้แก่ ตำาบลแม่
รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
ตำาบลธงชยั ตำาบลรอ่นทอง ตำาบลทองมงคล และ
ตำาบลชัยเกษม โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนเป้า
หมายสมัครเข้าร่วมโครงการและนำาเสนอแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี เพื่อชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษามูลค่า 1.2 ล้านบาท 
ตามเงื่อนไขของโครงการ 
  และจากการดำาเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554-
2558 มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาแล้ว จำานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนบา้นสวนหลวงและโรงเรยีนบา้นดอนสงา่
(รุ่นที่1) โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน (รุ่นที่ 2) 
โรงเรียนบางสะพาน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนบ้านหนอง
จันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาว (รุ่นที่ 4) โดยทั้ง 
6 โรงเรียนได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ปีและดำาเนินงานตามแผนฯ 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ครอบคลุมองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาสถานศึกษา 
พัฒนาครูและพัฒนานักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลศิตามแนวการพฒันาบนวถิแีหง่ความยัง่ยนื ซึง่
แต่ละโรงเรียนต่างมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน 
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง มีความโดดเด่น   
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
โรงเรียนบ้านดอนสง่า โดดเด่นด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โดดเด่นด้านการส่งเสริมความเป็น
เลศิดา้นวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร-์ภาษาองักฤษ 
โรงเรยีนบางสะพาน โดดเดน่ดา้นการจดักจิกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  วิทย์-คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โดดเด่นด้านโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนบ้านวังยาว โดด
เด่นด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผา่นกจิกรรมสง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์และพฒันา
กระบวนการคิด โดยโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการ
นิเทศติดตามในครั้งนี้ มีจำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน โรงเรยีนบางสะพาน 
โรงเรยีนบา้นหนองจนัทรแ์ละโรงเรยีนบา้นวงัยาว
  และจากการนิเทศติดตามผลการดำาเนิน
งานในครัง้นี ้พบวา่ ทัง้ 4 โรงเรยีนมกีารดำาเนนิงาน
ตามแผนพฒันาฯทีร่ะบไุวเ้ปน็ทีน่า่พอใจ โรงเรยีน
อนุบาลบางสะพาน สามารถดำาเนินงานได้สำาเร็จ
ครบถ้วนทุกกิจกรรม โรงเรียนบางสะพาน มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน 
วิทย์-คณิต-อังกฤษที่น่าสนใจและหลากหลาย 
โรงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์มผีลการดำาเนนิงานดา้น

เศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึระบบสหกรณโ์รงเรยีนที่
โดดเดน่ และโรงเรยีนบา้นวงัยาว สามารถพฒันา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการคิดเป็น
ที่น่าพอใจ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นคณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 4 โรงเรียนมี
ขวัญและกำาลังใจที่เข้มแข็งในการทำางาน พร้อม
ที่จะมุ่งมั่นให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ 
โดยยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด 
โดยโรงเรียนบางสะพาน จะได้รับการประเมินผล
การดำาเนินงานก่อนการรับทุนงวดที่ 3 โรงเรียน
บา้นหนองจนัทรแ์ละโรงเรยีนบา้นวงัยาวจะไดร้บั
การประเมนิผลการดำาเนนิงานกอ่นการรบัทนุงวด
ที่ 2 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ในนามของเครือสหวิริยา ผมต้องขอ
ขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯ คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ”

  นางชลธิชา จันทร์แก้ว ครูชำานาญการ
โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน กลา่ววา่ “ระยะเวลา 
3 ปีที่ทางโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ได้รับทุน
สนบัสนนุพฒันาคณุภาพการศกึษาจากโครงการ
กองทุนสหวิริยา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ในหลายๆด้าน โดยในปี 2558 นี้ ทางโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน ได้บูรณาการกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้ โครงการ
กองทุนสหวิริยา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) โดยปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง และ
เพิ่มเวลาในการทำากิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มเติมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะชีวิต ส่งผลให้
เกดิการพฒันาใน 4 ดา้น หรอื 4H  ไดแ้ก ่Head หรอื
สมอง (ต้องคิดวิเคราะห์เป็น) Hearth หรือหัวใจ 
(ต้องมีความสุขกับการเรียนรู้) Hand หรือมือ (การ
ฝึกทักษะชีวิต) และ Health (การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี)
โดยมีตัวช้ีวัดภาพความสำาเร็จในการดำาเนินกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในด้านต่างๆ ดังนี้
  ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

ถนัด ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง 
มีการประเมินตนเองและนำาผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงานการ
บ้านเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด รวมถึงมีผลการทดสอบระดับ
ชาติ (O-NET) และผลการทดสอบคุณภาพการ
ศึกษาต่างๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด 
  โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการ
เรียนรู้ของนักเรียนหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม
หวานเยน็ใจ ไอตมิหลอด ศกึษาการเปลีย่นสถานะ
ของเหลว กลายเป็นของแข็ง สอดคล้องกับการ
พัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมผ้ามัดย้อม ศึกษาสร้างสรรค์งานสี โดย
การมัดย้อมจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์  
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนของกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเครื่องร่อนพาเพลิน ศึกษา

การประดษิฐแ์ละปรบัแตง่เครือ่งรอ่น พรอ้มทกัษะ
การเล่น สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนของ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น”
  ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และใหค้วามรว่มมอืในการดำาเนนิงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักเรียน
  ด้านสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับ
สถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถนำาไปสู่การ
ปฏบิตัไิด ้ครแูละบคุลากรของโรงเรยีน มแีผนการ
จัดการเรียนรู้  สื่อ แหล่งเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบ
การนิเทศกำากับติดตามและประเมินผลอย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
การนำาเสนอผลงานทีป่ระสบผลสำาเรจ็ มกีารสรา้ง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสรุปและ
รายงานผลการดำาเนินงาน รวมถึงชุมชนมีความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเวลาเรียนของโรงเรียน
  ทางโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต้องขอ
ขอบคุณทางเครือสหวิริยา ที่จัดตั้งโครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ซึ่ง

เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ทำาให้ทางโรงเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน ขอบคุณค่ะ”
  นางวาสนา โตแกว้ ครชูำานาญการโรงเรยีน
บางสะพาน กล่าวว่า “ทางโรงเรียนบางสะพาน 
ขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำาเนินงาน ภายใต้โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพานมาโดยตลอด ทำาให้ทางโรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนได้
อย่างหลากหลาย เน่ืองจากการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
สู่ความเป็นเลิศนั้น จำาเป็นต้องใช้เวลาในการ
ดำาเนินงานและงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เพราะ
ต้องใช้สื่อที่มีความทันสมัย หลากหลาย และ
นักเรียนได้ปฏิบัติจริงกันทุกคน จึงมีความจำาเป็น
อย่างมากที่ต้องมีงบประมาณเพิ่มเติม  ดังนั้น
งบประมาณจากโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน จึงเป็นอีกหนึ่ง
ปจัจยัทีท่ำาใหท้างโรงเรยีนบางสะพานสามารถจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ซึ่งผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาทางโรงเรียน
บางสะพาน ได้มีการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ
ต่างๆ  เช่น  กิจกรรมคิดเลขเร็ว  กิจกรรมซูโดกุ
หนูทำาได้ กิจกรรมหอกอัก-หักออก กิจกรรม     
Math for test กิจกรรม Math Day กิจกรรม The 
best science project (ป.4-ป.6) กิจกรรม English 
with picture dictation เป็นต้น
  ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งสิ้น และสำาหรับ
การนิเทศติดตามผลการดำาเนินงานในครั้งนี้ ทาง
โรงเรยีนบางสะพานตอ้งขอขอบคณุเครอืสหวริยิา
และคณะกรรมการโครงการฯทุกท่านที่คอยให้
คำาปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดมา ขอบคุณค่ะ”
  นายมงคล บุญมาก  ครูชำานาญการ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ กล่าวว่า “ผลการ
ดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานของโรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ ได้จัดทำาโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริม
การมีรายได้ระหว่างเรียน รวมถึงสามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต โครงการสหกรณ์โรงเรียน จัดทำาขึ้น
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสหกรณ์และ
สร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
สหกรณ์ให้แก่นักเรียน โครงการ 1 คน 1 อาชีพ 
จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
การแปรรูปอาหาร ซึ่งต่อยอดไปสู่การประกอบ
อาชีพ และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษา
ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา โดยจัดทำาสื่อนวัตกรรมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ดำาเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาที่ได้ระบุไว้อย่างครบถ้วน
  สำาหรับการนิเทศติดตามผลในครั้งนี้ ทาง
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต้องขอขอบคุณคณะ
กรรมการโครงการฯ และเครือสหวิริยา ที่ให้การ
แนะนำาและข้อเสนอแนะต่างๆ ทางโรงเรียนจะ
นำาไปปรับใช้ เพื่อให้ผลการดำาเนินงานออกมา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขอบคุณ
ครับ”
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ปที่  7   ฉบับที่  138   ประจําวันที่  1 เมษายน  2559

: อานตอหนา 4

สัมภาษณพิเศษ
เกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ และ
การดําเนินงานภายใต

การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการนโยบาย

พัฒนาเศรษฐกิจฯ

สัมภาษณสัมภาษณ
พิเศษ

สมเกียรติ  ตงสกุลรุงเรือง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผานมา พระเจา          
วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร-
ราชาทนิดัดามาตุ เสดจ็เปนองคประธาน
ในพิธีประทานโลรางวัลใหแกสตรีดีเดน 
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2559  

ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน ภายใต
แนวคิด “พลังสตรีรวมใจขับเคลื่อนไทย
สูสากล” เพื่อเชิดชูเกียรติและยกยอง
สตรทีาํงานดีเดน รณรงคใหทกุภาคสวน
ของสงัคมกระตุนใหเกดิการตระหนกัถงึ

บทบาทของสตรตีอการพฒันาเศรษฐกจิ 
สงัคม และการเมอืงของประเทศ ณ หอง
แกรนดบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมมิราเคิล   
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
        :อานตอหนา 2

พนักงาน บี.เอส.เมทัล
ควารางวัลสตรีดีเดนระดับประเทศ
แรงกาย  แรงใจ  ภายในองคกรรวมสรางคนเกงใหบรษิทั

สหวิริยาโลจิสติกส ตรวจประเมินการจัดการ
คณุภาพองคกร มาตรฐาน ISO 9001:2015
ยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสูข้ันสูงสุด มุงสูบริการท่ีเปนเลิศใหลูกคา และบริหารงานภายในองคกรท่ีดี

ประมวลภาพ

ผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ และคณะ
เยี่ยมชมอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน

น.4

 ดวยการพัฒนาองคกรอยาง
ไมหยุดนิ่งแบบ 360 องศา เพื่อ
คุ ณ ภ า พ ร อ บ ด า น  ทั้ ง ใ น ด า น
คุณภาพขององคกร  คุณภาพของ
พนักงาน การใหบริการ รวมถึง

ศักยภาพและองคความรู ของ
พนักงาน เพื่อสรางมาตราฐานที่ดี
และดําเนินงานอยางเต็มรูปแบบ 
กลุมสหวริยิาโลจสิตกิส จงึใหความ
สําคัญในการยกระดับดวยระบบ

การจดัการดานคณุภาพขององคกร 
มาตรฐาน ISO 9001:2015 เวอรชั่น
ใหม และมีการเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาคุณภาพระบบใหมนี้
ดวยการ             : อานตอหนา 3

●   ประมวลภาพกิจกรรม กลุมสหแลนดพร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส       น.2 ●   ประมวลภาพกิจกรรม กลุมสหวิริยาโลจิสติกส                     น.3
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25592 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

คว้ารางวัล         ต่อจากหน้า 1

	 	 ภายในงานมกีจิกรรมการเสวนา	นทิรรศการ
วันสตรีสากล	 การออกบูธผลการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านสตรีและ
ครอบครัว	พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	สำาหรับ
สตรทีำางานดเีดน่	โดยในปนีี	้มสีตรซีึง่มคีณุสมบตัิ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้	ความสามารถ	
ประสบความสำาเรจ็ในอาชพี	และทำาคณุประโยชน์
แก่สังคม	 เข้ารับประทานรางวัล	จำานวน	33	คน	
แบ่งเป็น	 6	ประเภท	 ได้แก่	 สตรีนักบริหารดีเด่น	
สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น	 สตรีนัก
บริหารภาครัฐวิสาหกิจดีเด่น	สตรีนักบริหารภาค
ราชการดีเด่น	 ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น	
สาขาสตรผีูป้ฏบิตักิารภาคเอกชนดเีดน่	สาขาสตรี
ผูป้ฏบิตักิารภาควสิาหกจิดเีดน่	สาขาสตรผีูป้ฏบิตัิ
การภาคราชการดเีดน่	ประเภทสตรเีครอืขา่ยดา้น
แรงงานดเีดน่	สาขาสตรเีครอืขา่ยแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น	สาขาสตรีเครือข่ายอาสา
สมัครแรงงานดีเด่น	สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น	
ประเภทสตรผีูป้ระกอบอาชพีอสิระดเีดน่	ประเภท
สตรผีูส้นบัสนนุ/สง่เสรมิศลิปนิดเีดน่	และประเภท
สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น	 ที่จะเป็นแบบ
อย่างให้กับสตรีทำางานในสังคมไทยต่อไป
	 	 และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่มีพนักงานหญิงจาก	
บจก.บ.ีเอส.เมทลั	(สาขา	1	อ.บางสะพาน)	นางสาว
วลัยลักษณ์	 ต้นเนียม	 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทน			

ของจังหวัดประจวบฯ		ร่วมรับมอบโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ		ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการ
ดีเด่น	 สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น	
(ระดับประเทศ)	ในฐานะภาคเอกชนสถานประกอบ
กิจการขนาดเล็ก	 ตัวแทนสตรีทำางานดีเด่น	 จ.				
ประจวบฯ	 เข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้า-			
วรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ	ในปีนี้ด้วย

  นางสาววลัยลักษณ์ ต้นเนียม	 พนักงาน
ของ	บจก.บี.เอส.เมทัล	 (สาขา	 1)	 เครือสหวิริยา	
กล่าวความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า	
“ตอ้งขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร	และแรงสนบัสนนุ
จากเพือ่นพนกังานทีเ่ลง็เหน็ถงึความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทำางาน	และได้นำาเสนอราย
ชื่อเข้าร่วมคัดเลือกครั้งนี้	 และได้เข้ารับพระราช

ทานรางวัลฯ	จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ	
ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดต่อตัวเองและ
ครอบครัว	 เป็นขวัญและกำาลังใจในการ
ทำางานและการร่วมพัฒนาบทบาทของ
สตรี	พัฒนาเยาวชน	สังคม	และประเทศ	
ตามกำาลังและความสามารถให้ดีที่สุด”	
   ท้ังน้ี	นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ		บจก.บี.เอส.เมทัล
พรอ้มเพือ่นพนกังานไดร้ว่มมอบดอกไม้
แสดงความยนิด	ีกบันางสาววลยัลกัษณ	์
เม่ือวันก่อน...ท่ีนำาความสำาเร็จมาสู่องค์กร
และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเพื่อน
พนักงาน	และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่ง
ความภูมิใจของชาวเครือสหวิริยา

l   ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มสหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์

l  บจก.สวนทรายงาม จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยจากไฟป่า   

	 	 		บรษิทั	สวนทรายงาม	จำากดั	ธรุกจิสวนเกษตร	เครอืสหวริยิา	รว่มกบัเจา้หนา้ทีช่ดุประชาสมัพนัธ์
ศนูยป์ฏบิตักิารไฟปา่ชมุพร	จดัฝกึซอ้มแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคภียัจากไฟปา่	ประจำาป	ี2559	ทัง้ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานระงับไฟป่า	ให้พนักงานได้
มีความรู้	ความชำานาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับไฟป่า	ตลอดจนสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมทั้งเพื่อทดสอบความพร้อมของระบบการสื่อสาร	วัสดุ	อุปกรณ์	 เครื่องมือ
กู้ภัยต่างๆ	ณ	สำานักงานสวนทรายงาม	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร

l  ประจวบพัฒนา ดีเวลเลอปเมนท์ มอบปฏิทินเก่า ให้มูลนิธิ
  ช่วยคนตาบอดฯ
	 	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	บริษัทประจวบพัฒนา	ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	นำาโดย
นางวารณุ ีวฒุศิกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการ	พรอ้มดว้ยพนกังาน	รว่มกนัสง่มอบปฏทินิ
ตั้งโต๊ะเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	
โดยมีนางรสพร	นิวาตวงศ์	 รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอด		
แห่งประเทศไทยฯ	 เป็นผู้รับมอบ	ทั้งนี้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านสื่อการ
เรียนการสอนสำาหรบันกัเรยีนผูพ้กิารทางสายตา	ซึง่รวบรวมมาจากหนว่ยงาน
ต่างๆ	ของบริษัทส่วนของสำานักงานพระราม	3	กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน
นโยบายหลักของบริษัท	 ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม	ณ	
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ราชเทวี

l  กิจกรรม We are teamwork 
โดยกลุม่ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย ์
เครือสหวิริยา   
	 	 เมื่อเร็วๆ	นี้	นางวารุณี วุฒิศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 สห-
แลนดพ์รอ็พเพอตี้	โฮลดิง้ส	์จำากดั	กลุม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 เครือสหวิริยา	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ลงพื้นที่
กระชับความสัมพันธ์พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ	
พนักงาน	ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมเยือน
เพื่อนพนักงาน	WE	ARE	TEAM	WORK	
ประจำาปี	 2559	พร้อมมอบของที่ระลึก
ให้กับ	พนักงานของ	บริษัท	สวนทราย
งาม	 จำากัด	 และ	บริษัท	 รักษาความ
ปลอดภัยเวสเทิร์น	จำากัด
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

สหวิริยาโลจิสติกส์ ต่อจากหน้า 1

จดัอบรมเพิม่องคค์วามรูใ้หก้บัคณะผูบ้รหิารและ
เหลา่พนกังาน เมือ่ชว่งปลายปทีีผ่า่นมา ทัง้ทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สู่การนำามาปฎิบัติจริงในการดำาเนิน
งานของกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ปัจจุบัน
  และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม
ที่ผ่านมา 3 บริษัทในกลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ 
ประกอบด้วย บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต บจก.เรือ
ลำาเลียงบางปะกง  และบจก.สหวิริยาโลจิสติกส์
นำาโดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันต้อนรับ
คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบัน BSI (British 
Standards Institution) หรือ ในฐานะผู้เช่ียวชาญของ
บีเอสไอ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำากัด ในการลงพื้นที่
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจประเมิน
ก่อนพิจารณาให้การรับรอง ตามมาตรฐานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 
ในเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งการตรวจประเมินดังกล่าวฯ 
เครง่ครดัและครอบคลมุถงึการตรวจประเมนิงาน
ดา้นเอกสารทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิของ 3 บรษิทัฯ 
ทั้งธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจขนส่งทางนำ้า และ
ส่วนระบบบริหารการจัดการต่างๆ รวมการตรวจ
ประเมินเป็นเวลา 4 วัน เข้มข้นทุกขั้นตอนตาม
หลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  กิจกรรมตรวจสอบประเมินผลการดำาเนิน
งานของกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ 3 บริษัท
ในเครือสหวิริยา ในครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่การได้รับ
ใบรับรอง ISO 9001:2015 เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งหาก
ผ่านการรับรอง ก็จะถือเป็นกลุ่มบริษัทแรกๆ ใน
เครือฯ ที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์การบริหารงานขององค์กรพร้อมก้าวสู่
องค์กรมาตรฐานสากลที่ดียิ่งขึ้น
	 	 ซึง่ทมีงานบรษิทัในเครอืกลุม่โลจสิตกิส์
ได้รับนโยบายการขับเคล่ือนเพ่ือการยกระดับ

คุณภาพองค์กรในครั้งนี้จากนายสุรเดช		มุข-
ยางกูร	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	สห-
วิริยาโลจิสติกส์	จำากัด	โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร
คือ	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ท่ีตอบโจทย์ของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสมท่ีสุด	ผ่านนโยบายคุณภาพ
นโยบายความปลอดภัย	 และนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม	พรอ้มดว้ยจรยิธรรมทางธรุกจิที่
เขม้แขง็	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานภายในองคก์ร	
และการบริการลูกค้าประสบความสำาเร็จ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  ซ่ึงมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO	9001:2015	เปน็มาตรฐานสากลทีอ่งคก์ร
ธรุกจิทัว่โลกใหก้ารยอมรบั	และกลุม่สหวริยิา
โลจิสติกส์	 ให้ความสำาคัญ	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร	งาน
บริการลูกค้าแบบครบวงจร	(One	Stop	Service)
ส่งเสริมการพัฒนาครอบคลุมรอบด้าน	ทั้ง
ผลประกอบการ	การพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	ให้องค์กรอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

l   ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์

l		ไลน์	ทรานสปอร์ต	สร้างสามัคคีในองค์กร		  
   บรษิทั ไลน ์ทรานสปอรต์ จำากดั ธรุกจิรถขนสง่สนิคา้ ในกลุม่
สหวิริยาโลจิสติกส์ นำาโดยนายอุดม	สดใส กรรมการผู้จัดการ 
พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมสร้างสามัคคีในองค์กร จัด
กิจกรรมประจำาปีทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายคูลเลอร์นำ้า 
และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมร่วมใจอาสาพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน 
พฒันาชมุชน และภาคอตุสาหกรรม กา้วไปดว้ยกนัอยา่งยัง่ยนื ณ 
วัดท่ามะนาว และวัดนาผักขวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์

l		บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์	จัดอบรมให้ความรู้	 “รู้ออม						
รู้ใช้	ป้องกันภัยจากหนี้”	  
  บรษิทั สหวริยิาโลจสิตกิส ์จำากดั จดัอบรมใหค้วามรู ้“รูอ้อม รูใ้ช ้ปอ้งกนั
ภัยจากหนี้” โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขให้กับ
พนกังาน เพือ่ใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูท้กัษะดา้นบรหิารการเงนิ และการเกบ็เงนิ
ในรูปแบบตา่งๆ  รวมทัง้การเขา้ถงึเงนิกูด้อกเบีย้ตำา่ สามารถนำาไปประยกุตใ์ช้
ในการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร    
จากฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าฐานราก ธนาคารออมสิน ร่วมให้รายละเอียด
ณ ห้องประชุมมุ่งมั่น อาคารประภาวิทย์ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

l  สหวิริยาโลจิสติกส์	โดย	บจก.ท่าเรือประจวบ	และบจก.ไลน์	ทรานสปอร์ต	มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม	“คาราวานตามรอยอารยธรรม	ประจวบ	-	มะริด	159”
  เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่าน บริษัท ท่าเรือประจวบ 
จำากัด และบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด มอบเงิน
สนับสนุนกิจกรรม “คาราวานตามรอยอารยธรรม 
ประจวบ-มะริด 159” จำานวน 50,000 บาท โดยมีนายวีระ							
ศรวีฒันตระกลู นายกสมาคมสง่เสรมิพฒันาการคา้การ
ลงทุน ประจวบ-มะริด ผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อร่วมสาน
สัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กับ
เมืองมะริด พม่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคริขีนัธ ์รว่มเปดิงานดงักลา่ว

  สำาหรบัสว่นหนึง่ของทมีงานทีร่ว่มขบัเคลือ่น
งาน ISO คร้ังน้ี นายธงชัย	เครือน้อย หัวหน้าแผน
กระบบบรหิารคณุภาพและความปลอดภยั (QMS)  
บจก.สหวริยิาโลจสิตกิส ์เครอืสหวยิา เผยถงึความ
รู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นผู้ประสานงานในส่วน
ต่างๆ ในการตรวจสอบประเมินผลในครั้งนี้ ว่า 
“การยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
สู่ขั้นสูงสุด ต้องเริ่มจากการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพที่เป็นพื้นฐานแบบเดียวกันทุกส่วนงาน 
และส่ิงท่ีสำาคัญก็คือการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของบุคคลในองค์กร ให้มีความพร้อม
สำาหรับการเปล่ียนแปลง เพ่ือนำามาปรับปรุงมาตรฐาน

ใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร การตรวจประเมนิของ BSI 
ในครัง้นี ้มปีระโยชนม์าก สำาหรบัทกุภาคสว่นงาน
ซ่ึงเราได้รับคำาแนะนำาและมุมมองใหม่ๆ หลายด้าน
และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินได้จริง
ขอฝากถงึเพือ่นพนกังานทกุทา่น อยากใหม้องวา่
การจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ไม่ได้เป็นเพียงงานฝาก แต่เป็น
งานหลักที่เราสามารถทำาร่วมกับงานประจำาของ
เราได้ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เป็นสิ่งที่
ทกุคนตอ้งรว่มมอืกนั เพือ่กา้วสูส่ิง่ทีด่กีวา่ เปรยีบ
เสมือนองค์กร คือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนต้อง
ช่วยกันดูแลรักษา รวมถึงปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น”

SVG p.3.indd   1 3/30/2559 BE   19:28



สมเกียรติ  ตงสกุลรุงเรือง

ประจําวันที่  1  เมษายน  25594 : 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

ประมวลภาพ
ผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ และคณะ

เยี่ยมชมอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน
พรอมเยี่ยมชมบูธเครือสหวิริยา ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน

  ดร.ทว ีนรสิศริกิลุ ผูวาราชการจงัหวดัประจวบคริขีนัธ ใหเกยีรตเิยีย่มชมบธูแสดง

นทิรรศการ เครอืสหวริยิาในงาน “หนวยบาํบดัทกุข บาํรงุสขุ สรางรอยยิม้ใหประชาชน” 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําป 2559 โดยมี นางศศิธร พิริยกิจ ผูจัดการทั่วไป บริษัท 

บางสะพานสัมพันธ จํากัด เครือสหวิริยา ใหการตอนรับ ณ โรงเรียนบานทองมงคล 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมกันนี้ ทานผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และคณะฯ ใหเกียรติเขาเย่ียมชมกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา ประกอบดวย

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั ในฐานะ

ผูพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ เพือ่สรางชาต ิพฒันาชมุชน และเปนมติรกบัสิง่แวดลอม โดย

มีคณะผูบริหารเครือฯใหการตอนรับ ณ เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

สัมภาษณสัมภาษณ
พิเศษ

สัมภาษณพิเศษ : ประธานคณะทํางาน
ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัย และพลังงาน เครือสหวิริยา 

    โดยวันน้ีทีมงาน
   ขาวฅนเหล็ก  ไดรับ
   เกียรติจาก นาย   
   สมเกยีรต ิตงสกลุ
   รุงเรือง ผูชวยผูจัดการ
   โรงงาน บรษิทั เหลก็
   แผนเคลือบไทย  จํากัด
   หรอือกีบทบาทหนึง่
   คือ ประธานคณะ
ทํางานดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและพลังงาน เครือสหวิริยา ซึ่งเขามา
ทํางานอยางเปนทางการเมื่อตนป 2559 นี้
  ซึ่งประธานคณะทํางานฯ จะมาพูดคุย
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะทํางานดาน
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
พลังงาน เครือสหวิริยา และทิศทางการดําเนินงาน
ภายใตการขับเคล่ือน ของคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

Q. ในฐานะประธานคณะทํางานฯ อยากให
คุณสมเกียรติเลาใหฟงถึงบทบาทหนาท่ีของ
คณะทํางานดาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและพลังงาน เครือสหวิริยา

A. กอนอืน่เลยผมขอขอบคณุสมาชกิในคณะ
ทํางานฯ ซึ่งประกอบดวยผูแทนดานสิ่งแวดลอม 
อาชีวอนามัยของแตละบริษัท ที่เลือกผมใหมา
ทาํหนาทีป่ระธานฯ ซึง่ในคณะทาํงานทีด่แูลดาน    
สิ่งแวดลอมนั้นประกอบดวยกรรมการทั้งหมด   
13 คน โดยเปนผูแทนจากทุกบริษัทในเครือสหวิริยา
ท่ีบางสะพาน ไดแก ผูแทนจาก บมจ.สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย บมจ.
บางสะพานบารมิล บจก.บีเอสเมทัล บจก.
ทาเรือประจวบ บจก.ไลนทรานสปอรต บจก.
เวสทโคทสเอน็จเินยีริง่ บจก.บางสะพานสมัพนัธ 
บจก.บรกิารจดัการสหวริยิา และบจก.เหลก็แผน
เคลือบไทย โดยบทบาทหนาที่ของพวกเรานั้น
เนนไปที่เรื่องเปนผูประสานงาน  หรือคนกลางที่
ทํางานดีๆ ดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย เรื่อง
ความปลอดภัย และดานพลังงาน ระหวางเครือ
สหวิริยากับชุมชน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
  โดยทํางานภายใตนโยบายหลักของคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ  
ส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา ท่ีคํานึงถึงสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งในปนี้เราเนน      

กิจกรรมหลักๆ คือ
● กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของโรงงานในเครือสหวิริยา ซึ่งดําเนินการทุกป        
มาอยางตอเนื่อง กวา 20 ปแลว ซึ่งคณะทํางานฯ
จะเปนผูประสานขอมูลการตรวจวัด และเปน
ศูนยกลางในการนําขอมูลไปชี้แจงใหชุมชน 
หนวยงานราชการไดรับทราบ
● กจิกรรมการสงเสรมิความรู ความเขาใจ เรือ่ง
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกพี่นองชาว
บางสะพาน ผานโครงการประชาเสวนา โดยได
รับความรวมมือจาก บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย 

และ บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย
● กิจกรรมอนรุกัษสิ่งแวดลอม กับกลุมเยาวชน
บางสะพาน
● กิจกรรมการใหขอมูลดานสิ่งแวดลอม ทั้งที่
เครือสหวิริยาไดดําเนินการเอง และที่ไดทํารวม
กับชุมชน ผานสื่อตางๆ 
● กิจกรรมรับเรื่องรองเรียน ขอกังวลใจ หรือ
กิจกรรมสนับสนุน ใหความชวยเหลือชุมชน 

Q. สําหรับในปนี้มีมิติใหมๆ อะไรบางใน
งานสิง่แวดลอมภายใตคณะทาํงานดานสิง่
แวดลอม ความปลอดภยั  อาชวีอนามยัและ
พลังงาน เครือสหวิริยา 
A. สาํหรบัมติใิหมๆ  ในปนีน้ัน้ เริม่จากนโยบาย 

หรือหลักการทํางานกอนเลย คือ คณะทํางานฯ 
มีการตั้งเปาหมายและขอตกลงรวมกัน 3 ขอ ใน
โหมดของการทาํงานและการแกไขปญหา (กรณี
หากมีปญหาที่สงผลกระทบตอชุมชน) คือ  
1. คณะทาํงานฯ ตองมคีวามตัง้ใจในการทาํงาน
และการแกปญหางานดานสิ่งแวดลอม
2.  เมื่อทราบปญหาใหนํามาหารือกันเพื่อหา
แนวทางแกไขอยางจริงจัง 
3.  ใหดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในฐานะคน
บางสะพาน เพื่อใหมีการดําเนินงานแกไขอยาง
จริงจังจริงใจ

  โดยขอกําหนด 3 ขอขางตน เปนเพียง
สวนหนึ่ง เพื่อตอกยํ้าการทํางานใหเขมแข็ง
มากขึ้นเทานั้น ซึ่งที่ผานมาคณะทํางานดาน
สิ่งแวดลอมฯ มีจิตวิญญานของการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงงานมา
โดยตลอด เพราะเราเปนคนสิ่งแวดลอม ถูก
หลอหลอม รํ่าเรียนมาในวิชาชีพนี้ และเชื่อวา
พนักงานในเครือสหวิริยาทุกคนก็เชนเดียวกัน 
ที่มุงมั่นชวยกันดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่อําเภอ
บางสะพานมาโดยตลอด พิสูจนใหเห็นจากการ
อยูรวมกบัชมุชนมาดวยดตีลอดมา รวมถงึรางวลั
ตางๆ ที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ

Q.  ขอใหฝากขอความถึงพ่ีนองชาว
บางสะพานและพี่นองพนักงานในเครือ
สหวิริยา เกี่ยวกับงานดานสิ่งแวดลอมใน
อําเภอบางสะพาน

A. ผมในฐานะที่เปนคนบางสะพาน รวมถึง
คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมหลายๆ ทานก็เปน
คนในพื้นที่เชนกัน  พวกเราตระหนักอยูเสมอวา
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดีในอําเภอบางสะพาน
เปนหนาที่ของทุกคน และเราในฐานะที่เปน          
ผูเชี่ยวชาญดานนี้ ก็จะใชความรู ความสามารถ 
ชวยกันดูแลใหส่ิงแวดลอมดีๆ ใหยังคงอยู ท่ีสําคัญ
คือ ความรวมมือจากทุกฝาย โดยเฉพาะเครือสหวิริยา
เองมนีโยบายการรกัษา อนรุกัษ สรางสิง่แวดลอม
ท่ีดีมาโดยตลอด คําวาส่ิงแวดลอมท่ีดี ไมใชเกิดจาก
ใครคนใดคนหนึ่งที่จะสรางหรือทําลาย แตอยูที่
พวกเราทุกคน นั่นหมายรวมถึงการทําสิ่งเล็กๆ 
นอยๆ เชน การไมคดัแยกขยะ หรอืการทิง้ขยะไม
เปนที ่กเ็ปนจดุเลก็ๆ ทีอ่าจทาํลายสิง่แวดลอมได 
เนื่องจากอาจทําใหนํ้าเกิดเนาเสีย หรือเกิดการ 
กระจายตวัของเชือ้โรค เปนตน สิง่แวดลอมเลก็ๆ 
นอยๆ ไปจนถึงภาพใหญๆ จะคงสภาพที่ดี และ
ดียิ่งๆ ขึ้นไป ควรเกิดจากความรวมมือที่ดีจาก
หลายๆ สวน และคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน เครือ
สหวิริยา ขออาสาเปนสวนหนึ่งดวยครับ
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