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อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

• SSI-PPCร่วมสนับสนุนนํ้า-รถขนส่ง
• บรรเทาเดือดร้อน 1,525 ครัวเรือน

สหวริยิาช่วยภยัแล้งบางสะพาน

PPC หนนุภารกจิฝา่ยความมัน่คง
ฝกึซอ้มภาคสนามรกัษาชายฝัง่

เอสเอสไอปรบัลคุ
บลอ็ก“SSI360 ”
ทันสมัย-อัปเดต
เอสเอสไอปรับลุคบล็อก SSI 360
องศาสอดคล้องกับเวบ็ไซตห์ลกั
ขององค์กร ทันสมัยเรียบง่าย 
พร้อมปรับปรุงการแสดงผลให้
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน 
และปรับเปล่ียนขนาดหน้าจอให้
เข้ากับอุปกรณ์น้ันๆ และปรับปรุง
วิธีการแสดงผลของวีดีโอที่อยู่
บนเว็บไซต์ให้สามารถเล่นและ
ดูบนเครื่อง MAC, iPAD และ 
iPhone ได้พร้อมอัปเดตทุก
ขา่วสารกิจกรรมของเอสเอสไอ

        นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรอืเอสเอสไอ  กลา่ววา่  เมือ่
เร็วๆ น้ี เอสเอสไอได้ดำาเนินการปรับปรุง
บล็อก SSI 360 องศา หรือ SSI 360 degree
(http://www.blogssi.com/360degree/) 
เป็นผลสำาเร็จ     อ่านต่อ น.4

ส ห วิ ริ ย า ร่ ว ม บ ร ร เ ท า ปั ญ ห า
ภัยแล้งพี่น้องชาวบางสะพาน 
ส นั บ ส นุ น นํ้ า พ ร้ อ ม ร ถ ข น ส่ ง
และพนักงานอาสาจากโรงงาน
เอสเอสไอ และท่าเรือประจวบ 
ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 1,525 ครัวเรือน ทั้ง                    
ส่งมอบนํา้ใหแ้กผู่้ประสบภัยแล้ง
โดยตรงในแต่ละครัวเรือน ส่งมอบ
นํ้าผ่านระบบประปาหมู่บ้าน/
เทศบาล และส่งมอบนํ้าให้แก่
โรงเรียนที่ขาดแคลน ผู้บริหาร
ย้ําภารกิจร่วมดูแลความเป็นอยู่
ชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน ด้านชุมชนชื่นชมความ
เอ้ือเฟื้อเกื้อกูลระหว่างสหวิริยา
และชุมชน

  นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการ
สาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล   
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
และผู้บริหารเครือสหวิริยา กล่าวว่า ขณะน้ี
ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ กำาลังได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติภัยแล้ง         อ่านต่อ น.2

ทา่เรอืประจวบสนบัสนนุหนว่ย
บญัชาการตอ่สูอ้ากาศยานและ
รักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) โดยการ
อํานวยความสะดวกใช้พื้นที่
ท่าเรือประจวบในการฝึกซ้อม
ภาคสนาม ซึ่ งการฝึกซ้อม
ประกอบด้วย 1. การฝึกภาค

สนาม 2. การฝึกยิงอาวุธทาง
ยุทธวิธีของหน่วย และ 3. การ
ทดสอบการเคลื่อนย้ายอาวุธ
ยทุโธปกรณใ์นพืน้ที ่มกีาํลงัพล
เข้ารับการฝึกจํานวน 240 นาย 
พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้  
นักเรียน                 อ่านต่อ น.2

เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่รําพึง  ผู้ประกอบการ
โรงแรม ร้านค้า  นักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่รําพึง 
จํานวน 527 คน ทํากิจกรรม “เอส-
เอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach 
Clean-Up) ปทีี ่8 โดยรว่มกนัเกบ็ขยะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นระยะทาง
รวมกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อกระตุ้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลด
ภาวะโลกร้อน ณ ชายหาดแม่รําพึง 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
เผยยอดขยะทีเ่กบ็ไดป้นีี ้2.6 ตนั จาก
ปีที่แล้วอยู่ที่ 1.9 ตัน
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” 
รายงานจากหาดแมร่ำาพงึ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า บริษัท สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม “ เ อ ส เ อ ส ไ อ . . . รั ก ษ์
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ปีที่ 8 
โดยไดร้ว่มกบั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
แม่รำาพึง          อ่านต่อ น.3

           SSIฅนเหลก็รกัษโ์ลก-ชมุชน
เกบ็ขยะหาดแมร่ำาพงึวนัสวล.
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ภัยแล้ง              ต่อจากหน้า 1
 
ทีล่กุลาม คณะทำางานนโยบาย เศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยา  ได้เล็งเห็นถึง
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต
อำาเภอบางสะพานจึงได้ดำาเนินการเพื่อบรรเทา
ปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ และ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
รว่มใจสูภ้ยัแลง้ขึน้ ภายใตโ้ครงการ “ปนันำา้(ใจ)
เพ่ือผู้ประสบภัยแล้ง อ.บางสะพาน” โดยเอสเอสไอ
ได้นำานำ้าอุปโภคภายในโรงงานจำานวนทั้งสิ้น 
240,000 ลิตร ออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชน 
ในชุมชนพื้นที่รอบ อ.บางสะพาน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 
นำารถบรรทกุมาขนสง่นำา้ออกไปแจกจา่ย พรอ้ม
กับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยบริการประชาชน ซึ่งได้
แบ่งรูปแบบการแจกจ่าย 3 แบบคือ  1. ส่งมอบ 
นำ้าให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งโดยตรงในแต่ละครัว
เรือน  2. ส่งมอบนำ้าผ่านระบบประปาหมู่บ้าน/
เทศบาล  3. สง่มอบนำา้ใหแ้กโ่รงเรยีน ซึง่สามารถ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนผ่าน
การแจกจ่ายทั้ง 3 รูปแบบนี้ โดยมีจำานวนผู้ได้
รับผลประโยชน์จำานวนทั้งสิ้น 1,525 ครัวเรือน 
  ทัง้นี ้โครงการ “ปนันำา้(ใจ) เพือ่ผูป้ระสบภยั
แล้ง อ.บางสะพาน” เป็นการบรรเทาปัญหาใน
เบือ้งตน้ใหแ้กป่ระชาชนผูป้ระสบภยัแลง้ภายใต้
ความรบัผดิชอบทางสงัคมทีบ่รษิทั ตอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลืออย่างเต็มกำาลังความสามารถ และ
ทรัพยากรของบริษัทที่มีเพื่อช่วยเหลือชุมชนใน
พืน้ทีท่ีบ่รษิทัเขา้มาดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัหวงัเปน็
อย่างยิ่งว่าเราจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างเต็มความ
สามารถ

ฝึกซ้อมภาคสนาม ต่อจากหน้า 1

สัมผัสปืนใหญ่ สร้างประสบการณ์เรียนรู้
ให้กับเยาวชน 
  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ
บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั เปดิเผยวา่ “กองทพั
เรือได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากดั ทีม่คีวามพรอ้ม มมีาตรฐานดา้น
ความปลอดภัยของท่าเรือ สามารถรองรับการ
ประสานการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกับหน่วย
ง า น ร า ช ก า ร ไ ด้  
และสามารถเป็น
จุดตั้ งรับในกรณี
เกิดภาวะสงคราม 
หน่วยบัญชาการ
ต่อสู้ อากาศยาน
และรักษาฝั่ง (สอ.
รฝ.) จึงได้ขอความ
ร่วมมือกับบริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด ในการขอเข้าใช้พื้นที่
ในการจัดการฝึกภาคสนาม เพื่อความมั่นคง
โดยเป็นการฝึกหน่วยต่อสู้อากาศยานและ
รักษาชายฝั่งประจำาพื้นที่และการฝึกยิงอาวุธ
ทางยุทธวิธี การรักษาอธิปไตยแนวชายฝั่ง 
ประจำาปี 2559  เป็นเวลา 3 วัน ณ บริเวณลาน
หน้าอาคารปฏิบัติการสินค้า อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์ โดยมกีำาลงัพลเขา้รบัการฝกึ

ซ้อมจำานวน 240 นาย
  นอกจากนี้ ท่าเรือประจวบ ยังได้ร่วมกับ
หน่วยงานฝึกภาคสนาม (สอ.รฝ) เปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวยาง เข้าชม
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ อาทิ ปืนใหญ่ พร้อมสาธิต 
การใช้งานและให้นักเรียนสัมผัสปืนใหญ่ และ
ยุทโธปกรณ์ประเภทต่างๆ อีกด้วย ซึ่งสร้าง
ความตืน้เตน้ใหเ้ดก็ๆ ในการเขา้ชมในครัง้นี ้และ
ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกอย่างหนึ่งที่ทางทัพเรือได้
เปิดให้เด็กๆ ได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณที่กองทัพเรือ ซึ่งเป็น
หนว่ยงานราชการ ทีไ่ดเ้ปดิโอกาสใหเ้ยาวชนใน
พ้ืนท่ีได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้  และเห็นถึงศักยภาพ
ของท่าเรือประจวบ บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุน
หนว่ยงานภาครฐัอยา่งเตม็กำาลงัความสามารถ 
เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม และชุมชน เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
  นาวาตรีกฤตวิทย์  จันทคณางกูร  รอง

ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12  กล่าวว่า 
ตามที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) มีคำาสั่งให้กรมรักษาฝั่งที่ 1 
ดำาเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน และการฝึกยิง
อาวธุทางยทุธวธิ ีโดยมขีัน้ตอนการฝกึแบง่ออก
เป็น 3 ขั้นตอน คือ การฝึกภาคสนาม การฝึกยิง
อาวธุทางยทุธวธิขีองหนว่ย และการทดสอบการ
เคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ ประกอบ
ด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยต่อสู่อากาศยาน หน่วย
รักษาฝั่ง และหน่วยเรดาห์ตรวจการณ์พื้นนำ้า 

มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 1 
มิ.ย. 2559 รวมเวลา 3 วัน โดยการฝึกทบทวนมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กำาลังพลมีความพร้อม ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนนำาประสบการณ์ 
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบ
ความพร้อมรบ ฝึกทบทวนความเข้าใจของ
ฝ่ายอำานวยการระดับกองพัน ในกระบวนการ

วางแผนทางทหาร และการควบคุมการปฏิบัติ
ตามแผน เพือ่เปน็การฝกึหนว่ยระดบักองพนั ได้
ทบทวนการปฏบิตัติามยทุธวธิขีองหนว่ย โดยมี
การฝกึเคลือ่นยา้ยอาวธุยทุโธปกรณเ์ขา้ทีต่ัง้ยงิ 
และเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความชำานาญให้
กับกำาลังพล ในการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีด้วย
การจำาลอง เพือ่สามารถใชอ้าวธุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้
  ในการฝึกครั้งนี้จะสามารถเพิ่มขีดความ
สามารถขององค์กรบุคคล องค์วัตถุ และองค์

ยทุธวธิ ีกำาลงัพลจะ
ได้รับการฝึกอย่าง
เป็นขั้นตอน และ
สอดคลอ้งกบัความ
เปน็จรงิ สามารถนำา
หลักนิยม และหลัก
ปฏิบัติที่จัดทำาขึ้น
มาใหม่ มาทดลองใช้
ในการแก้ไขอุปสรรค

ปญัหาขอ้ขดัขอ้ง เพือ่นำามาใชใ้นการปฏบิตังิาน
จริง และพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป
  อยา่งไรกต็าม ประสบการณค์วามรูใ้นการ
ฝึกจะสามารถเป็นเกราะกำาบังให้กำาลังพลสามารถ
ปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของความปลอดภัย 
และตอ้งขอบคณุบรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั ที่
ไดเ้หน็ถงึความสำาคญัในการฝกึซอ้มภาคสนาม
ในคร้ังน้ี และอำานวยความสะดวกด้านการใช้พ้ืนท่ี

  นายนาวา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
เข้าสู่ฤดูฝน แต่ยังมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งอยู่ ขณะนี้ได้รับการประสานจาก
การประปาส่วนภูมิภาคบางสะพานนำานำ้าจาก
การประปาส่วนภูมิภาคบางสะพานน้อยออก
แจกจ่ายให้กับประชาชนตามครัวเรือนในพื้นที่
ชมุชนบา้นเกาะยายฉมิ  ม. 5 ต.รอ่นทอง จำานวน 
15 คิว โดยมีบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ช่วย

อำานวยความสะดวกในเรื่องรถขนนำ้า  และมี
เจ้าหน้าที่การประปา สาขาบางสะพานน้อย 
ชาวบา้นจติอาสา ผูใ้หญบ่า้นม. 5 มารว่มในการ
ช่วยแจกนำ้าในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเอกชนกับชุมชน     
รอบข้าง ถือเป็นการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
  ส.อ.ชูชัย แสงทับทิม  เจ้าพนักงาน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตำาบลบ้านกรูด กล่าวว่า ภัยแล้งในปีนี้เป็น
ปัญหาอย่างมากกับประชาชนในเขตเทศบาล

ตำาบลบา้นกรูดซึง่ไดใ้ชน้ำา้ประปาในการอปุโภค
บริโภคจำานวนทั้งสิ้น 1,250 ครัวเรือน รวมไป
ถึงร้านค้า และรีสอร์ทริมชายหาดบ้านกรูด
อีกด้วย ซึ่งปัญหาภัยแล้งปีนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่
ช่วงเดือนมีนาคม ที่ทางเทศบาลต้องใช้รถนำ้า
จำานวน 2 คนัของเทศบาลวิง่สบูนำา้จากแหลง่นำา้
ธรรมชาตทิีอ่ยูห่า่งออกไปกวา่15 กม. อยา่งนอ้ย
วนัละ 22 เทีย่ว ซึง่เราวิง่ทกุวนัไมไ่ดห้ยดุวนัเสาร์

อาทิตย์เลย มาเป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว เพื่อ
นำามาทำานำ้าประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ในจำานวน
ที่จำากัดแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ซึง่ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิการโดยการเปดิ
นำ้าเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 – 18.00 น. เราจะ
เปดินำา้ใหใ้ชฝ้ัง่ทางดอนชะมว่ง ดอนแหลมใหญ ่ 
และตั้งแต่ 18.00 – 20.00 น. จะเปิดนำ้าให้ใช้ใน
ฝั่งทางรถไฟ ตลาด และทางชายทะเลบ้านกรูด
การที่บริษัทฯ ได้นำานำ้ามาช่วยบรรเทาภัยแล้ง
ในปีนี้เป็นประโยชน์กับทางชุมชนและเทศบาล

บ้านกรูดเป็นอย่างมาก ผมขอขอบคุณไว้ ณ ที่
นี้ด้วยครับ
  นางสาวอำาพร  วสิาโรจน ์ บา้นเลขที ่61/1 
หมู่ที่ 5 ชุมชนเกาะยายฉิม ต.ร่อนทอง กล่าวว่า 
ขอขอบคณุบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 
(มหาชน) ทีไ่ดน้ำานำา้สะอาดมาบรรเทาชว่ยเหลอื 
เพราะทีบ่า้นนำา้ประปาภมูภิาคไมไ่หลมาเกอืบ 2 
เดือนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำาบลร่อนทอง 
ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องนำ้าใช้ แต่ยังไม่เพียง
พอเพราะที่บ้านค้าขายอาหารตามสั่ง ต้องใช้
นำ้าในปริมาณที่มาก ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้นำ้า
อย่างประหยัด อยากให้บริษัทมาช่วยเหลือ มา
ทุกๆ วัน ในช่วงลำาบาก ขาดแคลนนำ้าในขณะนี้ 
  นางสาวชม ชูพร บ้านเลขที่ 99/5 หมู่ที่ 4 
ต.ร่อนทอง กล่าวว่า ท่ีบ้านมีสมาชิครอบครัว 6 คน
ต้องใช้นำ้าเพื่ออุปโภค และการซักล้างมากพอ
สมควร ท่ีผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาล
ตำาบลร่อนทอง แต่ไม่เพียงพอ ต้องลงทุนซื้อ
ถัง 1,000 ลิตร เพื่อไปบรรทุกนำ้าจากแหล่งนำ้า
ธรรมชาติ ซึ่งคุณภาพนำ้าไม่ค่อยดี เวลาอาบมัก
จะคันอยู่บ่อย ๆ เมื่อรู้ข่าวว่าสหวิริยาเอานำ้ามา 
บริการก็รู้สึกดีใจ ภูมิใจมาก และที่บ้านก็ได้รับ
นำา้สะอาดจากสหวริยิา ขอขอบคณุผูบ้รหิารและ
พนักงานบริษัท ที่มาให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภัยแล้งในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าช่วยได้มากจริง ๆ  
  นางสาวชัญญพัชร กรานต์ บ้านเลขที่ 
52 หมู่ที่ 1 บ้านดอนสำาราญ ต.แม่รำาพึง  กล่าว
วา่ ทีบ่า้นนัน้ไดใ้ชน้ำา้ประปาหมูบ่า้นอยูซ่ึง่นำา้ไม่
ไหลมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พวก
เราเมื่อไม่มีนำ้าก็เดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะ
ไม่มีนำ้าไว้ใช้ซึ่งที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 คน 
โดยท่ีผ่านมาก็มีทางบริษัท กับทาง อบต.แม่รำาพึง
มาคอยช่วยแจกนำา้อยู่เป็นระยะๆ ต้องขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพวกเรา
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ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า โรงเรียน พนักงาน 
และประชาชนในพื้นที่ตำาบลแม่รำาพึง จำานวน 
527 คน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลด
ภาวะโลกร้อน โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นาย
ถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำาเภอบางสะพาน
เป็นประธานฯ นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ 
กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
เอสเอสไอ กล่าวว่า กิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 
8 ตดิตอ่กนั เพือ่รว่มรณรงคเ์นือ่งในวนัสิง่แวดลอ้ม
โลก สร้างความตระหนักเห็นถึงปัญหาของสิ่ง
แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ นำ้า สัตว์ป่า ระบบ
นเิวศ เพือ่ใหพ้วกเราทกุคนไดช้ว่ยกนัหาทางแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์
ให้คงอยู่คู่ลูกหลาน นับเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนได้มา
ช่วยกันวันนี้ เป็นจำานวนมากถึง 527 คน ลงแรง
เก็บขยะระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้ชายหาดแม่
รำาพึง อำาเภอบางสะพานของเรามีความสวยงาม 
สะอาด ดึงดูดผู้คน นักท่องเที่ยว และที่สำาคัญไป
กว่านั้นคือช่วยรักษาระบบนิเวศ ให้มีกุ้ง  หอย ปู 
ปลา ให้เราไว้หากินสร้างรายได้อีกนาน 
  จาการเก็บขยะในปีนี้ขยะที่เก็บได้มากสุด 
คือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงปุ๋ย 
และเศษไม้ รวมกันได้มากถึง 2,600 กิโลกรัม ซึ่ง
ในปีที่แล้วเก็บได้ 1,900 กิโลกรัม เพิ่มมากถึง 700 
กิโลกรัม เป็นตัวเลขที่น่ากังวลอย่างมาก อย่างไร
ก็ตามอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ทีง่า่ยทีส่ดุคอืการทิง้ขยะ
ลงถัง และช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหา
เหล่านี้ลงได้ และต้องขอบคุณองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่รำาพึง ในการอำานวยความสะดวก
รถเกบ็ขยะและนำาไปชว่ยคดัแยกดำาเนนิการตอ่ไป
ให้พวกเรา
  นายไชย กำาบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ต.แม่รำาพึง ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมทำาความสะอาดชายหาดแม่
รำาพงึ รว่มกบับรษิทั ชาวบา้น นกัเรยีน และตวัแทน
จากรีสอร์ท ร้านอาหารในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่
ดีอย่างหนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งควร

ปลูกฝั่งให้กับเยาวชนและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีค่วรจะดำารงรกัษาไวแ้ละสบืทอด

กิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นทุกๆ ปี

  สำาหรบักจิกรรมมกีารเกบ็ขยะและปรบัปรงุ

ภูมิทัศน์ มุ่งเน้นให้ทุกคนช่วยกันเสริมสร้างจิตสำานึก

ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติในการอนุรักษ์

ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า  โดยเราทุกคน

ควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมให้สดใสสมบูรณ์สำาหรับทุกคนใน

อนาคต ฉะนั้น มันก็สอดคล้องกันที่วันนี้เราจะมา

รว่มกนัทำาความด ีในวนัสิง่แวดลอ้มโลก และสิง่ที่

ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อจะรักษา

ทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป

  นายกิตติศักดิ์ ปานเล็ก กล่าวว่า ผมรู้สึก

ยินดีมากครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

เอสเอสไอ รกัษช์ายหาด ซึง่เปน็กจิกรรมทีร่ณรงค์

ให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเกบ็

ขยะและจดัการคดัแยกประเภทขยะ โดยแยกเปน็

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งเมื่อ

เราแยกขยะอย่างถูกประเภทแล้ว การกำาจัดขยะ

ก็จะง่ายขึ้น และการคัดแยกขยะไม่ใช่เรื่องยาก 

สามารถเริ่มต้นทำาง่ายๆ ที่บ้านเราเอง ผมอยาก

ใหท้กุคนชว่ยกนัคนละไมค้นละมอืในการรว่มกนั

อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มในอำาเภอบางสะพานใหน้า่อยู่

มากขึน้ ซึง่กจิกรรมในครัง้นีจ้ดัขึน้บรเิวณชายหาด

แม่รำาพึง อำาเภอบางสะพานของเรา ซึ่งถือเป็น

สถานที่ในการประกอบอาชีพของชาวประมงใน

การดำาเนินกิจการ ร้านค้า และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ที่สวยงามแห่งหนึ่งในบางสะพาน 

  “นับเป็นกิจกรรมท่ีดีมากครับ เพราะนอกจาก

จะช่วยให้บางสะพานของเราน่าอยู่แล้ว ยังทำาให้

ชายหาดแมร่ำาพงึมคีวามสะอาดสวยงาม กระตุน้

การทอ่งเทีย่วในอำาเภอบางสะพานอกีดว้ย และที่

สำาคญักจิกรรมนี ้ทำาใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืรว่มใจ

ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน 

ชุมชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการบริษัทฯ เยาวชน 

หน่วยงานภาครัฐและตลอดจนภาคเอกชนของ

อำาเภอบางสะพาน ที่ได้มาร่วมกันแสดงพลัง

การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะบริเวณ

ชายหาดแมร่ำาพงึ นบัเปน็เรือ่งทีน่า่ยนิดเีปน็อยา่ง

ยิ่งครับ และผมอยากให้บริษัทฯจัดกิจกรรมเอส

เอสไอ รักษ์ชายหาดทุกๆปี ซึ่งผมจะเป็นอีกหนึ่ง

คนที่จะมาเข้าร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ 

ปีอย่างแน่นอนครับ”

  ทัง้นี ้จดุเริม่ตน้ของวนัสิง่แวดลอ้มโลก หรอื 

World Environment Day นั้นจัดทำาขึ้นเพื่อให้เกิด

ความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

ขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุง

สตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.

2515 ทีม่รีฐับาลของสวเีดนเปน็เจา้ภาพ โดยเรยีก

การประชมุนีว้า่ “การประชมุสหประชาชาตเิรือ่ง

สิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference 

on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

ประชมุกวา่ 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถงึม ี               

ผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงาน

ของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ สำาหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำา

ปี พ.ศ. 2559 องค์การสหประชาชาติ ได้กำาหนด

คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกไว้ว่า “GO WILD 

for LIFE” หรือที่ใช้รณรงค์กันในประเทศไทย

ว่า “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์

ป่าสูญพันธุ์” โดยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน

ปกป้องสัตว์ป่าด้วยการหยุดวงจร หยุดซื้อ หยุด

ขาย หยุดฆ่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 เยี่ยมชมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน   พลตรี ชัยวัฒน์ จำารัส ผู้บัญชาการวิทยาลัย

การทัพบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำา วิทยาลัยการทัพบก     
ชุดที่  61  เข้าเยี่ยมชม  บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โดยมี  ราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์  คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ให้การต้อนรับ

X 
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ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  25594 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
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

ทาเรือประจวบชวยดับไฟปาดอนสําราญ

เอสเอสไอปรับลุค  ตอจากหนา 1

ซึ่งเปนบล็อกสําหรับใชในการอัพเดตขาวสาร 

ขอมูล และกิจกรรมตางๆ ของเอสเอสไอให

กลุมผูมีสวนไดเสีย  ไดแก  พนักงาน  ผูถือหุน

ประชาชน ไดรับทราบขาวสารโดยตรงผาน

ทางหนาบล็อก นอกจากนี้ยังมีการสงเนื้อหา

ขอมูลที่ทําการอัปเดตผานทางเว็บไซต

เขาทางอีเมลใหอีกดวย เพื่อทันเหตุการณ 

(เฉพาะผูสมคัรรบัขาวสาร) โดยในการนีส้าํนกั

ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธไดรวมกับ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมเอสเอสไอ

ในการดําเนินการขึ้น  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปโฉม

หนาบลอ็กใหมคีวามทนัสมยั  เรยีบงาย  สอด-

คลองกับเว็บไซตหลักและอัตลักษณของ

องคกร ดวยการใชสแีดง สขีาว ของสญัลกัษณ

ขององคกรเปนหลัก และสีเทาเพ่ือแสดงถึงเหล็ก

  นอกเหนือจากนี้ยังไดดําเนินการเพิ่ม    

ฟงกชั่นอื่นๆ ใหการใชงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นในดานตางๆ ดังนี้  1. ทําการ Upgrade 

Software Version ใหเปนปจจุบัน  2. ปรับปรุง

การแสดงผลใหตรวจสอบอปุกรณทีเ่ขาใชงาน

และปรับเปล่ียนขนาดหนาจอใหเขากับอุปกรณ

น้ันๆ (Responsive Design)   3. เพ่ิมการตรวจสอบ

Browser Version เกาๆ ที่ไมรองรับ HTML5     

จะขึ้นเตือนผูใชงาน  4. ปรับปรุงวิธีการแสดง

ผลของวิดีโอ ที่อยูบนเว็บไซตใหสามารถเลน

และดูวิดีโอบนเครื่อง MAC, iPAD  และ iPhone 

ได (เปลี่ยนเปน HTML5 Engine)  5. เพิ่มระบบ

การตรวจสอบเรือ่งอปัเดทขอมลูโดยไมตองทาํ

ปด-เปดการสง ระบบจะทําการตรวจสอบเอง 

6. ปรับรูปแบบ Template mail (ขาวที่มีการสง

ถงึกลุมผูมสีวนไดเสยีเมือ่มกีาร Update ขอมลู

ในเว็บไซต) ภายในหนาบล็อกยังสรางลิงก

สาํหรบัเชือ่มตอไปยงัสือ่อืน่ๆ เชน เฟสบุค ของ

เอสเอสไอไดอีกดวย

  นายผดุงศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา บล็อก 

SSI 360 องศา ไดแบงเนื้อหาออกเปนดาน

กิจกรรมชุมชน (Community Activity) ดาน 

ธรุกจิ (Business) ดานกจิกรรมความรบัผดิชอบ

ตอสังคม (CSR Project) ดานสิ่งแวดลอม 

(Environment) และมีวิดีโอกิจกรรมใหชมภาพ

บรรยากาศดวย (SSI Channel) อยากจะเชิญชวน

กลุมผูมีสวนไดเสีย พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน 

ประชาชนทั่วไป ชุมชนบางสะพานติดตาม

ขอมูลขาวสารไดเพิ่มเติมจากทางบล็อกนี้ 

นอกจากสื่อตางๆ ที่เรามีรับรองรวดเร็วทันใจ

ครับ

ทาเรือประจวบปฏิบัติการรวมกับ

องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง 

พรอมชาวบานชวยดับไฟปาบริเวณ

บานดอนสําราญ โดยการนํารถดับ

เพลงิออกไปใหการชวยเหลอืปองกนั

ไฟลามเขากระทบชุมชนไดสําเร็จ

      นายชนยุธ นิลพานิช ผูจัดการฝาย

ปฏิบัติการทาเรือ บริษัท ทาเรือประจวบ 

จํากัด หรือ PPC กลาววา เมื่อเร็วๆ นี้ 

ไดเกิดเหตุไฟไหมปาบริเวณบานดอน

สําราญ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ได

รับแจงจึงเรงเขาใหการชวยเหลือ ซึ่ง  

การชวยเหลือครั้งนี้นําโดยนายธนาวุฒิ 

ธนะไชย หวัหนาแผนกบรกิารทา ไดนาํรถ

ดบัเพลงิของบรษิทัออกใหการชวยเหลอื

โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล       

แมรําพึง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชาวบานชวยกันระดมฉีดน้ํา ในพ้ืนท่ีเขาถึง

ยาก  เพ่ือควบคุมไมใหลุกลามเปนวงกวาง
และขยายไปในเขตชุมชนจนสําเร็จ สวน
สาเหตุของไฟปานาจะมาจากปจจัยความ
แหงแลงประกอบกับลมแรง จึงทําใหเกิด
เพลิงไหมขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ในชวง
ที่ยังแหงแลงจึงจําเปนที่ตองชวยกันเฝา
ระวังกันอยางตอเนื่อง

ขอบคุณภาพจาก Facebook ตู ธวัชพงษ
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ปที่  7   ฉบับที่  141   ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  2559

● ภาพกิจกรรม

ไลน ทรานสปอรต รวมกิจกรรม
วัดนัดพบแรงงาน อ.หัวหิน   น.2

รวมภาพ

ความรวมมือกับภาครัฐ
ในทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง
จัดกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม
โดยมีสหวิริยารวมเปนสวนหนึ่ง

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

: อานตอหนา 3

ความรวมมอืครัง้สาํคญั กบัการจดัทาํ
“หลักสูตรพนักงานควบคุมรถบรรทุกพวง” 
ระหวางวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  และไลน  ทรานสปอรต

บจก.ไลน ทรานสปอรต กลุมธรุกจิ
สหวริยิาโลจสิตกิส  เพิม่ศกัยภาพ
บุคคลากร ยกระดับมาตรฐาน
พนักงานขับรถขนสงสินคาและ
บริการคุณภาพ ตามนโยบาย
คุณภาพบริหารสูสากล ทั้งดาน
จริยธรรม ขนสงสินคาและบริการ 
ปลอดภัย ใสใจชุมชน และสิ่ง
แวดลอม รวมมือกันระหวางภาค
การศึกษาของรัฐ โดยวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน จัดทํา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนเฉพาะ
สาํหรบัพนกังานขบัรถบรรทกุพวง 
เพือ่การนัตคีวามรูจากวทิยาลยัสู
ชุมชนในทองถิ่น    :อานตอหนา 2

 โครงการ “นักสืบสายนํ้า รักษ

ลุมนํ้าบางสะพาน” ปที่  2 หนึ่งใน

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่สรางสรรค

ขึ้นสําหรับ              : อานตอหนา 2

เริ่มขึ้นแลวสําหรับกิจกรรมรักษสิ่ง-
แวดลอมดีๆ ท่ีอําเภอบางสะพาน นําทีม
โดยพีเ่ลีย้งจากศนูยบรหิารจดัการและ
สงเสริมส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา รวม
กันจัด “โครงการส่ิงแวดลอมศึกษา ปท่ี
4” เนนการสรางเยาวชนคนส่ิงแวดลอม

เพื่อชวยกันดูแลอําเภอบางสะพาน 
ในนามนักสืบสายนํ้า และนักสืบปา
ชายเลน โดยกําลังเสริมของโรงเรียน
บานทาขาม ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ
 โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 

ไดรวมมือกับคณะครูและนักเรียน  ในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต ชั้น ป.3 - 6
โรงเรยีนบานทาขาม ต.แมราํพงึ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ โดยเมื่อวันที่ 22, 23, 29 มิถุนายน
ที่ผานมา ทีมพี่เลี้ยงไดแท็คทีมเขาไปจัด
กิจกรรมเปนสัปดาหแรก    : อานตอหนา 3

โครงการ “สิ่งแวดลอมศึกษาปที่ 4” ผลิตเยาวชนนักสืบสายนํ้า
นกัสบืปาชายเลน โดยศนูยฯ สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิาและ ร.ร.บานทาขาม

3 บรษิทัในเครอืสหวริยิา รบัใบประกาศเกยีรตคิณุ
สถานประกอบกิจการที่เปนแบบอยาง
ในการบริหารจัดการดานยาเสพตดิ ประจําป 2559
เม่ือปลายเดือนมิถุนายนท่ีผานมา
3 บริษัทในเครือสหวิริยาเขารับใบ
ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบ

กิจการที่เปนแบบอยางในการ
บริหารจัดการดานยาเสพติด 
ประจําป 2559     : อานตอหนา 4

บจก.บางสะพานสัมพันธ
รวมสรางกระบวนการเรียนรู
งานพัฒนาไตรภาคีสู
Eco Industrial Town          น.4

เหลก็แผนเคลอืบไทยมอบเสื้อสัญลักษณ
6.5 ลาน ชม.การทาํงานโดยไมเกดิอบุตัเิหตุ
แสดงจุดยืนการรวมพลังรวมกันทําเปาหมายใหสําเร็จ
ผูบริหารบริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย
จํากัด ในเครือสหวิริยา มอบเสื้อ
สามารถ (เสื้อที่ระลึก) เพื่อเปนการ
ขอบคุณทีมผูบริหารและพนักงาน
ทกุคน ในฐานะทีร่วมกนัทาํเปาหมาย

ใหญของบริษัทฯ สําเร็จ คือ 6.5 
ลานชั่วโมงการทํางานโดยไมเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ถือวาเปน
พันธะสัญญาสําคัญ เปนกําลังใจ และ 
เดินหนาสู                : อานตอหนา 4

: อานตอหนา 3

ณ  ริมชายหาด  ต.แมรําพึง  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ควบคุมรถพ่วง     ต่อจากหน้า 1

และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งกลุ่มลูกค้า และชุมชน สร้างศักยภาพพื้นฐาน
อาชีพในท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามนโยบาย
และความต้องการของแรงงานจังหวัดฯ 
  โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีพิธีเปิด “หลักสูตร
พนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง” รุ่นที่ 1/2559 
อย่างเป็นทางการ ด้วย
ความร่วมมือระหว่าง
วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
บางสะพาน และ บจก.
ไลน์  ทรานสปอร์ต ที่
ร่ ว ม กั น ผ ลั ก ดั น แ ล ะ
จั ด ทำ า ห ลั ก สู ต ร นี้ ขึ้ น 
แ ล ะ ถื อ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง
ห ลั ก สู ต ร ที่ จั ด ทำ า ขึ้ น
มาใหม่  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาช่าง
ยนต์ ภายใต้หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 50 ชั่วโมง ใช้เวลาในการเรียน 
การสอน 1 - 2 สัปดาห์ เป้าหมาย คือ ยกระดับ
พัฒนามาตรฐานการขนส่งสินค้าและการให้
บรกิารของกลุม่ธรุกจิสหวริยิาโลจสิตกิส ์ดว้ยการ
เริ่มที่พนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และสรา้งมาตรฐาน สำาหรบัพนกังานขบัรถรุน่ใหม ่
ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร 
ไลน์ ทรานสปอร์ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ         
ดงักลา่ว จำานวน 20 คน รว่มเรยีนรู ้เพิม่ทกัษะและ
ความชำานาญในวชิาชพีทกุกระบวนการอยา่งเตม็
รปูแบบ อาท ิกระบวนทำางานขนสง่สนิคา้และการ
ให้บริการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พร้อมสร้างจิตสำานึกด้าน
การขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ
ภายหลังผ่านเกณฑ์ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับใบ
ประกาศ เพือ่การนัตถีงึความมปีระสทิธภิาพและ
เตรียมพร้อมในการทำางานจริง  
  นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ไลน์  ทรานสปอร์ต  จำากัด  กลุ่มธุรกิจสหวิริยา
โลจสิตกิส ์ในนามประธานโครงการจดั “หลกัสตูร
พนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง” กล่าวว่า “หลักสูตรน้ี
เพื่อเป็นการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานขับรถบรรทุกพ่วงในทุกมิติ สร้าง
ประสทิธภิาพในการทำางานรอบดา้น ความสำาคญั

ของหลักสูตรนี้เน้นเรื่องให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ
เชีย่วชาญทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ินกัเรยีน
ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ ก็คือพนักงานขับรถ
บรรทุกพ่วงของบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานใหม่ 
ทั้งนี้ในหลักสูตรดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำาความรู้
ความเชี่ยวชาญของอาจารยท์ีว่ิทยาลัยฯ มาสอน
ชี้แนะ เช่นเรื่องการดูแลควบคุมรถพ่วง กฎวินัย
การจราจร เปน็ตน้ พรอ้มลงฝกึการทดสอบปฏบิตัิ
ขับรถพ่วง โดยนอกจากพื้นฐานการควบคุมรถ
บรรทุกพ่วงแล้ว ในหลักสูตรก็มีการเน้นยำ้าเรื่อง
ความปลอดภยัตอ้งมาเปน็ที ่1 ถอืเปน็หวัใจสำาคัญ

ในทุกวินาทีของการปฏิบัติหน้าท่ีบนท้องถนน โดย
หวังว่าพนักงานท่ีเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรน้ี  จะได้
รับความรู้และพร้อมทำางานร่วมกันด้วยความภูมิใจ
ขนส่งสินค้าด้วยความใส่ใจชุมชน ให้งานขนส่ง
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ลดอบุตัเิหตแุละใหช้มุชน
วางใจในกระบวนการทำางานของกลุ่มเหล็กและ
ธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ เพ่ือช่วยกันสร้างรอยย้ิม
ในชุมชน สร้างสรรค์สังคมทีด่ไีปดว้ยกนั ณ อำาเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ”
  นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวว่า “รู้สึก
ดใีจเปน็อยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัโอกาสเปน็ประธานในพธิี
เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตร
พนงังานควบคมุรถบรรทกุพว่ง” ในวนันีก้ารทีเ่ปดิ

หลักสูตรเป็นสิ่งที่ดี เพื่อที่จะฝึกอบรมพนักงาน
ควบคมุรถบรรทกุพว่งของ บจก.ไลน ์ทรานสปอรต์
เพ่ือสร้างมาตรฐานในการทำางานให้มีประสิทธิภาพ
สร้างบุคลากรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนในหลักสูตรนี้สามารถ
ควบคุมทำาหน้าที่ส่งสินค้าไปส่งให้ลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ขอให้พนักงานได้คำานึงถึงในเร่ือง
การขับรถอย่างความปลอดภัยบนท้องถนน หลักสูตร
ที่บริษัทฯ และวิทยาลัยร่วมกันจัดทำาขึ้นมานั้น 
เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในบางประการที่สำาคัญเท่านั้น  คงไม่สามารถ

ทีจ่ะใหค้รอบคลมุในรายละเอยีดไดท้ัง้หมด แตส่ิง่
สำาคัญอยากให้เกิด คือการสำานึกของการรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักสูตรน้ีคงเป็นประโยชน์ สร้างจิตสำานึก
ที่ดีในการเป็นพนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ไว้วางใจแก่ชุมชนและผู้ร่วม
ใช้เส้นทาง”
    ในส่วนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 

  “หลักสูตรพนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง 
มีวัตถุประสงค์คือต้องการให้พนักงานขับรถ มี 
ความรู้พ้ืนฐานการควบคุมรถบรรทุกพ่วงเข้มข้นข้ึน
โดยการเปิดหลักสูตรครั้งแรกนี้มีผู้เข้าอบรม 20 
คน เน้นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน ซึ่งรถบรรทุกของบริษัทฯ เป็นรถขนาด
ใหญ่ ซึ่งถ้ามีอุบัติเหตุ ก็จะมีความเสียหายที่มาก 
ทั้งบริษัทเอง พนักงาน และชุมชน เพราะฉะนั้น
พนักงานขับรถต้องตระหนักให้ความสำาคัญต่อ
ชมุชน สิง่แวดลอ้ม จงึเกดิหลกัสตูร 50 ชัว่โมงนีข้ึน้
ผู้อบรมจะได้รู้ถึงการเป็นพนักงานขับรถที่ดี  

รู้ กฎหมายจราจร การ

บำารุงรักษารถให้มีความ

พร้อมสภาพ 100% และ

ทักษะการเป็นพนักงาน

ขับรถที่ดีว่าจะทำาอย่างไร 

จะขับรถ ควบคุมรถ ให้

มีประสิทธิภาพที่ดี  ลด

อุบัติเหตุได้  100% การ

ไ ด้ ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ค ร ง ก า ร

หลักสูตรนี้ ร่วมกับ บริษัท 

ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด 

เป็นการเพิ่มคนคุณภาพ เพิ่มคนดีให้กับสังคม 

ผมภูมิใจที่มีบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด ใน

เครอืสหวริยิา ทีท่ำางานเพือ่สงัคม ใหค้วามสำาคญั

ต่อสังคมแบบนี้”

  “ผมเป็นคนบ้านกรูด รู้สึกดีที่ได้เข้ามารับ

การอบรมได้รับข้อมูลใหม่ๆ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ 

ขอบคุณบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด ที่ให้

โอกาสพวกเราไดเ้รยีนรูใ้นครัง้นี ้จากการทีท่ำางาน

อาชีพขับรถมา 20 ปี กับประสบการณ์ขับรถเล็ก 

รถใหญ่ รถพ่วง รถทัวร์ การมาทำางานกับบริษัท 

ไลน ์ทรานสปอรต์ จำากดั ในครัง้นีจ้งึมคีวามพรอ้ม

มากๆ การขบัรถทีด่ตีอ้งมคีวามใจเยน็ ทำาตามกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัด อยู่บนท้องถนนก็เอาใจเขา

มาใส่ใจเรา ไม่เห็นแก่ตัว ต่างคนต่างคิดดี ปฏิบัติ

ดี ก็จะสร้างสังคมที่ดีให้บางสะพานได้ครับ”

อ.นพรัตน์  ขำาแก้ว
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ณัฐพงศ์  สอนเฉลิม
พนักงานที่เข้าร่วมเรียน

l  ภาพกิจกรรม

ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน 
อ.หัวหิน  “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ” 
	 ในช่วงเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา	บจก.ไลน์	ทรานสปอร์ต	กลุ่ม
ธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์	 เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน	ได้มีอาชีพ	มีรายได้	
โดยร่วมออกบูธรับสมัครพนักงานหลายอัตราตามความสามารถ		ในงาน
“วนันดัพบแรงงาน”	ครัง้ที	่3/2559	สง่เสรมิการประกอบอาชพี	และ
ใหบ้ริการแนะแนวอาชพีรว่มกบัสถานประกอบการ	รวมกวา่	50	แหง่	
ในเขตจังหวัดประจวบฯ	และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	จดัโดยสำานกังานจดัหางาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		ณ		ศูนย์การค้ามาร์เก็ต		วิลเลจ		อ.หัวหิน  
จ.ประจวบฯ	ในงานมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมสมัครมากมาย
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต่อจากหน้า 1

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ถึงการ
ดำาเนนิงานการจดักจิกรรม ในชว่งเดอืนมถินุายน-
สงิหาคม 2559 ซึง่ในปนีี ้มุง่เนน้ 2 กจิกรรมหลกั คอื 
“นักสืบสายนำ้า”  และ  “นักสืบป่าชายเลน”  ผ่าน
รูปแบบกิจกรรม  4 หมวด คือ  1. สร้างองค์ความรู้
2. สำารวจ  3. วิเคราะห์  4. แบ่งปัน และสร้าง   
เครอืขา่ยการอนรุกัษ ์เปา้หมายเพือ่ใหเ้ยาวชนได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการสำารวจ ตรวจ
สอบ ประเมนิผล เสรมิทกัษะการพฒันาศกัยภาพ
ของตน  เกิดการรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมการสำารวจ
และดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
  “โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีที่  4” มี
วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม หนึ่งในกิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมงานอนุรักษ์นิเวศวิทยา และ
แหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งถือ
เป็นนโยบายหลักของเครือสหวิริยา ที่ให้ความ
สำาคญัและตระหนกัถงึการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน โดยคำานงึถงึผลกระทบ
ที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพื่อร่วมค้นหาเยาวชนต้นแบบของการเป็น
ผู้นำาด้านการอนุรักษ์และหวงแหน เห็นคุณค่าใน
ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานของตนเอง 
และเป็นพลังสำาคัญในการสร้างเครือข่ายส่งต่อ
ไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงชุมชน โดยมีทีมพี่เลี้ยง
จากศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
เครือสหวิริยา ร่วมผลักดันและสร้างเครือข่าย
โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาในพืน้ทีใ่หเ้พิม่มากขึน้ 

เพื่อสานพลังเยาวชน หาแนวร่วมในการเฝ้าระวัง 
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้มตา่งๆ 
ในอำาเภอบางสะพานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
  โดยตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วม “โครงการ     
สิ่งแวดล้อมศึกษาปีที่ 4”

  “รู้สึกดีใจท่ีได้ร่วมกิจกรรมกับพ่ีๆ จากทีมศูนย์ฯ
ส่ิงแวดล้อม เครือสหวิริยา อีกคร้ัง ท่ีผ่านมาเคยไปร่วม
กิจรรมการตรวจวัดคุณภาพนำา้ทะเล ท่ีท่าเรือประจวบ
ทำาให้มีความรู้ในระบบนิเวศมากข้ึน และคิดว่าได้รับ
ความรู้มากมายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม  และจะนำา
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับวิชาเรียนอย่างแน่นอนค่ะ”

  “สำาหรับโครงการฯ ที่โรงเรียน
บ้านท่าขาม  ร่วมกับศูนย์ฯ  ส่ิงแวดล้อม
เครอืสหวริยิา จดัทำามาหลายปนีัน้  ทมี
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม  ได้ให้ความรู้กับ
นักเรียนของเราอย่างมากมาย  และ
เป็นความรู้เชิงลึก  ถือเป็นโอกาสที่ดี

ของนักเรียนที่ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน เป็นการ
สร้างความรู้ ความสนุกสนานให้กับนักเรียน ครู
รู้สึกประทับใจทีมงานของศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก ที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความตั้งใจทำางาน
และส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านท่าขาม นักเรียนสามารถเป็นแกนนำาด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่เข้า
มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน โครงการที่ทำาร่วมกับ
ศูนย์ฯ ครูสามารถนำามาบูรณาการเรียนการสอน
ได้อีก ทั้งวิชาวิทยาศาสน์และวิชาสังคม เพราะ
มีความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบนิเวศ และใน
สว่นของวชิาสงัคม กต็รงกบัหมวดการรบัผดิชอบ
ต่อสังคมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ครูสามารถใช้
กระบวนการในสว่นของกจิกรรมปรบัพืน้ฐานการ
พฒันาจติสำานกึใหก้บันกัเรยีนไดเ้ปน็อยา่งด ีและ
ขอขอบคุณน้องๆ จากศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิริยา ที่มีช่วยส่งเสริมให้โรงบ้านท่าขาม ได้รับ
รางวัลเป็น “โรงเรียน “Eco-School” ปี 2558 หรือ 
โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
รับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่ง
ไปรับรางวัลเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้เราทุกฝ่ายจะ
ร่วมกันสร้างการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่
อำาเภอบางสะพานไปด้วยกันค่ะ”

เยาวนารถ  วงศ์เรือง
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา
ร.ร.บ้านท่าขาม

ด.ญ.อทิตยา  จันทะวงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ร.ร.บ้านท่าขาม

รวมภาพ ความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่น
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25594 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด , บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำางาน
ในเครอืสหวริยิา หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

รับใบประกาศ                 ต่อจากหน้า 1

นำาโดยบริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด บริษัท สหแลนด์
พรอ็พเพอตี ้โฮลดิง้ส ์จำากดั และบรษิทั บรกิารจดัการ
สหวิริยา จำากัด จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
  หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบกจิการทีเ่ปน็แบบอยา่งในการบรหิารจดัการดา้น
ยาเสพติด ประจำาปี 2559 สำาหรับในปีนี้มีสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับประกาศเกียรติคุณ 
รวม  171  แห่ง  โดยในปีนี้  3  บริษัทในเครือสหวิริยาได้เข้า

รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการท่ีเป็นแบบอย่าง
ในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยมีนางวารุณี         
วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้ 
โฮลดิง้ส ์จำากดั นายจอม จนัทรวทิรุ ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากร
บุคคล บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำากัด และนางสาว 
ฐิติพรรณ ณะคร หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด เป็นผู้แทนรับมอบ 
  โดยรางวัลใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบ
กจิการทีเ่ปน็แบบอยา่งในการบรหิารจดัการดา้นยาเสพตดิ
ซึง่ทางกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ไดม้ขีอ้กำาหนด
มาตรการ  คือ  1.การบริหารจัดการ  2.คณะทำางาน  3.
การประกาศ ประชาสมัพนัธ ์รณรงคต์อ่ตา้นและใหค้วามรู้
4. มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5.มาตรการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาใน
สถานประกอบการ และ 6.การติดตามและประเมินผล ซึ่ง 

3 บริษัท เครือสหวิริยา ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
  ในโอกาสนี้ นางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำากัด กล่าวว่า
“รางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและความตั้งใจ
จรงิของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ในการใหค้วาม
สำาคญัและรว่มมอืกนัในการบรหิารจดัการและปฎบิตัติาม
หลักเกณฑ์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความ
รู้ กระตุ้นจิตสำานึก สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ตระหนัก
ถึงปัญหายาเสพติด รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ดำาเนินชีวิต เพื่อสร้างองค์กรให้มีความสุข และพนักงาน
สามารถนำาวิถีความคิดที่ดีกลับไปใช้ในครอบครัวด้วย 
ตอ้งขอขอบคณุทกุฝา่ยทีร่ว่มกนัเดนิหนา้ทำาใหบ้รษิทัฯ ได้
รางวัลดังกล่าว” 

  

 

 

     นบัเปน็อกีความสำาเรจ็ของ 3 บรษิทัในเครอืสหวริยิา 
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภยัในสถานประกอบกจิการตามนโยบายของภาครฐั 
และบริษัทในเครือสหวิริยา ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐาน 
ทีด่ ีดว้ยความมุง่มัน่ ตัง้ใจและพรอ้มทีจ่ะเปน็สว่นหนึง่ของ
การเปน็สถานประกอบการทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล ดว้ย
แนวทางการทำางานของกลุ่มเหล็กเครือสหวิริยา คือ ให้
ความสำาคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ใส่ใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การป้องกันแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการดำาเนนิงาน
ของพนักงานทุกส่วน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและยกระดับชีวิตพนักงานให้ดียิ่ง
ขึ้น ร่วมสร้าวสรรค์สังคมให้น่าอยู่ พร้อมเป็นแบบอย่างที่
ดีของภาคอุตสาหกรรมเหล็กในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

l  ภาพกิจกรรม

บจก.บางสะพานสมัพนัธ ์ รว่มสรา้ง
กระบวนการเรียนรู้งานพัฒนาไตรภาคี
สู่ Eco Industrial Town ผ่านเวทีของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
           ตัวแทนทีมส่งเสริมและพัฒนา พร้อมด้วยแผนก
พัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม จาก บจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ ในเครือสหวิริยา ร่วมเสริมทัพเป็นวิทยากร 
“กระบวนการ” ในงานประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ การดำาเนิน
โครงการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(โครงการการดำาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ งบประมาณประจำาปี 2559)
โดยร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการ คิด วิเคราะห์
และระดมสมองร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การ
พัฒนาไตรภาคีสู่  Eco  Industrial  Town”  เดินสาย  8
จังหวัด อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี 
นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ในช่วง
เดือน พ.ค.- มิ.ย.ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.5 ล้าน ชม. ต่อจากหน้า 1

7.0 ล้านชั่วโมงการทำางานโดย
ไมเ่กดิอบุตัเิหตตุอ่ไป ซึง่จะครบ
ในปลายปี 2559 นี้
  และในวันนี้มีความคิด
เห็นส่วนหนึ่งของพนักงานและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการฯ ดัง
กล่าว
  โดยนายพิเชษฐ์ ช่วยไทย 
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ กล่าวว่า
 “รู้สึกภูมิใจ

ที่ ไ ด้ เ ป็ น
ส่วนหน่ึงใน
กิจกรรมนี้ 
และทำาให้
ประสบความ
สำาเร็จทำาได้

6.5 ลา้นชัว่โมงทีไ่มเ่กดิอบุตัเิหตุ
ถึ ง ขั้ น ห ยุ ด ง า น 
เพราะด้วยความ
รว่มมอืรว่มใจของ
พนักงานทุกคน 
ขอฝากถึงเพื่อนๆ 
พนักงานว่า ให้
ร ะ มั ด ร ะ วั ง  ไ ม่
ประมาทในขณะ
ที่พวกเราทุกคน

กำาลงัปฎบิตังิานอยู ่จะไดไ้มเ่กดิ
อุบัติเหตุในการทำางาน เพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงานเอง
และนำาไปสู่เป้าหมายที่บริษัท
ตั้งไว้”
  ด้านนายจีระพงษ์  ยอดเมือง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
บริหารงานท่ัวไป ให้ความเห็นว่า
 “การรณรงค์

เก่ียวกับความ
ปลอดภัยที่
เราประสบ
ความสำาเรจ็
ได้ถึ ง  6 .5 
ล้านชั่วโมง

การทำางานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานนั้น  บริษัทฯ 
อยากให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภัยให้มากที่สุด

ในการทำางาน เพราะเป็นสิ่งสำาคัญที่

จะทำาให้บริษัทฯ ผลิตงานที่มีคุณภาพ

ออกมาได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหา

เกีย่วกบัอบุตัเิหต ุทัง้นีก้ต็อ้งขอขอบคณุ

พนกังานทกุคนทีใ่หค้วามรว่มมอื ทำาให้

สามารถบรรลุสถิติและวัตถุประสงค์ของ

การไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี้ได้ และขอฝาก

ถึงเพื่อนๆ ในเครือสหวิริยา ให้ร่วมกัน

ตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็น

อันดับแรกในการทำางาน และในปีนี้

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะทำางานโดย

ไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานซึง่จะครบ 

7.0 ลา้นชัว่โมงฯ ในเดอืนธนัวาคม 2559 

นี้ หวังว่าพนักงานทุกคนจะทำางานด้วย

ความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย

ของพนักงานเอง  และเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของบริษัทฯ”

พิเชษฐ์  ช่วยไทย

จีระพงษ์ ยอดเมือง
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