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เครือสหวริยิาผนกึชมุชน หนวยราชการ จดักจิกรรม 
“สองลอรักษบางสะพาน” ประจําป 2559 เปนปที่ 6 
ระดมนักปนบางสะพาน 467 คน รวมรณรงคลดการ
ใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน พรอมสงเสริมการมี
สุขภาพที่ดี โดยพรอมใจปนจักรยานรณรงคตาม
เสนทางจากหนาที่วาการอําเภอบางสะพาน ไปถึง
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง รวมระยะทาง
ไป-กลับ 12 กม. สามารถชวยลดปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 2,129.52 กโิลกรมั
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา ชุมชนเผยรูสกึประทบั
ใจในการมารวมกิจกรรมทุกครั้งที่จัด
  เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผานมา เครือ
สหวิริยาไดจัดกิจกรรมปนจักรยาน            อานตอ น.2

เอสเอสไอจัด “อนาคตเหล็กไทย 
สรางดวยเด็กไทย” (To Be Engi-
neer) ครั้งที่ 11 สงเสริมเยาวชน
เรียนรูอาชีพและการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของอุตสาหกรรมเหล็ก
และเพื่อสงเสริมความมั่นใจให
เยาวชนไดตัดสินใจเลือกเรยีนใน
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง
พรอมปูทางเยาวชนเรียนตอใน

สาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขา
ท่ีเก่ียวของ ดวยการทําแบบทดสอบ
บุคลิกภาพเชิงจติวิทยา วิเคราะห
กลุมอาชีพท่ีเหมาะสม ใหนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ในเขต
อําเภอบางสะพานจํานวนกวา  350
คน พบวารอยละ 19 มีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะประกอบ
วิชาชีพวิศวกร      อานตอ น.3

เอสเอสไอจดัวดัแวว350เยาวชน
ปทูางอนาคตวศิวกร-อาชพีในฝน

ทาเรือประจวบฯ อาสาคิดเพื่อเด็กบางสะพาน
พฒันาเครือ่งเลนใชหลกัเรียนรูสมองเปนฐาน
ทาเรือประจวบฯ บริษัทในกลุม
เอสเอสไอ จัดกิจกรรมอาสา 
“ทาเรือ...ชุมชน...ฅนอาสา” 
รวมใจสรางสนามเด็กเลนเพ่ือ

การเรยีนรู โดยใชหลกัการเรยีนรู
ของสมองเปนฐาน (Brain-Based
Learning : BBL) มาเปนพ้ืนฐานใน
การออกแบบ แก ร.ร.บานทาขาม

ภายใตโครงการ “เปดโลกเรยีนรู
กับสนามเด็กเลน BBL” ป 2 
จํานวน 3 ฐาน เผยแนวทางพัฒนา
เยาวชนผานการพัฒนาสนาม 

BBL ดวยกิจกรรมอาสาท่ีผานมา
ดําเนินการไปแลว 2 โรงเรียน เพ่ือ
การเรยีนรูอยางมปีระสทิธภิาพ
     อานตอ น.2

เครือสหวิริยารวมกับหนวยงานภาคการ
ศึกษาสวนกลางและทองถิ่นเดินหนา
ตัดสินการประกวดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ป ภายใตโครงการกองทุน
สหวริยิารวมพฒันาการศกึษาบางสะพาน
ประจําป 2559 (รุนท่ี 5) ผลปรากฏวาโรงเรียน

บานทองมงคล ควาชัยไดรับกองทุนรวม 
1.2 ลานบาท คณะกรรมการเผยแผนการ
พัฒนาการศึกษาเดนยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูมาตรฐานเนนวิชาการ 5 กลุมสาระ
พฒันาทกัษะอาชพีพฒันาแหลงเรยีนรูใน
สถานศกึษามเีปาหมายและตวัชีว้ดัชดัเจน

  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการ
ทัว่ไปสาํนกัประชาสมัพนัธและชมุชนสมัพนัธ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอ และผูบริหารเครือสหวิริยา    
เปดเผยกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา    
ตามที่เครือสหวิริยา                  อานตอ น.3

           ร.ร.บานทองมงคลแผนพัฒนาการศึกษาเดน
ควากองทุนสหวิริยารวมพัฒนาฯ3ปตอเน่ือง

เอสเอสไอเตรยีมลยุ
ร.ร.พอเพยีงแหงที5่
พาร.ร.บานดงไมงาม
ดงูานกอนปฏิบัติจริง
จุดประกายความคิดโรงเรียนบานดงไมงาม
กอนเริ่มดําเนินโครงการ ร.ร.เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ แหงท่ี 5 เอสเอสไอนําผูบริหาร
คร ูและนกัเรยีน จาํนวน 25 คน เขาศึกษา
ดงูานกจิกรรมดานการเกษตรครบวงจร 
ไดแก การเล้ียงไกไข การเลี้ยงหมูปา 
เลี้ยงปลา ปลูกผัก เล้ียงเปด เล้ียงแพะ 
และกิจการสหกรณ อานตอ น.4

สหวิริยาจัดรณรงคลดโลกรอน
• 467นักปนรวมบางสะพานคารฟรีเดย
• หนุนชุมชนสุขภาพดี-ลดใชพลังงาน
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ลดโลกร้อน          ต่อจากหน้า 1
 
รณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 
เนื่องในวันปลอดรถ  หรือ  Car  Free  Day  ภายใต้
โครงการ  “2 ล้อรักษ์บางสะพาน”  ซึ่งจัดต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนในอำาเภอบางสะพานหันมาใส่ใจดูแล
สุขภาพและรักษาส่ิงแวดล้อมด้วยการป่ันจักรยาน
ออกกำาลังกาย ลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้
พลังงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 467 
คันโดยเริ่มปั่นจักรยานเส้นทางไปกลับ จากที่
ว่าการอำาเภอบางสะพานไปองค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึงเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร รวม
ถึงขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปร่วมกันดับ
เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานเป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่ 
เวลา 08.00 น. - 08.30 น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมลดภาวะโลกร้อน 
  นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษา
เครือสหวิริยา กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีอีกครั้ง
ที่เครือสหวิริยาได้จัดกิจกรรม Bangsaphan Car 
Free Day ภายใตโ้ครงการ “2 ลอ้รกัษบ์างสะพาน” 
ขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว
โดยถือโอกาสดีร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
พรอ้มใจกนัจดักจิกรรมรณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน
และรว่มลดภาวะโลกรอ้นเนือ่งในวนั Car Free Day 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันแพร่หลายทั่วประเทศ
และทั่วโลก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
Bangsaphan Car Free Day เปน็จำานวนมากขึน้ทกุปี
สำาหรบัปนีีก็้มีพ่ีน้องชาวบางสะพานและผู้ท่ีสนใจ
นำาจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง  467  คัน  นั่น
นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ
ชาวบางสะพานในการตระหนักและให้ความสำาคัญ
ในเรือ่งของสิง่แวดลอ้มโดยถอืโอกาสวนันีร้ว่มมอื
ร่วมใจกันลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน”
  “กจิกรรมในวนันีช้ว่ยลดปรมิาณการปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2,129.52 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจาก
การคำานวนเบ้ืองต้นของการจัดกิจกรรมดังกล่าวท้ัง

ท่าเรือประจวบฯ   ต่อจากหน้า 1

ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละ
ฐานส่งผลใหเ้กดิการเคลือ่นไหวรา่งกายอยา่ง
เต็มศักยภาพ จะช่วยให้เด็กๆ ได้ออกกำาลังกาย
ไดพั้ฒนาทัง้ร่างกายและสมองไปพรอ้มๆ กนั
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา่ บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั (PPC) จดัโครงการ 
“ท่าเรือ..ชุมชน..ฅนอาสา” ภายใต้กิจกรรม “เปิด
โลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น BBL” ปี 2 โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้วฒันธรรมจติอาสาใหแ้ก่
พนักงาน  ด้วยการร่วมใจกันสร้างสนามเด็กเล่น
BBL ใหแ้กโ่รงเรยีนบา้นทา่ขาม โดยมนีายสรุศกัดิ ์
สายนาค ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนบา้นทา่ขาม พรอ้ม
คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และร่วมทำา
กิจกรรมด้วย
  นายชนยธุ  นลิพานชิ  ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตัิ
การท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (PPC) 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องหลากหลาย

6 ครั้งนับตั้งแต่การจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2554
ถึงปัจจุบัน  พวกเราสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากถงึประมาณ 16,982.80 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”
  “นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวดีๆ 
ท่ีพวกเราได้ทำาร่วมกัน ซ่ึงผมไม่อยากให้ทุกท่านให้

ความสำาคัญในการปฏิบัติเพียงแค่วันน้ี แต่อยากให้
ทุกท่านตระหนักและให้ความสำาคัญในการร่วม
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมตลอดไป ซ่ึงนอกจาก
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนของอำาเภอบางสะพาน
และโลกของเราแล้ว การป่ันจักรยานก็ยังถือเป็นการ
ออกกำาลังกายซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเรา

ให้แข็งแรงอีกด้วย สมกับสโลแกนในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ นั่นคือ “ลดใช้นำ้ามัน เธอกับฉันแข็งแรง” 
  ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณชาวบางสะพานทุก
ท่านและหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาร่วมกันในวันนี้
ขอบคุณสถานีตำารวจภูธรบางสะพาน ทีมอาสาจราจร
กูภ้ยัตำารวจทางหลวงบางสะพาน กูภ้ยัตำารวจทาง

หลวงบางสะพาน ในการชว่ยอำานวยความสะดวก
ด้านการจราจรและความปลอดภัยของนักป่ันครับ
  นายประกอบ  คงทัพ  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์  ได้กล่าวถึงกิจกรรม 
2 ล้อรักษ์บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day  
ว่า “หลายครั้งแล้วที่ผมได้มาร่วมกิจกรรมปั่น

จักรยานเนื่องในวัน Car Free Day เช่นเดียวกับปี
นี้ ผมรู้สึกประทับใจในการมาร่วมกิจกรรมเช่น
เดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากได้ร่วมกับ
ชาวบางสะพานในการออกกำาลังกาย ด้วยการ
ปั่นจักรยานควบคู่กับการลดใช้พลังงาน และลด
ภาวะโลกรอ้น เปน็ทีน่า่ยนิดทีีไ่ดเ้หน็จำานวนผูเ้ขา้
รว่มกจิกรรมจำานวนเพิม่ขึน้ทกุป ีและไดเ้หน็ความ
กระตือรือร้นของชาวบางสะพานในการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ 
ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือสหวิริยาจะยังคง
ดำาเนินกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปครับ” 
  นายวิเทพ อ่อนตัน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำาบลกำาเนิดนพคุณซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้
มาถึง 4 ปีแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก
อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยส่งเสริมการลดภาวะโลก
ร้อนด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซด์ซ่ึงทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน ช่วยประหยัด
การใช้พลังงาน และส่งเสริมให้คนในชุมชนของ
เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งนอกเหนือจาก
ประโยชนท์ีก่ลา่วมาแลว้ กจิกรรมนีย้งัเปน็เสมอืน
การนดัพบของผูท้ีม่หีวัใจรกัษโ์ลกในการรวมพลงั
เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผมอยากให้
เครือสหวิริยาจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี ซึ่งผมจะ
มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีอย่างแน่นอนครับ”
  นางบุญชุบ เบ้าศรี อายุ 79 ปี ชาวบ้าน
บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ 7 ต.พงศ์ประศาสน์  กล่าวว่า 
“ปกติป้าก็ปั่นจักรยานเป็นประจำาทุกวันอยู่แล้ว 
ไปไหนมาไหนก็ใช้จักรยานเป็นพาหนะ เพราะ
สะดวก ประหยัดไม่ต้องเสียค่านำ้ามัน และยัง
ทำาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 3 แล้วที่ได้นำาจักรยานมาเข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือสหวิริยา พอใกล้เดือนกันยายนก็จะคอย
ติดตามข่าวการจัดกิจกรรมนี้ของเครือสหวิริยา 
เพราะตั้งใจมาเข้าร่วมในทุกปี ได้เห็นคนเข้าร่วม
มากขึ้นทุกปีป้าก็ดีใจ เพราะคนบางสะพานจะ
ได้มีสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า อยากให้เครือ
สหวิริยาจัดกิจกรรมนี้ต่อไปทุกปี รับรองว่าป้าจะ
มาร่วมกิจกรรมทุกปีแน่นอนค่ะ”

กจิกรรม และโครงการ “ทา่เรอื..ชมุชน..ฅนอาสา” 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัท ท่าเรือประจวบ 
จำากัด จัดขึ้น เพื่อดูแลสังคมและชุมชนรอบข้าง 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับ
ชุมชนโดยรอบ โดยนำาพนักงานท่าเรือประจวบ
จำานวนกวา่  30 คน มาชว่ยกนัสรา้งสนามเดก็เลน่
เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ BBL ขึ้น จำานวน 3 ฐาน 
ประกอบด้วย ฐานการทรงตัว ฐานแมงมุม และ
ฐานวิง่ตา่งระดบั ซึง่สนามนีไ้ดถ้กูออกแบบขึน้เพือ่
พฒันาสมอง และการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ดว้ยความหลากหลายของกจิกรรมในแตล่ะฐาน
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็ม
ศักยภาพ ช่วยให้น้องๆ ได้ออกกำาลังกาย ได้พัฒนา
ทั้งร่างกายและสมองไปพร้อมๆ กัน
  สนามเด็กเล่น BBL เป็นการพัฒนานักเรียน
โดยใช้กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) 
เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย โดยใช้
หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based 
Learning : BBL) มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
“สนามเดก็เลน่โดย
ใช้หลักการเรียนรู้

ของสมองเป็นฐาน” (BBL- Playground) ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ
ส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ 
เด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัย
กจิกรรมการเคลือ่นไหวรา่งกาย การเลอืกกจิกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจน
สติปัญญาของเด็กอย่างเหมาะสมนั้น ต้องคำานึง
ถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ และต้อง
มีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความปลอดภัยและ
ประหยัด
  นางสาวระพีพรรณ วรรณดี พนักงาน
อาสาจากแผนกความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทำางาน PPC กลา่ววา่ “รูส้กึ
ดใีจมากทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี ้เพราะไดท้ำา
เครื่องเล่นให้เด็กๆ ได้เล่นกัน พอเห็นเด็กๆ ได้เล่น
เครื่องเล่นที่ทำาก็มีความสุข ภูมิใจที่ได้ช่วยเสริม
สร้างทักษะพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว

เป็นการทำาความดีให้กับสังคมทางหนึ่ง”
  นายสมาน  ลายละเอียด  พนักงานอาสา
จากแผนกเรือ PPC กล่าวว่า “ผมเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ทางบริษัทจัดขึ้นมา และครั้งนี้ก็เป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่ไม่พลาด ลงมือทำาทุกอย่างตั้งแต่
เตรียมเครื่องเล่น ขุดดิน ไปจนถึงทาสี ทำาแล้วมี
ความสุขครับ เห็นหลานๆ ได้ปีนเล่น เดินเล่นบน
ฐานทรงตวัยิง่ภมูใิจ เพราะลงมอืทำาเองทกุชิน้ครบั 
หลานๆ จะไดอ้อกกำาลงักายไปในตวัรา่งกายจะได้
แข็งแรงไปด้วยจากการเล่น”
  ทั้งนี้โครงการ “ท่าเรือ..ชุมชน..ฅนอาสา” 
ภายใตก้จิกรรม “เปดิโลกเรยีนรู ้กบัสนามเดก็เลน่ 
BBL” ป ี2 เปน็โครงการจติอาสาของพนกังาน ทีใ่ช้
เวลามาร่วมทำากิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ชุมชน และ
โรงเรียนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ซึ่งโรงเรียน
แรกที่ได้สร้างคือโรงเรียนบ้านดอนทอง โดย
บริษัทฯ มีแผนที่จะดำาเนินการสร้างสนาม BBL   
ตอ่ไปอกีเรือ่ยๆ ใหค้รบและครอบคลมุทกุโรงเรยีน
ในอำาเภอบางสะพาน
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

กองทุนสหวิริยา   ต่อจากหน้า 1
      
ตามทีเ่ครอืสหวริยิาไดเ้ปดิโครงการกองทนุสหวริยิา
ร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพานประจำาปี 2559 
(รุ่นที่ 5) เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งในด้านครู นักเรียน 
และโรงเรียน โดยการเปิดรับแผนการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาระยะ 3 ป ีของโรงเรยีนในอำาเภอ
บางสะพานชิงทุนสนับสนุนการศึกษา จำานวน
เงิน 1.2 ล้านบาท เพื่อนำาเงินสนับสนุนดังกล่าวไป
ดำาเนินการตามแผนงานที่โรงเรียนตั้งใจไว้ 
  ทั้งนี้มีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี ที่ผ่านความเห็นของผู้บริหารความเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำานวน 10 
โรงเรียน และผ่านการตัดสินเข้ารอบให้นำาเสนอ
แผนงาน จำานวน 3 โรงเรียน
  และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการโครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 ไดร้ว่มพจิารณาตดัสนิ
ผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีที่ได้
มีการส่งประกวด ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านทอง
มงคล จาก ต.ทองมงคล ซึง่เปน็โรงเรยีนขนาดใหญ่
มจีำานวนนกัเรยีน 613 คน บคุลากรคร ูจำานวน 31 คน 
ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 
3 ปี จากเครือสหวิริยา โดยแผนดังกล่าวได้ช่วยยก
ระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน เน้นวิชาการ 5 
กลุ่มสาระ พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษามีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจน 
  ทัง้นี ้โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาการ
ศกึษาบางสะพานประจำาป ี2559 (รุน่ที ่5) มลูคา่ 1.2 
ล้านบาท ได้มีการแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ตาม
สัดส่วน 50:25:25 ในระยะเวลา 3 ปี
  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์  กล่าวว่า
“ผมขอแสดงความยนิดกีบัโรงเรยีนบา้นทองมงคล 
ที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2559 นี้ ผมในนามของ
ตัวแทนของเครือสหวิริยา ขอขอบคุณทุกหน่วย

เอสเอสไอจัดวัดแวว ต่อจากหน้า 1

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ท่ัวไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า 
“เอสเอสไอได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของเยาวชน
ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ 
“อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย (To Be Engineer)
คร้ังท่ี 11 ข้ึน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับช้ันมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำาเภอบางสะพาน จำานวน 350 
คน เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือช่วยค้นหาหรือแนะแนวทาง
ในการเลอืกเรยีนหรอืศกึษาตอ่  ตอ่ยอดไปสูอ่าชพี
ในฝัน โดยการให้เยาวชนทำาแบบประเมินบุคลิกภาพ
เชิงจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกับ
พฤตกิรรมมาใชเ้ปน็แนวทางในการเลอืกเสน้ทางใน
การศกึษาในระดบัตอ่ไป ซึง่ผลสรปุคะแนนจากการ
ทำาแบบประเมินบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 19 มีบุคลิกภาพและ
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมทีจ่ะประกอบวชิาชพีวศิวกร”
  นอกจากนี้ เอสเอสไอยังเปิดให้เยาวชน
ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กของ
เอสเอสไออีกด้วย ด้วยการการนำาเสนอความรู้
และความสำาคัญของเหล็ก และความต้องการ
บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเหล็กไทย รวมถึง
บทบาทของเหล็กในชีวิตประจำาวัน กระบวนการ
ผลิตเหล็ก การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

งานที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ อันได้แก่    

หน่วยงานภาคการศึกษาส่วนกลาง (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สพฐ.) ส่วน

ท้องถิ่น (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : สพป.ปข.1) และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบางสะพาน และร่วมกันขับเคลื่อนให้
โครงการนี้อยู่คู่กับอำาเภอบางสะพานต่อไปอย่าง

เข้มแข็ง ขอบคุณครับ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางสาววณีา  อคัรธรรม  ผูท้รงคณุวฒุจิาก
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดี
กบัโรงเรยีนบา้นทองมงคล โรงเรยีนขนาดใหญจ่าก 
ต.ทองมงคล เป็นอย่างมาก ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากโครงการกองทุน
สหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 1.2 ล้านบาท 
เพราะทางโรงเรียนสามารถนำางบประมาณไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะ
เปน็ พฒันาในดา้นคร ูนกัเรยีน สถานศกึษา ซึง่ทา้ย

ที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกองทุน

สหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน 
ก็คือ ลูกหลานชาวบางสะพานทุกคน ดิฉันขอเป็น

กำาลังใจให้โรงเรียนบ้านทองมงคล สามารถปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีที่
ได้นำาเสนอไว้กับทางคณะกรรมการอย่างสำาเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอให้เครือสหวิริยา ดำาเนิน

โครงการนี้ต่อไป เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้าน

การศึกษาให้แก่สถานศึกษาในอำาเภอบางสะพาน
อย่างยั่งยืน”
  นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการโครงการฯ 
กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้าน
ทองมงคลที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่า 1.2 ล้านบาท 
และผมขอเป็นกำาลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกท่าน ให้สามารถดำาเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี บรรุลุ
วัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนทุกประการ และขอ
ใหน้ำางบประมาณทีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งมคีณุภาพและ
ยั่งยืน และสุดท้ายผมขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในท้องถิ่นมาโดยตลอด และผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จะอยู่คู่กับชาวบางสะพาน
ตลอดไป”
  นางสาววรลักษณ์  จันทร์ผา  ผู้อำานวยการ
โรงเรยีนบา้นทองมงคล กลา่ววา่ “โรงเรยีนบา้นทอง
มงคล ได้นำาเสนอแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน โดยได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย
การปฏิรูปการศึกษาใน พ.ศ. 2552 - 2561 ที่กำาหนด
เป้าหมายให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ 
คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และ
การเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งนี้ ได้กำาหนดกรอบแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และ
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ที่กำาหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ คุณภาพใน
ตวัผูเ้รยีนทีม่คีวามครอบคลมุในดา้นความสามารถ 
และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริม
สร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน และดิฉันตั้งใจจะนำางบประมาณที่ได้รับ
ไปพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไปค่ะ”

สังคมของอุตสาหกรรมเหล็ก การบริหารงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่สอดแทรกสาระความ
รู้เรื่องเหล็ก รวมทั้งการพาเยาวชนนั่งรถชมสถาน
ที่ต่างๆ รอบบริเวณโรงงาน อาทิ โรงงานผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โรงบำาบัดนำ้าเสีย อาคารจัด
เกบ็สนิคา้และวตัถดุบิ ซึง่กระตุน้ใหเ้ยาวชนภายใน
ท้องถิ่นรู้จักองค์กรธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่มากขึ้น และ
มองเหน็ภาพการทำางาน หนา้ทีต่า่งๆ ในแตล่ะดา้น
ที่น้องๆ อยากเป็นในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ตัดสินในเลือกอาชีพที่ชอบ
  เด็กหญิงสุลัคณา ชูทอง นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า 
“วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ TO BE ENGINEER  
ครั้งที่ 11  ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาที่เอส-
เอสไอ คิดว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะ เพราะ

ทำาให้ได้มีโอกาสรู้จักบริษัทมากข้ึน และได้รับความรู้
ที่สามารถนำากลับไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น 
เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งได้
รับความรู้มากมายผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าใจง่าย 
สนุกดีค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีโอกาสรับฟังการบอกเล่า
จากรุ่นพี่วิศวกร ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ของการเป็นวิศวกร ว่าเรียนอย่างไรถึงจะเรียนเก่ง 
และจะมีงานดีๆ ทำา อนาคตหนูคิดว่าจะพยายาม
ตั้งใจเรียน และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
คิดว่าถ้ามีโอกาสหนูจะเลือกเรียนเป็นวิศวกรค่ะ”
  เด็กชายรติพงษ ์ นลิเศษ  นกัเรยีนชัน้มธัยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า 
“ตอ้งขอขอบคณุสำาหรบัโครงการ อนาคตเหลก็ไทย
สร้างด้วยเด็กไทย  ที่ให้โอกาสเยาวชน ชั้น ม.3 ของ
อำาเภอบางสะพาน เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี จากการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ ฐานและเข้าเยี่ยมชม

โรงงานทำาใหรู้จ้กัโรงงานแหง่นีม้ากขึน้ ไดเ้จอรุน่พีท่ี่
มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจสำาหรับวางแผนการศึกษา
ต่อในอนาคต หลังจากได้ฟังการบอกเล่าบทบาท
หนา้ทีใ่นฐานะวศิวกรคนหนึง่ของเอสเอสไอ  รวมถงึ
ผลตอบแทน และความสำาเร็จของการตั้งใจศึกษา
เลา่เรยีน และเสน้ทางชวีติของการมาทำางานทีเ่อส-
เอสไอ คดิวา่โครงการนีเ้ปน็ประโยชนม์ากๆ สำาหรบั
ช่วงวัยแห่งการตัดสินใจศึกษาต่ออย่างพวกผม”
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25594 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  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

นายชนยธุ นลิพานชิ ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารทา่เรอื บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั ใหก้ารตอ้นรบั
นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง  รุ่นที่  12  พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน  จำานวน  40  คน  ที่
เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำาเนินงานของท่าเรือประจวบ พร้อมบรรยายสรุปเรื่อง         
“การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” พร้อม     
นำาชมขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ
 ทัง้นี ้กระทรวงพลงังานจดัอบรมโครงการพฒันานกับรหิารดา้นพลงังาน รุน่ที ่12 เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มใหผู้เ้ขา้อบรมมกีารพฒันาสมรรถนะหรอืขดีความสามารถและมวีสิยัทศันท์ีก่วา้งไกล
ของตนอยา่งตอ่เนือ่ง และไดเ้ลง็เหน็ถงึขดีความสามารถของบรษิทั ทา่เรอืประจวบ ทีไ่ดร้บัรางวลั
สถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบั
ประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จึงได้นำาคณะนักบริหารด้านพลังงานระดับสูงศึกษาดูงานดังกล่าว

Xทา่เรอืประจวบ ตอ้นรบัคณะนักบรหิารระดบัสงูกระทรวงพลงังาน

ร.ร.พอเพียง       ต่อจากหน้า 1

ของโรงเรยีนบา้นหนองจนัทรท์ีป่ระสบความสำาเรจ็
ในโครงการ เพ่ือนำาไปประยุกต์หรือพัฒนาสร้างสรรค์
ภายใต้โครงการต่อไป
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ 
อ.บางสะพานให้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม  ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน
จำานวน 25 คน ศกึษาดงูานโรงเรยีนบา้นหนองจนัทร์
ต.ชัยเกษม ซ่ึงเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ
พื้นที่  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่
6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาดูงาน
กิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจรได้แก่  การเลี้ยง
ไก่ไข่ การเลี้ยงหมูป่า เลี้ยงปลา ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด 
เลี้ยงแพะ และกิจการสหกรณ์โรงเรียน
  ซึ่งการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้  
เป็นการจุดประกายความคิดเพื่อเป็นการสั่งสม
ความรูป้ระสบการณข์องคณะคร ูและนกัเรยีนของ
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ในช่วงเตรียมความพร้อม
ก่อนการเริ่มกิจกรรมภายใต้ “โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน” ที่ เอสเอสไอ
ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติท่ีเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมโีรงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์ทีเ่ปน็ตน้แบบใหก้บั
โรงเรียนในพื้นที่  อ.บางสะพาน  ในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรแบบผสมผสาน
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูถ้งึกจิกรรมดา้นการเกษตร
ทีเ่หน็ และจบัตอ้งไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม อนัจะทำาให้
ครู นักเรียน และชุมชนเกิดความเชื่อมั่นถึงความ
เป็นไปได้ในการจัดทำากิจกรรม  เพื่อนำาไปปรับปรุง
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน และชุมชน
ข้างเคียง เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบกับชุมชนใกล้
เคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป   
  นายสมบตั ิ แกว้บดุดา  ผูจ้ดัการสว่นชมุชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอว่า โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำาริฯ เพื่อความยั่งยืน เป็นโครงการที่
เอสเอสไอ ไดร้เิริม่ตัง้แต ่ป ีพ.ศ. 2555 จนถงึปจัจบุนั 
โดยเริม่ทีโ่รงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์ต.ชยัเกษม เปน็
แห่งแรก ซ่ึงรูปแบบการบริหารจัดการโครงการจะเน้น
การบูรณาการกิจกรรมโครงการเข้ากับการเรียน
การสอนของโรงเรียนเป็นหลัก มีกองทุนหมุนเวียน
เพ่ือให้สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง มีการ
แบง่กจิกรรมตามความชอบและถนดัใหแ้กค่ณะครู
และนักเรียนในรูปแบบชุมนุมต่าง ๆ  โดยเอสเอสไอ

ได้แก่ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) 
อำาเภอบางสะพาน โรงเรียนวัดนาผักขวง ต.กำาเนิด
นพคุณ โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ ต.แม่รำาพึง และ
ในป ี2559 ไดข้ยายพืน้ทีโ่ครงการไปยงัโรงเรยีนบา้น
ดงไม้งาม  ต.ชัยเกษม  ซึ่งได้จัดกระบวนการเรียนรู้
ผา่นการศกึษาดงูาน การจดุประกายความคดิ การ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและความ
พร้อมของโรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน และขอความร่วมมือ
ผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุนในการ
ดำาเนนิกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนตอ่ไป
  นายมงคล บุญมาก รักษาราชการแทน         
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม 
อ.บางสะพาน กล่าวว่า “การทำากิจกรรมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ที่
ผ่านมาหลายโรงเรียนเห็นว่าเป็นภาระ แต่สำาหรับ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ของเราได้ทำากันอย่างต่อ
เนื่องมาเป็นเวลานานจนมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็น
งาน หรือภาระของครูโรงเรียนเราเลย โดยเฉพาะ
เด็กนักเรียนของเรานั้นได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ทั้งในด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติด้านต่างๆ ผ่าน
การทำากิจกรรมด้านการเกษตรอย่างเป็นกิจวัตร
ประจำาวันที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ทุกคนต้องทำาในทุกๆ วัน โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เรียนหรือภาระแต่อย่างใด” 
  “กิจกรรมที่เราได้ให้นักเรียนลงมือทำานั้นเรา
ได้แบ่งการเรียน และภาระหน้าที่ให้อย่างชัดเจน 
ไม่ซับซ้อน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ด ี การเขา้มาดงูานของโรงเรยีนบา้นดงไมง้ามในวนั
นี้ผมก็ได้มีข้อแนะนำาให้ท่านผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านดงไม้งามว่าก่อนที่จะเริ่มทำากิจกรรมเราต้อง
ดูความชอบของคนในโรงเรียนก่อน จากนั้นก็ต้อง
ดบูรบิทดา้นตา่งๆ ผา่นการศกึษาดงูานจากของจรงิ
วา่ชอบไหมเหมอืนการเขา้มาดงูานในวนันี ้ถา้ชอบ
แล้วทำาได้ไหมให้เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
  การที่บริษัทฯ ได้เลือกให้โรงเรียนบ้านหนอง

กล่าวว่า “วันนี้ดิฉันได้นำาคณะครูผู้รับผิดชอบ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 มาศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตรแบบพอเพียงฯ ของโรงเรียนบ้าน
หนองจนัทร ์ซึง่โรงเรยีนบา้นหนองจนัทรก์บัโรงเรยีน
บา้นดงไมง้ามมบีรบิทดา้นตา่งๆ คลา้ยคลงึกนั เชน่
จำานวนของครู และนักเรียนไม่ได้แตกต่างกันมาก 
ทำาให้คณะของเราได้เรียนรู้กระบวนการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ได้มี
กระบวนการบรหิารจดัการทีด่ ีความมสีว่นรว่มของ
ครูดี และนักเรียนก็ขยันขันแข็ง”

ได้เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดทักษะ
ธุรกิจให้แก่โรงเรียน และเป็นพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่ง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ยังเป็นศูนย์เรียน
รู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 
และชมุชนใกลเ้คยีงไดเ้รยีนระบบการบรหิารจดัการ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง
  นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้มีการขยายพื้นที่
โครงการไปยังสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ และมีความ
พร้อม ในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอบางสะพานมาอย่างต่อเน่ือง

จันทร์เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในวันนี้เป็นอีกหนึ่ง
กำาลังใจให้ครู และนักเรียนผู้รับผิดชอบเนื่องจาก
เขาเหล่านี้จะได้เห็นว่ากิจกรรมที่พวกเขาทำานั้นมี
ประโยชน ์มคีณุคา่ใหก้บัผูม้าศกึษาดูงานทีพ่วกเขา
ได้ทำาอยู่ สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณบริษัทฯ 
ที่ได้เข้ามาคอยติดตาม ผลการดำาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และคอยให้กำาลังใจพวกเราครับ”
  นางธนัตถ์กานต์  นิธิปิยโชติสกุล  ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน 

  “กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านดงไม้งามให้ความ
สนใจเปน็พเิศษจากการดงูานในวนันี ้และจะนำาไป
ทำาที่โรงเรียนคือ การเลี้ยงไก่ไข่ การจัดแปลงปลูก
พืชผักสวนครัว ที่เลือกทำากิจกรรมทั้งสองอย่างนี้
เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่มีการดูแลรักษาไม่ยาก
เกินความสามารถนัก โดยหลังจากนี้ทางโรงเรียน
จะต้องไปวางแปลนสถานที่ในการดำาเนินกิจกรรม
เพือ่ความสะดวก และเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในการ
จัดกิจกรรมต่อไป”

  เด็กชายธีระพงษ์ บุตรยุทธ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม กล่าว
ว่า”วันนี้ผมได้มาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
เปน็ครัง้แรกครบัทำาใหไ้ดร้บัความรูใ้หม่ๆ  ทีส่ามารถ
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น การปลูกผัก การ
เลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูด้วยครับ ผมจะนำาความรู้ที่ได้
ในวนันีไ้ปใชใ้นโรงเรยีน และบอกพอ่แมด่ว้ยวา่การ
ทำาเกษตรแบบพอเพียงฯ ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้
จ่ายด้านต่างๆ ได้ด้วยครับ”
  เด็กหญงิสุกฤตา  ประกอบบญุ  นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่5  โรงเรยีนบา้นดงไมง้าม กลา่ววา่
“วันนี้หนูได้มาโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ซึ่งนับว่า
เป็นคร้ังแรกของหนูกับเพ่ือนๆ ท่ีได้มาโรงเรียนน้ีเพ่ือ
ดงูานศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงพวกเรา
จะไดน้ำาความรูท้ีไ่ดใ้นวนันีไ้ปปรบัใชก้บักจิกรรมที่
กำาลังจะเกิดข้ึนท่ีโรงเรียนของหนู ซ่ึงในวันน้ีหนูได้มา
ดูการเล้ียงหมู การเล้ียงแพะ การเล้ียงไก่ การเล้ียงกบ
การปลูกผักสวนครัวไว้ทำากินเอง ซ่ึงหลายๆ กิจกรรม
ของโรงเรียนที่นี่หนูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ที่ไม่ต้อง
คอยพึ่งพาหาซื้อสิ่งของที่จะต้องทำากินจากตลาด 
สามารถนำาสิ่งของต่างๆ ที่มีไปขายได้ด้วยค่ะ”
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีใหม่ตามพระราช-

ดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้
ผู้ผลิต หรือผู้บริโภคพยายามเร่ิมต้นผลิต หรือบริโภค
ภายใต้ขอบเขตข้อจำากัดของรายได้ หรือทรัพยากร
ทีม่อียูไ่ปกอ่น ซึง่กค็อืหลกัในการลดการพึง่พาเพิม่
ขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วย
ตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การทำาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนำาไปสูเ่ปา้หมาย
ของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้
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กระทรวงแรงงานมอบโลประกาศเกียรติคุณ
แก บจก.เหลก็แผนเคลอืบไทย 

รณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign 2016)

น.4

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ปน
“นักสืบปาชายเลน” รุนที่ 4 
จากเด็กในหองเรียน สูโลกสํารวจปาชายเลนบางสะพาน
กิจกรรม “สงเสริมกระบวนการ
เรียนรู สรางประสบการณ และ
การมีสวนรวมในดานการบรหิาร

จัดการส่ิงแวดลอมและระบบ
นเิวศใหแกชมุชน และพนกังาน” 
อีกหนึ่งพันธกิจ  : อานตอหนา 2

รางวัลแหงความภาคภูมิใจของชุมชน
และเครอืสหวริยิา โชวความสาํเรจ็รวมกนั
ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 8

เมือ่ตนเดอืนกนัยายนทีผ่านมา  ผูนาํ
และตวัแทนชมุชนบานมารอง ต.พงศ-
ประศาสน  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบ-

คีรีขันธ พรอมดวยทีมสงเสริมและ
พัฒนา  บจก.บางสะพานสัมพันธ  เครือ
สหวิริยา  : อานตอหนา 3

จากนโยบายดานความปลอดภัย
ที่ดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง 
บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย ทํา
สําเร็จครบ 6.5 ลานชั่วโมงการ
ทาํงานโดยไมเกดิอบุตัเิหต ุเขารบั
โลประกาศเกียรติคุณระดับทอง 
จากโครงการ “รณรงคลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย
(Zero Accident Campaign 2016)”
โดยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน) 
กระทรวงแรงงาน
  บรษิทั เหลก็แผนเคลอืบไทย
จํากัด โดยนายมิสึรุ นิชิคาวา 
กรรมการผูจัดการใหญ เขารับโล
รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับ
ทอง                   : อานตอหนา 2

ชมชนตองการ ไลน ทรานสปอรต จัดให
เพ่ิมจดุตดิตัง้กลองวงจรปด ตรวจสอบการทาํงาน พขร. พรอมดแูลสงัคม ชุมชน
ตอกยํา้นโยบายคณุภาพ “ลดอบุตัเิหตใุห
เปน 0” ดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ไลน 
ทรานสปอรต รวมสรางความปลอดภัยบน
ทองถนน ผานเคร่ืองมือการทํางานดวยการ
เพ่ิมจุดการติดต้ังกลองวงจรปด สรางความ

อุนใจ ไววางใจ ในการอยูรวมกนัในสงัคม 
 บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ในกลุม
ธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส ใหความสําคัญ
เรื่องของความปลอดภัยบนทองถนน 
อุบัติ เหตุตองเปนศููนย  และเพื่อเปน
ประโยชนตอชุมชน      : อานตอหนา 4

●

คาราวานมอเตอรไซค เครือ
สหวิริยา สื่อความเขาใจสูชุมชน 
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 รวมภาพ

กิจกรรม BSS

ทีมพ่ีเล้ียง บจก.บางสะพานสัมพันธ
จดัอบรมทาํบญัชใีหกบักรรมการ
ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน 

น.3

ประเมินความเขมแข็ง “ธนาคาร
ชุมชน” อ.บางสะพาน ป 2559 

น.3

รวมสงเสริมกิจกรรมชมรม
จักรยาน ต.พงศประศาสน 

น.3

  ุ

ตรวจระบบคุณภาพ
OHSAS 18001:2007
สหวิริยาโลจิสติกส
ยกระดบัมาตรฐานระบบ
การจัดการดานอาชีว-
อนามยัและความปลอดภยั
ดวยความมุงมั่นในการพัฒนา
มาตรฐานคณุภาพการบรกิารและ
การดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสตาม
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
ทั้งในดานคุณภาพขององคกร 
คุณภาพของพนักงาน  การใหบริการ
รวมถึงศักยภาพและองคความรู

ของพนักงาน     : อานตอหนา 4
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X

พัชราพร  ทนทาน

จากโครงการ “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทำางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 
2016)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน (องคก์ารมหาชน) กระทรวงแรงงาน 
ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิากพลเอก ศริชิยั ดษิฐกลุ รฐัมนตรี
วา่การกระทรวงแรงงานเปน็ประธานในพธิมีอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการ 
371 แหง่ ทีผ่า่นเกณฑก์ารพจิารณา แบง่เปน็ระดบั
ทองแดง-ระดับแพลตตินั่ม 227 แห่ง (รับมอบ 31 
ส.ค.59) ส่วนในระดับต้น 144 แห่ง จะเข้ารับมอบ
รางวลัในการจดังานในสว่นภมูภิาคแตล่ะพืน้ทีใ่น
ลำาดับต่อไป โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับสถาน
ประกอบกจิการ เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุและสรา้ง
แรงจูงใจ แก่สถานประกอบกิจการที่ดำาเนินการ
ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำางานให้เป็น
ศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด ให้
ความสำาคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน อย่างต่อเนื่อง
มากวา่ 15 ป ีโดยใหก้ารฝกึอบรมแกพ่นกังานตาม
ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 

 ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครือสหวิริยา นำาโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบรหิาร นางวารณุ ีวฒุศิกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารในเครอืสหวริยิา 
เข้าเยี่ยมเยือน กลุ่มพนักงานทีมรักษาความปลอดภัย บจก.รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น และ
มอบอาหารวา่ง รว่มพดูคยุใหก้ำาลงัใจในการปฎบิตังิานตามจดุตา่งๆ ของกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ สร้างความประทับใจให้กับทีมพนักงานบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

    ผู้บริหาร Saha Land Property Holdings-SLPH พบปะพนักงาน บจก.
    รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น

รวมทั้งปรับปรุงสถาน
ที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง 
และปลูกฝังจิตสำานึกให้
พนกังานทกุคนตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบใน
เ รื่ อ ง ก า ร ดู แ ล ส ภ า พ
แวดล้อมการทำางานใน
บริษัท ซึ่งการดำาเนิน
การดังกล่าวส่งผลให้
บรษิทัไดร้บัรางวลัสถาน
ประกอบการที่ไม่มีการ
ประสบอุบัติเหตุถึงขั้น
หยดุงานตอ่เนือ่งตัง้แตป่ ีพ.ศ  2546 จนถงึวนัที ่31 
ธันวาคม พ .ศ. 2558 บริษัท ฯ มีชั่วโมงการทำางาน
สะสมครบ 6.5 ลา้นชัว่โมง ซึง่รางวลัอนัทรงคณุคา่
ดังกล่าวนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ ฝ่าย
บริหารและพนักงานทุกคน ภายใต้นโยบายเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เปน็นโยบายสำาคญัของบรษิทั ทีจ่ะทำาใหพ้นกังาน
และชุมชนแวดล้อมสถานที่ทำางานมีความมั่นใจ
ในการดำาเนินงานของ TCS
  ในโอกาสนี้  นายมิสึรุ  นิชิคาว่า  กล่าวว่า
“บริษัทฯ ถือว่าบุคคลากรทุกคน  คือ หัวใจสำาคัญของ
องคก์รและเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ยิง่ จงึกำาหนด

นโยบายเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นนโยบายหลัก
และสำาคัญท่ีสุด เพ่ือส่งเสริมให้การปฎิบัติงานของ
พนักงานและการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านได้ ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตาม
นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 
เพราะเปน็การแสดงถงึความตัง้ใจของบรษิทัและ
พนักงานที่ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลให้ความ
สำาคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อัน
จะสง่ผลตอ่สวสัดภิาพของพนกังานในทา้ยทีส่ดุ” 

  นับเป็นอีกหนึ่งความสำาเร็จของบริษัท
ในเครือสหวิริยา ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับ
เคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการตามนโยบายของภาครัฐ โดย
บริษัทในเครือสหวิริยายังคงเดินหน้าสร้าง
มาตรฐานที่ดีด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและพร้อม
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสถานประกอบ
การที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพและยกระดับชีวิตพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
รว่มสรา้งสรรคส์งัคมใหน้า่อยู ่และเปน็แบบอยา่ง
ที่ดีของภาคอุตสาหกรรมเหล็กในการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

รณรงค์ลดอุบัติเหตุการทำางานให้เป็นศูนย์
ต่อจากหน้า 1

อีกหนึ่งพันธกิจของศูนย์บริหารจัดการและส่ง
เสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ภายใต้ บจก.
บางสะพานสัมพันธ์ และในปีนี้  กิจกรรมสิ่ง
แวดล้อมศึกษา ตอน “นักสืบป่าชายเลน” ได้
จัดขึ้นต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่ 4 เป้าหมายคือ สอน
ให้เด็กๆ บางสะพาน เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 
ฝึกทักษะการเรียนรู้ สำารวจ สังเกต ศึกษา นำาไป
สู่การปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อ.บางสะพาน    
  โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ทีมพี่
เลี้ยงจากศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ได้นำา
ตัวแทนน้องๆ นักเรียน ชั้น ป.4 - 6 โรงเรียนบ้าน
ท่าขาม ที่เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจในหมวดของทีม 
“นกัสบืปา่ชายเลน” ภายใต ้“โครงการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา ปีที่ 4” ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้
เด็กๆ เรียนรู้การสำารวจ สังเกต และจดบันทึกใน
สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมต่างๆ และฝึกทักษะ
และความสามารถในการคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 
ซึ่งกิจกรรมหลักๆ คือ ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น สิ่ง

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ปั้น
“นักสืบปา่ชายเลน” รุน่ที ่4

ต่อจากหน้า 1

มีชีวิตต่างๆ อาทิ สำารวจ
ศึกษาพันธุ์ไม้ และสิ่งมี
ชีวิตสัตว์ รวมถึงระบบ
นิเวศวิทยาของป่าชาย
เลน ณ บริเวณเส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน วนอุทยาน
แม่รำาพึง แหล่งเรียนรู้
สำาคัญในพื้นที่  ต.แม่
รำาพึง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ 
  ซึ่งในกิจกรรมนั้น 
สิ่ งมีชีวิตที่น้องๆ พบ
ส่วนใหญ่ คือ หอยเจดีย์ 
ปูก้ามดาบ ปูแสม กุ้ง
ดีดขัน เป็นต้น ซึ่งสร้าง
ความตืน่ตา ตืน่ใจใหก้บั
น้องๆ ที่เข้าร่วมสำารวจ 
โดยมีพี่ๆ  คอยเป็นพี่

เลี้ยงให้คำาปรึกษาก่อนทำาการสรุปผลในครั้งต่อ
ไป และจากการสำารวจในเบื้องต้นพบว่าดัชนีชี้
วัดความหลากหลายทางชีวภาพยังคงสมบูรณ์
ดี รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ก็
สามารถสร้างทีมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้าง
จิตสำานึกในการร่วมดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้ดำารงอยู่
อย่างยั่งยืนได้ โดยทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหลักของเครือสหวิริยา 

มากขึ้น อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจธรรมชาติกัน
เยอะๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต” 
  และ ด.ญ.ขวัญชนก บูชาบุญ ชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 “เลา่ถงึความรูส้กึทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม

  ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.พัชราพร ทนทาน 
นักเรียนชั้น  ป.6 จาก
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ท่ า ข า ม 
นักสืบป่าชายเลนตัวน้อย 
เล่าว่า  “ชอบกิจกรรม
นี้มาก การได้มาศึกษา

หาความรู้เกีย่วกับสิ่งมีชีวิต พันธุ์ต้นไม้ต่างๆ รู้สึก
ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักสืบป่าชายเลน ทำาให้
พวกเรารู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต

ขวัญชนก  บูชาบุญ

ดังกล่าวฯ ว่า “ดีใจที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนักสืบสาย
ป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่
ทำาใหไ้ดม้าศกึษาและเรยีน
รู้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ 
และสามารถนำาไปเรียนรู้
รว่มกบัวชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้

ทำาให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ
มากขึ้น ขอบคุณพี่เลี้ยง ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ที่นำา
พวกเรามาศกึษาสิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิอยาก
ให้เพื่อนๆ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในบ้าน      
เราเอง ช่วยกันดูแลรักษาให้ดี เพื่อบ้านเรา”
  โดยกิจกรรมต่อยอดของโครงการนี้ คือ 
การนำาผลที่ได้จากการสำารวจ มาร่วมพูดคุยทำา
บทสรุปร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกับเด็กๆ เกิด
ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบต่างๆ ที่เกื้อกูล
กนัของสิง่มชีวีติชนดิตา่งๆ ในสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
ซึ่งทางทีมข่าวฯ จะนำาเสนอในโอกาสต่อไป
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จับมือกันแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรและชุมชน 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “รวม
พลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” จัด
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวง
วัฒนธรรม ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 (ฮอลล์ 9) 
เมืองทองธานี 
  งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 8 ภายใต้
แนวคิด“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม” เป็นการรวมพลังเครือข่ายคุณธรรม
ครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีศูนย์คุณธรรมและเครือข่าย
คุณธรรมมากกว่า 77 องค์กร ทั้งภาคประชาชน
และเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศเข้าร่วมงาน 
จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ   
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เอื้อต่อการทำาความดีทุก
รปูแบบ ภายใตร้ากฐานแหง่คณุธรรม และเปน็การ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยในงานได้
รับเกียรติจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชุมชนและเครือสหวิริยา
ต่อจากหน้า 1 นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในพิธีเปิด
  โดยงานนีพ้ีน่อ้ง
บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประ-
ศาสน์  อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ ได้รับ
เกียรติ ให้แสดงผล
งานการขับเคลื่อน
กิจกรรมงานพัฒนา
ต่างๆ ของชุมชน ที่
ผ่านเวทีสภาผู้นำาชุมชน
ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้

ทำาให้ได้เข้ารับรางวัล “หมู่บ้านคุณธรรม” จาก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำาปี 2559 
  ซึง่เครอืสหวริยิา โดยทมีสง่เสรมิและพฒันา 
ในฐานะที่เป็นหนึ่งแรงหลักในการช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสำาเร็จดังกล่าว 
ได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรม ให้เข้าร่วมแสดง
ผลการดำาเนินงาน นโยบายงานพัฒนาชุมชน 
อ.บางสะพาน ในครั้งนี้ด้วย โดยเครือสหวิริยา
เปน็หนึง่ตวัอยา่งจากหลายๆ องคก์รทีไ่ดม้โีอกาส
มาแบ่งปันประสบการณ์และงานพัฒนา รวมถึง
กิจกรรมคุณธรรมที่ส่งต่อให้ชุมชนสังคมมาโดย
ตลอด ไดน้ำาเสนอขอ้มลูบทบาทของเครอืสหวริยิา
กบัการพฒันาชมุชนเขม้แขง็ผา่นเรือ่งราว “ตน้ไม้
คุณธรรม”อาทิ โครงการธนาคารชุมชน โครงการ
สภาผู้นำาชุมชน  โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน
สร้างอาชีพในชุมชน โครงการสร้างเยาวชนคน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาล้วนแต่
ผ่านกระบวนการถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้ 
เชื่อมโยงและต่อยอดสร้างความเข้าใจและสร้าง
จติสำานกึตระหนกัในคณุธรรม จรยิธรรม อนัจะนำา
มาซึง่ความสขุ ความสามคัค ีปรองดองสอดคลอ้ง
กับความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมคุณธรรมต่างๆ เกิดข้ึน
ในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อรักษา   

สิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้ธนาคารชุมชนที่
นำาไปสู่การต่อยอดกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ธนาคาร
ความดี เป็นต้น ผลงานต่างๆ ที่เป็นที่โดดเด่น 

l

คาราวานมอเตอร์ไซค์
เครือสหวิริยา สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน

รวมภาพ

กิจกรรม BSS
(บางสะพาน)

บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด เครือสหวิริยา 
โดยทมีสง่เสรมิและพฒันา สานสมัพนัธส์ือ่ความ
เข้าใจสู่ชุมชนเป็นประจำาทุกเดือน ผ่านขบวน 
“คาราวานมอเตอร์ไซค์ สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน” 
ลงพืน้ทีพ่ดูคยุ รบัฟงัความคดิเหน็ชมุชนและแจก
สื่อต่างๆ เช่น นสพ.ข่าวฅนเหล็ก แผ่นพับเครือ
สหวิริยา ฯลฯ ซึ่งครั้งนี้ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้อง
หมู่ 6 บ้านหนองตาเมือง และหมู่ 8 บ้านตะเคียน
สองพี่น้อง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ทีมพี่เลี้ยง บจก.บางสะพานสัมพันธ์
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดอบรม

การทำาบัญชีให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ขับเคล่ือนงานภาคสังคม
และชมุชนบางสะพาน ภายใต ้“โครงการสหวริยิา
ร่วมพัฒนา” อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการยก
ระดับคุณภาพธนาคารชุมชน ทั้ง 18 ธนาคารฯ 
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ทีมพี่เลี้ยงจึงได้ร่วมมือ
กนั จดัโครงการ “ฝกึอบรมการจดัทำาบญัชปีันผล
ธนาคารชุมชน” ประจำาปี 2559 เชิญตัวแทน
คณะกรรมการธนาคารชุมชนจาก ต.ธงชัย และ 
ต.กำาเนดินพคณุ และเขา้รว่มฝกึอบรมเปน็รุน่ที ่3
ปี 2559 เพื่อเป็นการทบทวนและเรียนรู้ในการ
จัดทำาบัญชีท่ีถูกต้องแม่นยำาก่อนจะมีการปันผล
ในช่วงส้ินปี เพ่ือประโยชน์คืนกลับสมาชิกของ
ธนาคารฯ อีกทั้งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของคณะกรรมการธนาคารชุมชน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางสะพาน ณ ห้อง
ประชุม บจก.บางสะพานสัมพันธ์ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ

กิจกรรมลงพ้ืนท่ีร่วมสร้างความย่ังยืนให้ธนาคารชุมชน
โดยร่วมประเมินผลงานความเข้มแข็ง พูดคุยงาน
ธนาคารฯ ประจำาปี 2559 โดยทีม บจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ เครือสหวิริยา ซึ่งทีมฯ ลงพื้นที่ตวรจเยี่ยม
ประเมินไปแล้ว 12 ธนาคารชุมชน ประกอบด้วย 
ต.พงศ์ประศาสน์  ได้แก่  ธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง
บ้านฝ่ายท่า บ้านม้าร้อง และธนาคารชุมชนบ้าน     
ทุ่งนุ่น ต.กำาเนิดนพคุณ ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้าน
ดอนทอง และบ้านหนองตาจ่า ต.ธงชัย ได้แก่ ธนาคาร
ชุมชนบ้านทางสาย บ้านหนองระแวง บ้านชัยมงคล 
และธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง  ต.แม่รำาพึง  ได้แก่
ธนาคารชุมชนบ้านท่าขาม และบ้านทุ่งลานควาย
ผลสรปุอยูใ่นเกณฑด์มีาก และยงัเหลอือกี 6 ธนาคาร
ชุมชน คือ บ้านปอแดง ชุมชนสวนฉัตร บ้านกลางนา
บ้านหลักเมือง บ้านตลาด และบ้านท่ามะนาว ทีม
พี่เลี้ยงจะเข้าไปให้คำาปรึกษาและประเมินความ
เข้มแข็งต่อไป

ประเมินความเข้มแข็ง “ธนาคารชุมชน” อ.บางสะพาน ประจำาปี 2559 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมชมรมจักรยาน ต.พงศ์ประศาสน์

กิจกรรมการรณรงค์การปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำา
ปี  2559 จัดโดยชมรมปั่น
จกัรยานตำาบลพงศป์ระศาสน ์
อบต.พงศ์ประศาสน์ และร่วม
สง่เสรมิกจิกรรมโดยการทอ่ง-
เท่ียวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ
ร่วมกับสภาผู้นำาชุมชนบ้าน
ม้าร้อง ทีม บจก.บางสะพาน
สมัพนัธ ์เครอืสหวิริยา ร่วมเป็น
กำาลังเสริมหนุนกิจกรรมแรลล่ี
จักรยานประจำาฐาน สร้างความ
สนกุสนาน ใหก้บัผูเ้ขา้แขง่ขนั 
พร้อมการออกกำาลังกายปั่น
จักรยาน  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25594 : ข่าวฅนเหล็ก 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

อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ จงึเพิม่จดุตดิตัง้กลอ้ง
วงจรปิด จำานวน 4 จุด (เดิมมีกล้องวงจรปิดใน
พื้นที่โดยรอบ อ.บางสะพาน แล้ว 9 จุด) โดยเริ่ม
ตดิตัง้เพิม่เตมิจดุแรก เมือ่วนัที ่27 กนัยายนทีผ่า่น
มา ณ บรเิวณสามแยกเพชรเกษม สีแ่ยกบา้นกรดู-
ชายทะเล และติดตั้งเพิ่มจุดเดิมตรงสี่แยกหนอง
ตาเมือง ซึ่งเกิดจากการประสานงานกันอย่าง
ลงตัว ตามความต้องการของชุมชน และความ
เหมาะสมในการตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิ เพือ่รว่มมอื
กันเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งในพื้นที่
อำาเภอบางสะพาน และพืน้ทีอ่ืน่ๆ รวมทัง้สอดสอ่ง 
การปฎบิตังิานของพนกังานขบัรถขนสง่สนิคา้ของ
บรษิทัฯ พรอ้มชว่ยเปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยกำากบั
ดูแลการดำารงชีวิตประจำาวันของชุมชน  เช่น  อุบัติเหตุ
อื่นๆ การโจรกรรมทรัพย์สินในชุมชน เป็นต้น
  ซ่ึงท่ีผ่านมา มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดในชุมชน
อ.บางสะพานไปแล้วจำานวน 9 จุด ด้วยกัน ประกอบ
ด้วย พื้นที่ ต.แม่รำาพึง คือ บ้านท่าขาม สามแยก
บ้านดอนสำาราญ หน้าโรงเรียนบ้านดอนสำาราญ 
สามแยกวนอุทยานป่ากลางอ่าว พื้นที่ ต.กำาเนิด

ชุมชนต้องการ  ไลน์ ทรานสปอร์ต จัดให้
นพคุณ บริเวณโค้งสาคู ศาลาหมู่บ้านดอนทอง 
หนา้วดัหว้ยทรายขาว หนา้รา้นสขุสนัตซ์าวด ์และ 
ต.ธงชัย บริเวณสี่แยกบ้านหนองตาเมือง  
  นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรม
กำานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบฯ อุปนายก

สมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และ
ในฐานนะกำานันตำาบลธงชัย ได้กล่าวแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนใน
ครั้งนี้ว่า “ขอเป็นตัวแทนชุมชนขอบคุณ บจก.
ไลน ์ทรานสปอรต์ ทีใ่หก้ารสนบัสนนุในการตดิตัง้
กลอ้ง และใหค้วามสำาคญักบัชมุชนในหลายพืน้ที่

ของ อ.บางสะพาน มปีระโยชนต์อ่ชมุชนเปน็อยา่ง
มาก สมมุติมีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีเกิดข้ึน ทางเจ้าหน้าท่ี
ตำารวจสามารถติดตามคนร้ายได้สะดวกมากขึ้น
เป็นการช่วยชุมชนอำาเภอบางสะพาน  และเป็น
การตรวจตาได้ทั้งพนักงานขับรถขนส่งเหล็ก     

เพื่อสร้างการขับขี่อย่างมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
และช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย 
  ด้านความคิดเห็นของ ร.ต.ต.อมร ส่องสว่าง
รองสารวตัรจราจร สภ.บางสะพาน ไดก้ลา่วชืน่ชม
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ท่ีตระหนักถึงความปลอดภัย
การจราจรบนท้องถนน และการที่มาติดตั้งตรง

จุดสามแยกเพชรเกษม ซึ่งเป็นทางหลักของคน
ที่สัญจรผ่านไปมา มีประโยชน์มากๆ ถือเป็น
ความใส่ใจต่อผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน และช่วยอำานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำารวจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบการจราจรในบริเวณจุดที่กล้อง
วงจรปิด หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สามารถมาขอดู
ภาพได้ที่จราจรสามแยกเพชรเกษม และต้องขอ
ขอบคุณ ที่มาสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ให้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคนใน
อำาเภอบางสะพาน”
  โดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.
ไลน์ ทรานสปอร์ต กล่าวว่า “ไลน์ ทรานสปอร์ต
มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยบน
ท้องถนนเช่นกัน และจากท่ีบริษัทได้กำาหนดนโยบาย
การดำาเนินงานภายใต้ new LINE 4.0 - ระบบใหม่
ทันสมัย ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ก็จะมีกิจกรรมและ
งานพฒันาการบรกิารตา่งๆ เกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
รวมถึงกิจกรรมเพ่ิมจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดในวันน้ี
ด้วย ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความม่ันใจให้ชุมชน ตอบสนองความต้องการของ
ชมุชนไดใ้นระดบัหนึง่ และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ทาง
บริษัทฯ จะมีกิจกรรมดีๆ ร่วมกับชุมชนต่อไป”
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ตรวจระบบคุณภาพ
OHSAS 18001:2007
เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี  กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์
จึงให้ความสำาคัญในการยกระดับระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:
2007 ให้เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักขององค์กร
  โดยเมือ่กลางเดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา บจก.
สหวิริยาโลจิสติกส์ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และ
บจก.เรือลำาเลียงบางปะกง ธุรกิจกลุ่มสหวิริยา    
โลจิสติกส์  นำาโดยนายอุดม  สดใส  กรรมการ
ผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต พร้อมคณะ
ทำางานใหก้ารตอ้นรบัคณะผูเ้ชีย่วชาญและผูต้รวจ
ประเมนิการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความ
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 บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด นำาโดย      
นายสรุเดช มขุยางกรู ประธานกรรมการบรหิาร ให้
เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร     
“การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน” (The Supervisory Skill
Development) โดยมีนายอนุวัต ชัยกิตติวนิช 

 สหวิริยาโลจิสติกส์ อบรมหลักสูตร
 “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน”

กรรมการผู้จัดการ บจก.บริการจัดการสหวิริยา และนางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. 
สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำาแนะนำา เพื่อเสริมศักยภาพความรู้และ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานทั้งด้านการบริหารการจัดการงาน และการบริหารจัดการคน 
อาท ิ การวางแผนและการกำาหนดเปา้หมายในการทำางาน  การมอบหมายและตดิตามงาน  การนำาเสนองาน
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรองและการให้คำาปรึกษาแนะนำา ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง  
ที่สหวิริยาโลจิสติกส์มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำาที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กร ณ ห้อง
ประชุมธราดล ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปลอดภยั OHSAS18001:2007 จาก บรษิทั บเีอสไอ
กรุ๊ป  (ประเทศไทย)  จำากัด  หรือ  BSI  (British
Standards Institution) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
งานใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจ
ประเมินก่อนพิจารณาให้การรับรอง ตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่ง
การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจประเมินด้านเอกสารและภาคปฏิบัติของ 3 
บรษิทั  ทัง้ธรุกจิขนสง่ทางบก  ธรุกจิขนสง่ทางนำา้
รวมทั้งระบบบริหารการจัดการต่างๆ เข้มข้น
ทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม 

และพัฒนาให้มีความสอดคล้อง                            
กับ ISO 9001 ที่ได้รับมาแล้ว เพื่อ   
การันตีมาตรฐานและศักยภาพด้าน
การให้บริการขนส่งแบบครบวงจร
            นายธงชัย  เครือน้อย  หัวหน้า
แผนกระบบบริหารคุณภาพและ
ความปลอดภัย (QMS) บจก.สหวิริยา
โลจิสติกส์กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
และเป็นผู้ประสานงานในส่วน 
ต่างๆ ในการตรวจสอบประเมินผล

ในครั้งนี้ว่า ”การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไป
ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทำางาน โดยมุง่เนน้เรือ่งของ
การปฏิบัติตามกฎการประเมินความเสี่ยง การ
ควบคมุปอ้งกนั การปรบัปรงุแกไ้ข และการพฒันา
ความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเป็นการ

ยกระดับการดำาเนินการ
ด้านความปลอดภัย 
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน ให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพื่อสร้างความ
มั่ น ใ จ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า
ในการบริหารความ
ปลอดภัยที่ครอบคลุม

ทัง้ธรุกจิขนสง่ทางบก และขนสง่ทางนำา้ ของกลุม่
สหวิริยาโลจิสติกส์”
  ระบบการจัดการเร่ืองอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 เปน็
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย
ทีเ่ปน็สากลและเปน็ทีย่อมรบัทัง้หนว่ยงานภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากสามารถช่วยลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานใน
องค์กร ซ่ึงช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางาน
ของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน 
โดยกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ให้ความสำาคัญ 
และส่งเสริมการพัฒนาครอบคลุมรอบด้าน  ท้ังการ
ดำาเนินธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง-
แวดลอ้ม ใหอ้งคก์รอยูร่ว่มกบัชมุชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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