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‘เอสเอสไอ’ประกาศเจตนารมณ์
ดำาเนินธุรกิจตามเป้าหมายย่ังยืน

เอสเอสไอร่วมองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ 
TBCSD และ 38 องค์กรชั้น
นำาแสดงเจตนารมณ์การดำาเนิน
ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน(Sustainable Develop-
ment Goals: SDGs) โดยการ
ขึ้นเวทีแสดงความมุ่งมั่นในงาน
สัมมนาประจำาปี 2560 โดยอาศัย
กรอบความคิดท่ีมองการพัฒนา
เปน็มติขิองเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยง
กัน ผู้บริหารเผยเป้าหมายการ
พัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเอส
เอสไอ “บริษัทเหล็กชั้นนำาด้าน
นวัตกรรมและความเชื่อมั่น” 
อาทิ การขจัดความยากจน  
        อ่านต่อ น.2

PPC ปกปอ้งทะเล
ซ้อมแผนประจำาปี
รบัมอืนำา้มนัร่ัวไหล
ท่าเรือประจวบใส่ใจความ
ปลอดภัยทางทะเล จัดฝึก
ซ้อมแผนฉุกเฉิน ใช้ทุ่นกัก
นำ้ามัน ประจำาปี 2560 เพื่อ
ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้
ทบทวนแผนปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง 
ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ให้เกิด
ความชำานาญ และมีความ
พร้อมรับมือในสถานการณ์
หากเกิดกรณีนำ้ามันหกรั่ว
ไหลลงสูท่ะเล มุง่สรา้งความ
ปลอดภัยในการดำาเนินงาน
และป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน
  นายถาวร คณานับ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ทา่เรอืประจวบ จำากดั หรอื PPC
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าว    
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “เมื่อ
เร็วๆ นี้ บริษัท ท่าเรือประจวบ 
จำากัด ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน 
ทุ่นกักนำ้ามันประจำาปี 2560 ขึ้น 
ณ  ท่าประจวบ  ท่าเทียบเรือ  A
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   อ่านตอ่ น.3

นายยงยุทธ  มลิทอง  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สำานกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืกลุม่ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนบริษัทร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Develop-
ment Goals : SDGs) ตามนโยบายของภาครัฐ ในงานสัมมนาประจำาปี 2560 ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 
โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

เพือ่ความเปน็หนึง่เดยีว
TCRจดักจิกรรมสรา้งทมี

เอสเอสไอร่วมเดินหน้าสร้างสรรค์และ

พัฒนาชุมชนบางสะพานสู่ความยั่งยืน 

ผ่านวัฒนธรรมจิตอาสาพนักงานทั่วทั้ง

องคก์ร เนน้การพฒันาชมุชนบางสะพาน 

ทัง้ดา้นการพฒันาสิง่ปลกูสรา้งสาธารณะ

ประโยชน ์ศาสนา การศกึษา สขุภาพและ

การกีฬา ตลอดจนความปลอดภัยของ

คนในชุมชน ภายใต้โครงการ 25 ปี เอส-

เอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา โดย

หกเดอืนแรกไดด้ำาเนนิโครงการเอสเอส-

ไออาสาไปแล้ว 12 โครงการ มีพนักงาน

เข้าร่วม 362 คน คิดเป็น 2,896 ชั่วโมง

งาน และชุมชน 203 คน คิดเป็น 1,624 

ชั่วโมงงาน ชูโปรเจค “One Department 

One Arsa หนึ่งฝ่ายงาน หน่ึงโครงการ

อาสา” ให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วน

ร่วมมากขึ้น

  นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะ

อนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสา บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  หรือ

เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ข่าวฅนเหล็ก   

เอสเอสไอว่า “เพื่อให้มีการขับเคลื่อนวัฒน-

ธรรมอาสาดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะอนุ

ทำางานโครงการเอสเอสไออาสา จึงได้มีการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ “One Department 

One Arsa หนึ่งฝ่ายงาน หนึ่งโครงการอาสา” 

ขึ้น เพื่อเปิดให้แต่ละฝ่ายงานหรือหน่วยงาน

ในองค์กรเอสเอสไอ      อ่านต่อ น.4

           

                          หน่ึงฝ่ายงานหน่ึงโครงการอาสา เอสเอสไอพัฒนาชุมชนต่อเน่ือง

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS นำา
พนักงานลุยทำากิจกรรมภายใต้
โครงการ “CSR & Teambuilding” 
ปทีี ่2 ดว้ยการทำากจิกรรมจติอาสา
ปล่อยปูสู่ป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์
พนัธุส์ตัวน์ำา้ และทำากจิกรรมสรา้ง
ทมี (Team Building) โดยการรว่ม

ปฏิบัติภารกิจตามฐานต่างๆ เพื่อ
ให้พนักงานได้เรียนรู้การทำางาน
เปน็ทมีและความสามคัค ีสง่เสรมิ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน
พนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่วม 
131 คน 
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็ก” รายงาน
เมื่อวันที่          อ่านต่อ น.3
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

เอสเอสไอประกาศ ต่อจากหน้า 1
 
การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ การส่ง
เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การผลิตและ
การบริโภคอย่างย่ังยืน ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
	 	 ผูส้ือ่ขา่ว	“ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ”	รายงาน
ว่า	เมื่อวันที่	21	มิ.ย.	2560	ที่ผ่านมา	องค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หรือ	 TBCSD	 ได้จัด
งานสัมมนาประจำาปี	 2560	 ขึ้น	 ภายใต้หัวข้อ	
TBCSD	รว่มกนัดำาเนนิธรุกจิ	เพือ่มุง่มัน่สูเ่ปา้หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	
Goals	:	SDGs)	เพื่อดำาเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตาม
นโยบายของภาค
รัฐ	 ขับเคลื่อน	 ส่ง
เสรมิใหป้ระเทศไทย
บรรลุผลตามเป้า
หมายที่กำาหนดไว้	
คือ	ประเทศไทยจะ
ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร้อยละ	
20	 ถึง	 25	 ภายใน
ปี	 2573	 โดยจะใช้
พลั งงานทดแทน
ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง
แวดล้อม	พร้อมทั้งการขจัดความยากจน	 การ
ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ	การส่งเสริมการลด
ความเสีย่งและบรรเทาภยัพบิตั	ิรวมทัง้การบรหิาร
จัดการนำ้าอย่างบูรณาการ	และการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน	 โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน	ซึ่งเป็นหลักการ
สำาคญัของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ
ดำาเนินการให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี	
2573	ของสหประชาชาติ
  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	 ประธาน
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กล่าว
ว่า	 การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ที่นานาประเทศทั่วโลก	 รวมทั้งประเทศไทยได้
ให้คำามั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ	เมื่อเดือนกันยายน	2558	โดยเป้า
หมายดงักลา่วเปน็การสานตอ่จากเปา้หมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ	หรือ	Millennium	Develop-
ment	 Goals:	MDGs	 ที่ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี	 2557	
องค์การสหประชาชาติจึงได้กำาหนดเป้าหมาย

การพัฒนาขึ้นใหม่	 โดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน	เรียกว่า	วาระ
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	หรอื	Sustainable	Development	
Goals:	SDGs	ประกอบดว้ยเปา้หมาย	หรอื	Goals	17	
ข้อ	เป้าประสงค์	169	ข้อ	และตัวชี้วัดที่วัดผลการ
ดำาเนินงาน	240	กว่าตัว	ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการ
พัฒนาทั้งของไทยและของโลกต่อจากนี้ไปจนถึง
ปี	2573	ครอบคลุมระยะเวลา	13	ปีจากนี้
	 	 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ได้
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ได้จัดการประชุมเมื่อวัน
ที่	 18	 เม.ย.	 2560	 ระดมความคิดเห็นขององค์กร
สมาชิก	TBCSD	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	3	หน่วยงาน

ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัทีด่ำาเนนิงานขบัเคลือ่นเปา้
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ได้แก่	 คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สถาบัน
ธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม	และ
สถาบนัไทยพฒัน	์ซึง่ในทีป่ระชมุตา่งเหน็พอ้งตอ้ง
กนัวา่	TBCSD	นา่จะเปน็องคก์รทีเ่ปน็สว่นเช่ือมโยง
ข้อมูลและการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนเพื่อให้การขับ
เคลือ่นเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและตอบโจทย์
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้
  นายยงยุทธ มะลิทอง	 ผู้ช่วยกรรมการ							
ผู้จัดการใหญ่	สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม	
บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ี	หรอืเอสเอสไอ	กลา่ว
ว่า	บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของการดำาเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และมุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	
(Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs)	 โดย
เอสเอสไอได้มีการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัท	 คือ	 “บริษัทเหล็กชั้นนำาด้านนวัตกรรม

และความเชื่อมั่น”		และ	พันธกิจ	คือ	“สร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มกับลูกค้า		สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่น
กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”	 เพื่อตอบโจทย์	
ใน	 17	ข้อที่ได้กำาหนด	ทั้งในด้านการขจัดความ
ยากจนและยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในสงัคม	
เอสเอสไอไดม้กีารสง่เสรมิรายได	้โดยการจา้งงาน
ท้องถิ่น	ช่วยพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน	เป็นต้น	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การมีสุขภาพที่ดี	เช่น	การจัดกิจกรรมต่างๆ		อาทิ	
ปัน่สองลอ้ชว่ยพอ่ปลกูปา่	ปัน่รกัษป์นัยิม้	กจิกรรม	
ฅนเหล็กมินิมาราธอน	 เป็นต้น	 เพื่อกระตุ้นให้ทุก
คนได้หันมาออกกำาลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี	
  ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่า

เทยีมรวมถงึโอกาสการเรยีนรู	้เอสเอสไอไดจ้ดั
ทำาโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมุ่งพัฒนาครู	สถานศึกษา	นักเรียน
แบบองค์รวมนำาไปสู่การพัฒนาการศึกษาของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้เยาวชนเพื่อเปิดโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เทา่เทยีบ	ชว่ยปรบัปรงุพฒันาสถานทีอ่าคารเรยีน	
และแหล่งเรียนรู้	 เป็นต้น	ส่วนพนักงานได้เปิดให้
พนกังานทกุคนทกุระดบัไดเ้ขา้อบรมพฒันาความ
รู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานได้มีการบริหารนำ้า
โดยการนำานำ้ามาบำาบัดหมุนเวียนใช้ต่อภายใน
โรงงานอย่างคุ้มค่า	 ไม่มีการปล่อยนำ้าออก
ภายนอกโรงงาน	นอกจากนีย้งัทำาขอ้ตกลงรว่มกบั
ชมุชน	โดยไมส่บูนำา้จากแหลง่นำา้ธรรมชาตขิณะที่
นำา้อยูใ่นระดบัตำา่กวา่	2	เมตร	เพือ่ขจดัปญัหาการ
แยง่ชงินำา้ใชใ้นฤดแูลง้	การสง่เสรมิการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ	เอสเอสไอไดม้กีารสง่เสรมิเศรษฐกจิทัง้

ในระดับท้องถิ่น	และประเทศ	ด้วยการตอบแทน
คืนสู่ระบบในรูปแบบภาษีอากรอย่างตรงไปตรง
มา	เพื่อนำามาพัฒนาประเทศ	สาธารณูปโภค	
  การผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 
ผลติภณัฑเ์หลก็เอสเอสไอเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	
โดยสามารถนำากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้	 และ
ยังได้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้ของลูกค้า	 ให้เกิดการใช้เหล็ก
อยา่งคุม้คณุคา่	นอกจากนีย้งัมกีารจดัทำาโครงการ
เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศอีกด้วย
  “นอกจากน้ียังได้ดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
คือ	 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยัง่ยนื	สง่เสรมิศกัยภาพการมงีานทำา	การจา้งงาน

และงานที่มีคุณค่า
สำาหรับทุกคน	 ส่ง
เสริมการปรับตัวเป็น
อุตสาหกรรมยั่งยืน
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
นวัตกรรมการผลิต
และการบริโภคที่
ย่ังยืนการใช้ประโยชน์
ที่ยั่งยืนของระบบ
นิเวศน์	 รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล	 การลด
ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
     “เราเล็งเห็นความสำาคัญของเร่ืองน้ี	เอสเอสไอ
เราไดใ้หท้กุฝา่ยนำานโยบายเพือ่ความยัง่ยนืเขา้ไป
อยู่ในแผนงานและนำามาปฏิบัติงานด้วย	 เพ่ือให้
บรรลุการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และส่ิงแวดล้อมและบรรลตุามนโยบายภาค
รัฐ”	นายยงยุทธกล่าว
  ผู้ส่ือข่าว	“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	รายงานว่า
นอกจากการร่วมแสดงเจตนารมณ์การดำาเนินธุรกิจ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว	 เอสเอสไอ
ได้สนับสนุนชุดการแสดงภายในงานนี้ด้วย	 โดย
นำาการแสดงนาฏศิลป์	 “ระบำาร่อนทอง”	ที่ขึ้นชื่อ	
ที่ท่ารำาเลียนแบบท่าทางการร่อนแร่ทองคำาที่เป็น
อาชีพ	 มีประวัติความเป็นมาจากการประกอบ
อาชีพของชาวบ้าน	บ้านป่าร่อน	หมู่ที่	 ๖	ตำาบล
ร่อนท่อง	 อำาเภอบางสะพาน	มาเผยแพร่ให้เป็น
ที่รู้จักอีกด้วย	นำาแสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียน
บางสะพานวทิยา	สรา้งเสยีงปรบมอืเปน็ทีช่ืน่ชอบ
เป็นอย่างมาก		ณ		โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์		กรุงเทพฯ

       เย่ียมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน     นายอู้ลิ้นโกโก	ผู้ว่าราชการจังหวัด
มะริด	ผู้แทนมุขมนตรีภาคตะนาวศรี	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	นายวีระ	ศรีวัฒนะตระกูล	นายก
สมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน	ประจวบ-มะริด	ประธานหอการค้าจังหวัดมะริด	ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดมะริด	พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดมะริด	สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์		เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ		บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี	โดยมี	นายบุญทวี	บุญญอารักษ์	ผู้จัดการท่ัวไปด้านปฏิบัติการสายการผลิตและทีมงาน	ให้การต้อนรับ

X 

 กลุ่มเหล็กสหวิริยา-สพป.ปข.1 จัดประชุมปฏิบัติการแนะการเขียนแผนพัฒนาฯ 
กองทุนสหวิริยารุ่น 6 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาบางสะพาน
 กลุ่มเหล็กสหวิริยา	ร่วมกับสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต	1	(สพป.ปข.1)
จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับความสามารถในการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ระยะ	3	ปี	ภายใต้
โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน	ประจำาป	ี2560	(รุน่ที	่6)	โดยเนน้การวเิคราะห์
จดุแขง็-จดุออ่นของสถานศกึษา	เพือ่นำามากำาหนดเปา้หมายของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	ระยะ	3	ป	ีตอบ
สนองความต้องการของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู	จำานวน	42	
คน	 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ	 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต	1	(สพป.ปข.1)	เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ	ณ	ห้องประชุม	โรงเรียนบางสะพาน
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการโครงการฯ	จะร่วมกันพิจารณาตัดสินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ระยะ	3	ปี	ของ
สถานศกึษาทีส่ง่แผนพฒันาฯเขา้รว่มประกวดภายใตโ้ครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษา
บางสะพาน	2560	(รุ่นที่	6)	พร้อมประกาศผลและมอบเงินสนับสนุนงวดที่	1	ในเดือนกรกฎาคม	2560

X 
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2560 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

PPCปกป้องทะเล   ต่อจากหน้า 1
 
เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ทบทวนแผน
ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง ฝกึฝนการใชอ้ปุกรณใ์หเ้กดิความ
ชำานาญ และมีความพร้อมรับมือในสถานการณ์
หากเกิดกรณีนำ้ามันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล จากเรือ
ที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า หรือจากเรือที่เข้า
มารับฝากส่งมอบสินค้า รวมถึงเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ที่อาจจะเกิด 
  ท่ า เ รื อประจวบได้ตระหนักถึ งความ
ปลอดภัยในการดำาเนินงาน และให้ความสำาคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางทะเลเป็นอันดับ
หนึง่ จงึตอ้งมกีารปฏบิตังิานอยา่งเครง่ครดัรดักมุ 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบและตอ้งดแูลสิง่แวดลอ้ม
ทางทะลควบคู่กันด้วย
  นายถาวร กล่าวว่า “จากการซ้อมแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ทุ่ น กั ก
นำ้ ามัน  ผลที่ ได้
เ ป็ น ที่ น่ า พึ ง
พอใจ พนักงาน
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม
มื อ เ ข้ า ร่ ว ม ฝึ ก
ซ้อมอย่างพร้อม
เพรียง สามารถ
ดำ า เ นิ น ก า ร ไ ด้
ตามแผน เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วในการ
ตอบโต้สถานการณ์ เกิดการประสานการปฏิบัติ
งานกันได้อย่างดีเยี่ยม ทุ่นกักนำ้ามัน อุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งมคีวามพรอ้มใชง้าน ผมตอ้งขอขอบคณุ

พนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ และ
เห็นความสำาคัญของการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความ
ปลอดภัย บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC 

เปดิเผยวา่ “การซอ้มแผนฉกุเฉนิทุน่กกันำา้มนั เปน็
เรื่องที่จำาเป็น ละเลยมิได้ เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่
คาดคิดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด และคำานึงถึงความปลอดภัยมาเป็น

อันดับหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ 
  ทุ่นกักนำ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่สำาคัญ ช่วยลด
ความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งทุ่นกักนำ้า
มนัของทา่เรอืประจวบมคีวามยาวถงึ 1,000 เมตร 
ทุ่นมีลักษณะเป็นแผ่นหนา ขนาดความสูง 100 

เซนตเิมตร เวลาทีว่างทุน่จะมสีว่นทีจ่มอยูใ่ตท้ะเล
ลึกประมาณ 70 เซนติเมตร อีก 30 เซนติเมตรจะ
อยูเ่หนอืนำา้ ชว่ยปอ้งกนัคราบนำา้มนัและสามารถ
จำากัดบริเวณของคราบนำ้ามันได้

   “ผมรูส้กึพอใจในการฝกึซอ้มในครัง้นี ้เพราะ
พนักงานมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน 
ให้ความร่วมมือประสานงานแต่ละแผนกเป็น
อยา่งด ีซึง่เปน็ปจัจยัสำาคญัในการฝกึซอ้มแผนให้
สำาเรจ็ลลุว่ง การฝกึซอ้มการใชทุ้น่กกันำา้มนัทำาให้
พนักงานใช้ทุ่นกักนำ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความแม่นยำา ทำาให้เราสามารถใช้งานได้
จริงในกรณีเกิดเหตุ และถือเป็นการตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
  “ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจขึ้นที่
บริษัท ได้มีแผนรองรับ มีมาตรการป้องกันเหตุ
ฉกุเฉนิ เพือ่ปอ้งกนัการเกดิความสญูเสยีทีจ่ะเกดิ
ขึ้นได้ อีกทั้งช่วยดูแลและรักษาระบบนิเวศทาง
ทะเล และรักษาระดับคุณภาพ โดยร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่” นาย
พิทูลกล่าว
  สำาหรับ ISO 14001:2004 คือ ระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (En-
vironmental Manage-
ment System: EMS) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มี
ความตระหนักถึงความ
สำาคัญของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ กับการพัฒนา

ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ (Prevention 
of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ได้ให้ความ
สำาคัญและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

TCR สร้างทีม      ต่อจากหน้า 1
 
23 - 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำากัด(มหาชน) หรือ TCRSS จัด
โครงการ CSR & Team building ณ โรงแรม 
Vartika Adventure Retreatic Resort อ. กุยบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้นำาพนักงานดำาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยการทำากิจกรรม
จติอาสา ปลอ่ยป ูจำานวน 120 ตวัสูป่า่ชายเลน
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของ
ปา่ชายเลน สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ชายเลน
ระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวทะเล
ไทย และทำากิจกรรมส่งเสริมการทำางานเป็น
ทีมและสร้างเสริมความสามัคคี โดยร่วมกัน
ทำากิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ Zipline, Sky 
walker, ขี่จักรยานสามัคคี, เหรียญเรือใบ, 
เป่าปิงปอง, ตอบคำาถามภาพปริศนา, และ
โยนลูกบอล เพื่อให้พนักงาน
ทุกคน ได้รู้จักการทำางาน
เป็นทีม เข้าใจค่านิยมของ
องค์กร มีการสื่อสาร พูดคุย
และประสานงานกันมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดความผูกพันธ์
ในองค์กร
   นายเชาวรัตน์ จันประดับ
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว
นอกจากการมุง่เนน้ใหพ้นกันกัมจีติสาธารณะ
ในการชว่ยเหลอืสงัควมผา่นกจิกรรม CSR แลว้ 
ยังมีการสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การสร้างทีมงาน (Team Building) ซึ่งจะ
ทำาให้พนักงานที่ทำางานร่วมกันได้เรียนรู้ว่า

จะทำาอย่างไรจึงจะสามารถทำางานให้บรรลุ
เป้าหมายของทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลทั้งในเรื่อง ความเข้าใจบทบาท
ของตนเองในการทำางานเป็นกลุ่ม มีความ

เข้าใจวัตถุประสงค์และบทบาทในการ
ทำางานทั้งหมดขององค์กรเพิ่มพูนการสื่อสาร                 
ในระหว่างพนักงานอย่างเปิดเผย มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น ที่สำาคัญคือ   
ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ ผู้จัดการ
ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย TCRSS ให้
สัมภาษณ์ว่า “เมื่อทราบว่าทางบริษัทจะจัด
กิจกรรม CSR& TEAM BUILDING ขึ้น ผมรู้สึก
ตืน่เตน้มาก และอยากเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้

นี้เป็นอย่างยิ่ง หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรรม 
CSR ในการปล่อยปูกลับสู่ป่าชายเลน เพื่อ
เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป ซึ่งทำาให้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และชุมชนชาวประมง
ก็จะมีอาชีพต่อไป ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม 

TEAM BUILDING นอกจากความสนกุสนานของ
เกมสต์า่งๆ แลว้ อนัสง่เสรมิใหเ้กดิความสามคัค ี
และยังทำาให้ได้รู้จักเพื่อน พี่น้อง พนักงาน 
TCRSS ใหม่ๆ หรือแม้แต่คนที่เคยแค่พูดคุย
กันผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้มาพบปะเจอหน้ากัน 
ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ จึงอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีกเป็นประจำา
ทุกปีครับ”
  นางสาวรชักร  เชาวน์เลศิเสร ี เลขานกุาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ TCRSS ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า “กิจกรรม
นี้เป็นกิจกรรมที่ทำาให้พนักงาน TCRSS ได้ใช้
เวลาร่วมกันทั้งกิจกรรม CSR ซึ่งให้พนักงาน
ร่วมกันปล่อยปู สร้างจิตสำานึกรักษ์ป่าชายเลน 
และยิง่รูว้า่ในปจัจบุนัปา่ชายเลนกำาลงัถกูบกุรกุ
และทำาลายโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึง
การแปรสภาพป่าชายเลนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า การ

ทำาบ่อปลาและการลุกลำ้าเพื่อ

พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยส่งผลกระ

ทบโดยตรงตอ่ชมุชนและชายฝัง่

ทะเล ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัเปน็สาเหตุ

สำาคญัทีท่ำาใหพ้ชืและสตัวห์ลาย

ชนิดในป่าชายเลนต่างก็สูญ

พนัธุไ์ปเปน็จำานวนมาก จงึทำาให้

ตระหนักว่าเราควรช่วยกันดูแล

รักษาป่าชายเลนให้เหมือนบ้าน

ของเรา และอีกกิจกรรมหนึ่ง
คือ TEAM BUILDING เป็นกิจกรรมสนุกมาก
ค่ะ ทำาให้พี่น้องชาว TCRSS ของเราได้รู้จักกัน
มากขึ้น ช่วยสร้างความสามัคคี รู้สึกประทับ
ใจกิจกรรมนี้มากและหวังว่าจะมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่อง”
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โครงการอาสา     ต่อจากหน้า 1

เพื่อเปิดให้แต่ละฝ่ายงานหรือหน่วยงาน

ในองค์กรเอสเอสไอได้มีส่วนร่วมในการนำา

เสนอโครงการจากชุมชนของตนเอง และนำา

พนักงานในฝ่ายงานเข้าร่วมดำาเนินงานอาสา

ในพืน้ทีบ่างสะพานและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยใน

ครึ่งปีแรกหลังจากที่ประชาสัมพันธ์โครงการ 

“One Department One Arsa” ไปแล้วนั้น มี

หลายหน่วยงานให้การตอบรับเป็นอย่างดี มี

การนำาเสนอโครงการต่างๆ เข้ามาอย่างต่อ

เนื่อง โดยคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไอ

อาสา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ

การจดัทำาโครงการไปแลว้จำานวน 12 โครงการ 

ซึ่งประกอบด้วย 

  1. ฟื้นฟูบ้านพนักงานที่ถูกนำ้าท่วม 2. 

ทำาความสะอาดพื้นที่รวมใจชุมชน วัดห้วย

ทรายขาว  3. ปรับปรุงถนนชุมชนหอนาฬิกา 

ต.กำาเนิดนพคุณ  4. โครงการสร้างฝายชะลอนำา้

บ้านคลองลอย 5. โครงการซ่อมแซมห้องนำ้า

บ้านพนักงานที่ถูกนำ้าท่วม 6. โครงการกำาจัด

ผกัตบชวาและปรบัปรงุภมูทิศันร์อบสระนำา้วดั

ถำา้มา้รอ้ง  7. โครงการตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 8.โครงการซ่อมแซม

แปลงผกัไฮโดรโปนกิสโ์รงเรยีนบา้นสวนหลวง 

9. โครงการปลกูตน้โกงกางและเกบ็ขยะคลอง

ปากปิด 10. โครงการสอนการฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟให้กับนักเรียนโรงเรียนบางสะพาน 

  และล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาได้มีการ

ดำาเนินงานโครงการอีกจำานวน 2 โครงการ 

คือ การซ่อมแซมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์และ

ออกแบบติดตั้งระบบไฟใหม่ให้แก่โรงเรียน

บ้านสวนหลวง เนื่องจากมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่
ไปหลน่ทบัหลงัคาโรงเรอืน
และสายไฟระบบโรงเรือน
ขาด ทำาให้เกิดอันตราย
กับเด็กนักเรียนได้ เป็น
โครงการทีน่ำาเสนอมาจาก
ฝ่ายซ่อมบำารุงไฟฟ้า
    นายนพดล ทองแดง  
ผู้จัดการส่วนซ่อมบำารุง
ไ ฟ ฟ้ า  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการ กล่าวกับผู้สื่อ
ข่าวฅนเหล็กว่า “ผมและ

พนักงานฝ่ายซ่อมบำารุงไฟฟ้ามีความยินดีที่

ได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์หรือพื้นที่ที่จะ

สนับสนุนการศึกษาในเชิงปฏิบัติให้นักเรียน

ในโรงเรียน ซึ่งการจัดทำาแปลงผักไฮโดรโป

นิกส์ก็เป็นการส่งเสริมทักษะของนักเรียนที่

จะได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูโดยที่มีการ

ปฏบิตัใิหเ้หน็จรงิๆ ถอืวา่เปน็โครงการทีม่ปีระ

โยชน์มากๆ เลยครับ น้องๆ นักเรียนสามารถ

นำาไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับตนเอง

และครอบครัวได้ในอนาคต ในส่วนของพวก

เราเป็นทีมงานที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่มีความรู้

ความชำานาญในด้านไฟฟ้า พวกเรายินดีที่จะ

ช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนและพื้นที่อื่นๆ

ของชุมชน ถ้าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการ

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและเกิด

อรรถประโยชน์กับผู้รับจริงๆ ถ้าเป็นแบบนั้น

พวกเรายินดีมากครับ”  

  อกีโครงการคอืโครงการกำาจดัผกัตบชวา

และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระนำ้าวัดเขาถำ้าม้า

ร้อง เป็นโครงการที่นำาเสนอมาจากฝ่ายผลิต 

หรอื HSM Production Department  (HSM)  โดย

พนักงานจากฝ่าย HSM และได้นำาพนักงาน

จำานวนกว่า 60 คน ร่วมกันกำาจัดผักตบชวา

ในสระนำ้า พร้อมทั้งตัดหญ้าและเก็บขยะเพื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้สวยงามขึ้น  และ

หลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จสิ้น ก็ได้มีการ

ร่วมทำาบุญปล่อยพันธุ์ปลากับทางวัดด้วย    

  นายราชันย์ ปิ่นทอง หัวหน้าแผนก

อาวุโส - Roll Eng\.(PRO1) ฝ่ายผลิต กล่าวว่า 

“มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นงานอาสา

แล้วยังเป็นการทำาบุญอีกอย่างหนึ่งด้วย เมื่อ

ได้ทำาแล้วรู้สึกสบายใจเพราะพื้นที่ที่ได้เข้าไป

ทำานี้บรรยากาศดีร่มรื่นเย็นสบายและยังได้

รับการดูแลจากทีมงานอย่างดีในทุกๆ ด้าน 

ไดเ้หน็ถงึความรว่มมอืรว่มใจกนัทัง้ทางบรษิทั

และชมุชน ประทบัใจมากครบั รบัรองวา่เมือ่มี

กิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกเมื่อไรจะไม่พลาดที่จะ

เข้าร่วมอีกครั้งแน่นอนครับ”

  ประธานคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไอ

อาสา กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการดำาเนิน

โครงการเอสเอสไออาสา

ในครึ่งปีแรกเป็นจำานวน

ทัง้หมด 12 ครัง้ มพีนกังาน

เข้าร่วมทั้งหมด 362 คน  

คิดเป็น 2,896 ชั่วโมงงาน 

และชมุชน 203 คน คดิเปน็ 

1,624 ชั่วโมงงาน คาดว่า

ในครึง่ปหีลงัจะมพีนกังาน

ส่งโครงการทำาจิตอาสาไม่

ตำ่ากว่า 15 โครงการ
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