
กลุมเหล็กสหวิริยาจัดติวเขมGAT-PAT
ปูทางเด็กบางสะพานสูรั้วมหาวิทยาลัย
กลุมเหล็กสหวิริยา รวมกับ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัด
กิจกรรมประมวลความรูทาง
วิชาการ ภายใต โครงการกลุม

เหล็กสหวิริยา เติมความฝน 
ปนความรู เตรียมความพรอม
เยาวชนบางสะพาน จํานวน 
1,480 คน                  อานตอ น.4

สผ.มอบ EIA ยอดเยี่ยมโรงงาน SSI
ปฏบิตัติามรายงานผลสวล.เครงครดั
ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
เครงครัด  เอสเอสไอไดรับรางวัล
“EIA Monitoring Awards 2018” 
ยอดเยี่ยม ประเภทอุตสาหกรรม 
จากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(สผ.) เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่
กาํหนดไวในรายงานการวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนแบบอยาง
แกสถานประกอบการอื่นๆ  

  เม่ือวันศุกรท่ี 21 ธันวาคม   
2561 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอรไซด
กรุงเทพฯ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
แวดลอม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห    อานตอ น.2

TCRควารางวัลอุตฯดีเดนดานสวล.
TCR ควารางวัลแหงเกียรติยศของภาค
อุตสาหกรรมไทย “รางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดน” ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่ง-
แวดลอม ประจําป 2561 จัดโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี

ความคิดริเริ่มและมีความวิริยอุตสาหะ
ในการสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
โดยมีนายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล  
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)   อานตอ น.3

ปที่  10   ฉบับที่  171   ประจําวันที่  1  มกราคม  2562

11ปฅนเหลก็มนิมิาราธอน
ชวยผูดอยโอกาส26.6ล.

ปลูกฝ งวัฒนธรรมจิตอาสา
พนักงาน และสงเสริมใหมีจิต
สาธารณะ กลุมเหล็กสหวิริยา
อาสา พัฒนาบางสะพาน รวมกับ
ชาวบางสะพานทาสกีาํแพงแกว
พระอุโบสถ วัดเขาโบสถ อ.บาง-
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ภายใต
โครงการกลุมเหล็กสหวิริยาอาสา
พัฒนาบางสะพาน คร้ังท่ี 2 นําโดย
นายเฉลิม บุญเทียบ ผูบริหาร
กลุมเหล็กสหวิริยา พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร พนักงานกลุมเหล็ก
สหวิริยา และชุมชนบางสะพาน 
โดยมีนายเลิศยศ แยมพราย 
นายอาํเภอบางสะพาน ใหเกยีรติ
รวมกิจกรรมและเปนประธาน
เปดงาน ทัง้นีม้ผีูเขารวมกจิกรรม
160 คน  อานตอ น.3

ปลูกจิตอาสา พนง. 
‘กลุมเหลก็ฯอาสา’
บรูณะวัดเขาโบสถ

5 บริษัทเหล็ก SSI - TCRSS - NS 
Bluescope - NS-SUS - JSGT แสดง
เจตนารมณชวยเหลือสังคมผูดอย
โอกาส จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล 
ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2018 (คร้ังท่ี 11)
มอบรายไดทั้งหมดจากการจัดงาน 
(โดยไมหักคาใชจาย) 2.6 ลานบาท
ให 25 องคกรการกุศลชวยเหลือ                
ผูดอยโอกาสนําไปพัฒนาศักยภาพ
ใหหยัดยืนในสังคมอยางแข็งแกรง       
มีนักว่ิงใสใจสุขภาพเขารวม 1,000 คน
ปดถนนพระราม 1 พญาไท พระราม 4
บรรทัดทอง จัดวิ่งเปนปแรก ผลการ
แขงขัน Over All 10 กม.ชายทําเวลา
เร็วสุด 36.45 นาที หญิง 51.22 นาที 
เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. 2561 ณ สเตเดียมวัน
กรุงเทพฯ
 ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษัท 
เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 
(TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จาํกดั (NS Blue Scope) 
          อานตอ น.2

  ป 2561 มอบชวยเหลือผูดอยโอกาส 2.6 ลานบาท      ผูบริหารกลุมอุตสาหกรรมเหล็กประกอบดวย
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (SSI) บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) (TCRSS) บรษิทั เอน็เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 
จํากัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จํากัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
(JSGT) รวมมอบรายไดจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2018 (ครั้งที่ 11) ใหแก 25 องคกรการกุศลชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส  จํานวน 2,600,000 บาท  โดยไมหักคาใชจายแกมูลนิธิ  หนวยงานดูแลและใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส 25 แหง  เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิต และสามารถหยัดยืนอยูไดในสังคมอยางเขมแข็งตอไป กิจกรรมดังกลาวไดรับความ
สนใจ และมีผูเขารวมในรูปแบบตาง ๆ จํานวนกวา 1,000 คน  ณ  สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
  กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายไดจากการจัด 11 ครั้ง รวม 26.6 ลานบาท และมีเปาหมายการจัดงานอยางตอเนื่องเพื่อระดม
ทุนสะสมชวยเหลือผูดอยโอกาสใหไดถึง 100 ลานบาท

X

SSI p.1.indd   1 28/12/2561 BE   14:02



ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

สผ.มอบEIA        ต่อจากหน้า 1
   

 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล
แก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2561 (EIA 
Monitoring Awards 2018) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้ง
แรงจงูใจในการปฏบิตัติามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม
ที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดลอ้ม สง่เสรมิใหโ้ครงการพฒันากลไกการจดัการ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง รวมทั้งเห็นความสำาคัญของ
การปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมในการดำาเนิน
โครงการ และเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอ่ืนๆ
ซึ่งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย  โดยเป็นครั้งแรก
ของบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “EIA Monitoring
Awards 2018” ประเภทอตุสาหกรรม โดยจะตอ้งไดร้บั
รางวลัดเีดน่ตดิตอ่กนัตอ่เนือ่ง  3  ป ี ในการนี ้ นายจริ
โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้แทน
บรษิทัขึน้รบัรางวลัดงักลา่วจาก พลเอกสรุศกัดิ ์กาญ-
จนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี
  ทั้งนี้ การสมัครเข้ามารับการคัดเลือก จำานวน
ทั้งสิ้น 43 โครงการ โดยมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำาหนดไว้ จำานวน 
38 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม 
จำานวน 12 โครงการ ได้แก่ ประเภทเหมืองแร่ 8 
โครงการ ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 3 โครงการ 
และประเภทปโิตรเคม ี1 โครงการ ประเภทรางวลัดเีดน่

จำานวน 18 โครงการ และประเภทรางวลัชมเชย จำานวน 
8 โครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประกอบด้วย 
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ สผ. 
จำานวนกว่า 300 คน
  พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประธานในพิธี ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมประจำาปี 2561 ต่อจากนั้น ดร.รวีวรรณ 
ภูริ เดช เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน และผลการดำาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
  นายจริ โชตนิชุติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ  ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องขอขอบคุณทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในองค์กร ที่ได้ดำาเนินงานตาม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และต่อเนื่องทำาให้บริษัทสามารถรักษาผล
ปฏบิตัไิดเ้ปน็มาตรฐานตลอดมาจนไดร้บัรางวลั “EIA 
Monitoring Awards 2018” ยอดเยี่ยม เป็นปีแรก” 
  เอสเอสไอได้ดำาเนินการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน 
นอกจากนีย้งัมกีารตรวจวดัสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีช่มุชน

เพิม่เตมินอกเหนอืจากทีม่าตรการกำาหนด  และมกีาร
ดำาเนินการเพิ่มเติมจากที่มาตรการกำาหนด เช่น ใน
เรื่องของการบริหารจัดการนำ้า เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบทีต่อ้งใชน้ำา้จากคลองบางสะพาน
ร่วมกัน  การจัดตั้งคณะทำางานพัฒนาและดำาเนิน
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และโครงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มเติม จาก
วัฒนธรรมความปลอดภัย 
  นอกจากนี้ มีการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยโครงการ
ต่างๆมากมาย เช่น โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน  โครงการ
ธนาคารชุมชน โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า เป็นต้น และ
จะยังคงมุ่งมั่นในการดำาเนินงานที่ใส่ใจผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รักษา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป”
  รางวัล EIA Monitoring Awards 2018 จัดโดย
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงรางวัลน้ีต้องเป็นโครงการท่ีจัดทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความ
เห็นชอบแล้ว และเป็นโครงการท่ีรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ่สำานกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการดำาเนนิ
งานต้ังแต่ปี 2559 จะต้องไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องคดี
ที่ศาลและจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต โดย
คัดเลือกโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ดังนี้
• ระดับยอดเยี่ยม ผ่านเกณฑ์คะแนน 90 คะแนน
ขึ้นไป และเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่นมาแล้ว
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ครัง้ ซึง่ในการพจิารณาระดบัยอดเยีย่ม
โครงการจะต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
มาตรการในรายงาน เพือ่รกัษาสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้ 
• ระดับดีเด่น คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนข้ึนไป
• ระดับชมเชย คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ไม่ตำ่ากว่า 75 
คะแนน

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด (NS-SUS) 
และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) 
จำากดั (JSGT) จดักจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล ฅนเหลก็มนิิ
มาราธอน 2018 (ครั้งที่ 11) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหา
รายไดน้ำาไปชว่ยเหลอืมลูนธิ ิองคก์รการกศุลชว่ยเหลอื
ผูด้อ้ยโอกาสนำาไปใชพ้ฒันาคณุภาพชวีติ สรา้งโอกาส
ในการพฒันาศกัยภาพดา้นตา่งๆ ใหห้ยดัยนือยูไ่ดใ้น
สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวทาง
แห่งความยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงาน 
ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนได้ออก
กำาลงักายเพือ่สขุภาพทีด่ขีองตนเอง และเปน็การรวม
กลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในการทำา
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
  ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก
ผูบ้รหิารบรษิทัเหลก็รายใหญ ่ไดแ้ก่
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธาน       
เจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่ บรษิทั  สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) นาย  
ณ ร ง ค์ ฤ ท ธิ์  โ ช ติ นุ ชิ ต ต ร ะ กู ล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)  
นายสตีเว่น โอคอนเนอร์  รองประธาน
ฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 
จำากดั นายจรีเดช สตัยายทุธ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด และนาย
โทชิยะ อิวาโนะ Director บริษัท เจเอฟอีสตีล กัลวาไนซ่ิง
(ประเทศไทย) จำากัด ให้เกียรติเปิดงานและให้สัญญาณ
ปลอ่ยตวัแกน่กัวิง่ โดยมนีกัวิง่เขา้รว่มวิง่กวา่ 1,000 คน
  ซึง่ในปนีีส้ามารถรวบรวมรายไดจ้ากการจดังาน
ได้ 2.6 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการจัดงาน 10 ครั้งที่
ผ่านมา สามารถสะสมยอดรายได้ที่ได้นำาไปบริจาค
รวมแล้ว 26.6 ล้านบาท
  ด้านผลการแข่งขัน Over All 10 กม. ชาย อันดับ 1
ได้แก่ นายเอกลักษณ์ แจ่มแก้ว ด้วยเวลา 36.45 นาที 
อันดับ 2 ได้แก่ ว่าที่ร้อยโทภาณุ รัมมะสิทธิ์ ด้วยเวลา 
40.04 นาที และอันดบั 3 ได้แก ่นายสรุัตน์ ศรีดว้ง ด้วย
เวลา 40.08 นาที  ส่วน Over All 10 กม. หญิง อันดับ 1
ได้แก่ นางสาวกัณจนา วงค์อามาตย์ ด้วยเวลา 51.19 
นาที อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัญ คูสุวรรณ ด้วย
เวลา 52.35 นาที และอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวพิชญา             

วิทูรกิจจา ด้วยเวลา 53.31 นาที
  นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ว่า 
“สำาหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุน พาร์ทเนอร์ทั้ง 
5 พันธมิตรเหล็ก รวมถึงผู้เข้าร่วมงานฅนเหล็กมินิ
มาราธอน ครั้งที่ 11 ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานเป็น
เหมือนทุกปีโดยจะนำารายได้ซึ่งไม่หักค่าใช้จ่าย 2.6 
ล้านบาท บริจาคให้กับมูลนิธิผู้ด้อยโอกาส และใน 
11 ครัง้ทีผ่า่นมาสามารถรวบรวมเงนิไดก้วา่ 26.6 ลา้น
บาท ด้วยการผนึกกำาลังระหว่างผู้ผลิตเหล็กด้วยกัน 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมได้ 
วันนี้ขอให้ทุกคนสนุกกันให้เต็มที่ ออกกำาลังกายเพื่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของตนเองกันครับ” 
  นายณรงค์ฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล  กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) ให้สัมภาษณ์ว่า “ขอบคุณพันธมิตรบริษัท
เหล็กที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้งานเดิน-วิ่ง การ
กุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 แล้ว
โดยนำารายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ
มูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ทุกปี ซึ่งจะมีทีมงานดำาเนิน
การต่อไป บรรกาศในวันนี้สบายๆ เนื่องจากช่วงเช้า
อากาศดี หวังว่าในปีถัดไปจะมีนักวิ่งเข้ามาร่วมงาน
เยอะขึ้นและอาจจะเพิ่มระยะวิ่งมากกว่าก็ได้ครับ”
  นายจีรเดช  สัตยายุทธ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บรษิทั เอน็เอส-สยามยไูนเตด็สตลี จำากดั ใหส้มัภาษณ์
ว่า “งานวันนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี อากาศเป็นใจดีมาก   
มีบุคลากรหลายองค์กรสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม
จำานวนมาก ขอบคณุบรษิทัเหลก็องคก์รรว่มจดัชัน้นำา
ของประเทศ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
บรษิทั เอน็เอส บลสูโคป บรษิทั เอน็เอส-สยาม ยไูนเตด็
สตีล จำากัด และบริษัท เจเอฟอีสตีล กัลวาไนซิ่ง 

(ประเทศไทย) โดยรายไดใ้นครัง้นีจ้ะมอบใหก้บัมลูนธิิ
ผูด้อ้ยโอกาสทัง้หมด  25 มลูนธิ ิคดิวา่กจิกรรมนีท้กุคน
ทีม่ารว่มงานคงอิม่อกอิม่ใจกนัถว้นหนา้ นอกจากเปน็
ส่วนหนึ่งในการร่วมทำาบุญแล้วยังได้ออกกำาลังกาย
เพือ่สขุภาพทีแ่ขง็แรงอกีดว้ย ขอบคณุทกุคนมากครบั
ที่ให้ความร่วมมือที่ดีตลอดงาน”
  นายจิร  โชตินุชิต  กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)และ
ที่ปรึกษาโครงการ ให้สัมภาษณ์ว่า “สำาหรับงานฅน
เหล็กมินิมาราธอนในปีน้ีบรรยากาศโดยรวมดีมากครับ
สภาพอากาศค่อนข้างเย็น วันนี้ก็มี พาร์ทเนอร์และ  
นักว่ิงเข้ามาร่วมว่ิงมากมาย ถึงปีน้ีเรามีติดขัดนิดหน่อย
เรือ่งการยา้ยสถานทีจ่ากสวนลมุมาอยูท่ีส่เตเดยีมวนั
แต่งานโดยรวมดีมากๆ และเป็นปีแรกที่เราได้มีการ 
ปิดถนนในการว่ิง  (เส้นพระราม 1 - พญาไท - พระราม 4 -

บรรทัดทอง) และมีอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้น เช่น การ
ใช้ชิฟจับเวลาวิ่ง เข้ามาควบคุม บันทึกผลของนักวิ่ง 
นักวิ่งทุกท่านสามารถเช็คเวลาผลการวิ่งของตัวเอง
ได้ผ่านระบบรายงานผล ณ หน้างาน และสามารถ
ตรวจสอบผลเวลาวิ่งได้ผ่านทางเว็บไซต์รายงานผล 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทำาให้นักวิ่งสามารถพัฒนา ฝึกซ้อม
ทำาเวลาวิง่ใหด้ขีึน้และกลบัมาวิง่ใหมใ่นปหีนา้ รปูแบบ
เสื้อกิจกรรมที่มีการออกแบบใหม่ ทำาให้มีความแตก
ต่างจากปีที่แล้วๆ มา 
  ถือเป็นการพลิกรูปโฉมในกิจกรรมฅนเหล็ก
เยอะมากเหมือนกัน ทำาให้มีสีสันขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์
ของงานก็ยังคงเดิมรายได้ทั้งหมดจากสปอนเซอร์ 
ลกูคา้ คูค้า้ 158 ราย รายไดจ้ากการซือ้เสือ้เพือ่บรจิาค 
และค่าสมัครวิ่ง ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้องค์กรการ
กุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยปีนี้สามารถบริจาค
ได้ 25 มูลนิธิ รวมเงินรายได้ 2.6 ล้านบาท ถือโอกาสนี้
ขอขอบคณุองคก์รรว่มจดั ทัง้ 5 แหง่ ทีส่นบัสนนุทำาให้
มีงานนี้เกิดขึ้น ซึ่งมีความตั้งใจจะจัดให้มีงานนี้ขึ้น

เรื่อยๆ ทุกปี และมีรายได้บริจาคมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ” 
  ตัวแทนมูลนิธิคนตาบอดไทยและมูลนิธิ
สากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า “ขอบคุณทีมผู้จัดงาน
เดิน-วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ปี 2018 ตนมี
ความรู้สึกประทับใจและมีความสุขมากที่ 5 พันธมิตร
เหลก็ไดน้กึถงึกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสทัง้ 25 มลูนธิ ิมอบเงนิ
รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยมูลนิธิ
จะนำาเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์แก่มูลนิธิให้ได้
มากที่สุด”
  ตวัแทนมลูนิธเิพือ่เดก็พกิาร ใหส้มัภาษณว์า่ 
“กจิกรรมครัง้นีจ้ดัขึน้เปน็ครัง้ที ่11 บรรยากาศภายใน
งานอบอุน่ครบัมเีพือ่นๆ พี่ๆ นอ้งๆ มารว่มงาน รวมถงึผู้
ที่มาร่วมงาน จิตอาสาต่างๆ มากันมากมาย โดยราย
ได้จากกิจกรรมนี้มอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ส่วนตัวผม
ได้มาร่วมงานเกือบทุกปี จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณทั้ง 

5 พันธมิตรเหล็กเป็นอย่างมาก ที่
ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา และ
จะนำาเงินที่ได้ไปใช้เพื่อฟื้นฟูดูแล
น้องๆ ที่มูลนิธิต่อไป และหวังว่า
งานนี้จะเป็นงานเพื่อสังคมต่อไป 
อีกทั้งพร้อมจะเข้าร่วมงานในปี
หน้าอีกแน่นอน”
    นางสาวสินีพัฒน์  เจริญ-
ประสิทธิสุข  ผู้สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ให้
สัมภาษณ์ว่า “ที่เลือกสมัครงาน

วิ่งรายการนี้เพราะต้องการร่วมทำาบุญ เนื่องจากราย
ได้จากค่าสมัครเข้าสู่มูลนิธิร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่มี
การถกูหกัคา่ใชจ้า่ย ซึง่เปน็งานบญุโดยแท ้ไดช้กัชวน
เพื่อนๆ อีก 10 คน เข้าร่วมสมัครรายการนี้ด้วยค่ะ ไม่
ผิดหวังบรรยากาศในงานดูอบอุ่น วิ่งก็อากาศสดชื่น
ไม่ร้อน มีการจัดเตรียมงานที่ดีมาก การปิดถนนให้
นักวิ่งถือว่ามีความปลอดภัยดีมาก เจ้าหน้าที่คอย
ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง อาหารก็อร่อย 
เหรียญกิจกรรมมีความเก๋น่ารักหมุนได้ และที่สำาคัญ
การแข่งขันใช้ชิฟจับเวลาในการวิ่งด้วย ซึ่งดีมากและ
เป็นมาตรฐาน เป็นงานบุญที่ทุ่มทุนสร้าง หากเทียบ
กับรายการแข่งขันวิ่งที่เคยลงสมัครที่มีชิฟจับเวลา
ค่าสมัครจะเกินกว่า 500 บาท แต่งานฅนเหล็ก 350 
บาท รายได้เข้ามูลนิธิเต็มๆ และที่สำาคัญมีการสรุป
รายได้แจ้งผ่านทางหน้างานวิ่งเลยและเพจเฟสบุ๊คที่
ได้ติดตามอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการ
จัดเพื่อให้สังคมค่ะ”

ฅนเหล็กมินิมาราธอน  ต่อจากหน้า 1
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ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  2562 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

   

 
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า “ เมื่อ
วันที่ 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่ง
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ SSI  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) หรือ TCRSS  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด หรือ TCS และ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด หรือ WCE ได้ดำาเนินโครงการจิตอาสา ภายใต้
โครงการ “กลุ่มเหล็กอาสา พัฒนาบางสะพาน”  โดย
จัดดำาเนินงาน 2 ครั้ง/ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง
วฒันธรรมจติอาสาพนกังาน สง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติ
สาธารณะ และรว่มกนัพฒันาชมุชนบางสะพาน  ซึง่ใน
ครัง้นีท้างกลุม่เหลก็สหวริยิาอาสา ไดจ้ดักจิกรรมทาสี
กำาแพงแก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับได้ว่าเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่
เมืองของชาวบางสะพานให้กลับมาสวยงามดังเดิม 
โดยดำาเนินงานรวมระยะเวลา  2 วัน  ประกอบด้วย 
งานทำาความสะอาดกำาแพงแกว้ งานทาสรีองพืน้ และ
งานทาสจีรงิกำาแพงแกว้ โดยมพีนกังานจากกลุม่เหลก็
สหวิริยาเข้าร่วม 120 คน คิดเป็น 960 ชั่วโมงงาน และ
ชุมชนเข้าร่วม จำานวน 40 คน คิดเป็น 320 ชั่วโมง รวม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 160 คน คิดเป็น 
1,280 ชั่วโมงงาน
  นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน  
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็น
อยา่งมากทีไ่ดม้าเปน็ประธานในพธิเีปดิกจิกรรมกลุม่
เหล็กสหวิริยาอาสา ทาสีกำาแพงแก้วพระอุโบสถ วัด
เขาโบสถ ์พระอารามหลวง ภายใตโ้ครงการกลุม่เหลก็
สหวิริยาอาสา พัฒนาบางสะพาน ครั้งที่ 2 ประจำาปี 
2561  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัดเขาโบสถ์เป็น

ศูนย์รวมใจของชาวบางสะพานมาอย่างช้านาน นับ
ว่าเป็นศาสนสถานที่สง่างาม เป็นสถานท่องเที่ยวที่
สำาคัญ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้หลวง
ปู่อินทร์ หลวงปู่ท้วมเป็นจำานวนมาก และขณะนี้สี
กำาแพงแก้วรอบนอกพระอุโบสถเริ่มหลุดลอกและมี
คราบตะไคร่นำ้าจับเป็นคราบดำาดูไม่สวยงาม จึงเห็น
สมควรที่จะให้มีการบูรณะให้กลับมาสวยงามอีก
ครั้ง นับเป็นโอกาสดีที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มี
โครงการดีๆ  สนบัสนนุงบประมาณและแรงงานในการ
ทำากจิกรรมในครัง้นี ้ ทัง้นีผ้มตอ้งขอบคณุทกุภาคสว่น 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนใน

เขตพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน รวมทัง้กลุม่เหลก็สหวริยิา
อาสาทีไ่ดม้จีติใจอาสา มารว่มแรงรว่มใจในครัง้นี ้ผม
ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัอำานวยอวยพรใหท้กุ
ท่านพบเจอแต่ความสุข ความสำาเร็จตลอดปี 2562 ที่
กำาลังจะมาถึงนี้  และขอให้การดำาเนินงานในครั้งนี้
สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอบคุณครับ”
  นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้บริหารกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา เปิดเผยว่า “นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ที่ทาง
กลุม่เหลก็สหวริยิา ไดด้ำาเนนิโครงการจติอาสา ภายใต้
โครงการกลุม่เหลก็สหวริยิาอาสา พฒันาบางสะพาน 
โดยนำาผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา 

ร่วมกิจกรรมอาสา ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทาสีกำาแพง
แก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
มากครับ เพราะวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง ถือว่า
เปน็แหลง่รวมใจของชาวบางสะพาน ซึง่ทกุวนัสำาคญั
ทางพระพุทธศาสนาเราก็จะมีการประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่สำาคัญ ณ พระอุโบสถแห่งนี้  นับว่าเป็นการ
ทำาจิตอาสาที่ได้ทำาบุญไปพร้อมกันเลยครับ  และผม
ในฐานะของผูแ้ทนของผูบ้รหิารกลุม่เหลก็สหวริยิา ผม
ขอขอบคณุความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากหนว่ยงานทกุ
ภาคสว่นทีม่คีวามตัง้ใจในการรว่มพฒันาบางสะพาน 
รวมถงึขอบคณุพนกังานอาสาจากบรษิทัในกลุม่เหลก็

สหวิริยาทุกท่าน ที่ร่วมกันทำากิจกรรมจิตอาสานี้ให้
สำาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีตามนโยบายการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืนขององค์กรเรา ที่ร่วมพัฒนาบางสะพานด้วยใจ 
พัฒนาไทยด้วยเหล็ก ขอบคุณครับ”
  นางสาววัชรา เครือแดง  ผู้ รับผิดชอบ                  
โครงการฯ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะ ทาสี
กำาแพงแกว้พระอโุบสถ วดัเขาโบสถ ์พระอารามหลวง 
ศาสนสถานที่มีความเก่าแก่และสำาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของอำาเภอบางสะพาน ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนชาว
บางสะพานและอำาเภอใกล้แวะเวียนมาสักการะบูชา

เป็นจำานวนมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สำาคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างขึ้น
มาชมความงดงามของสถาปตัยกรรมของพระอโุบสถ
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขากลางใจเมืองของบางสะพาน ซึ่ง
กิจกรรมทาสีกำาแพงแก้วพระอุโบสถในวันนี้จึงเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำาให้ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระ
อุโบสถสวยงามขึ้น  อีกทั้งยังได้เห็นความสามัคคี 
มีนำ้าใจและเสียสละในหมู่พี่น้องพนักงานกลุ่มเหล็ก
สหวริยิาทีร่ว่มแรงรว่มใจกนัแขง็ขนั  ดฉินัในฐานะของ
ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ ขอขอบคณุชมุชนและพนกังาน
จากกลุ่มเหล็กสหวิริยาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเจอแสงแดดที่ค่อนข้างร้อน มีฝน
ตกลงมาบ้าง แต่ทุกคนก็ยังไม่ย่อท้อ ตั้งใจทำางานนี้
จนสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเสร็จภายในเวลาที่
กำาหนด”
  นางสาวพิทยารัตน์ พื้นผา พนักงานกลุ่ม 
เหล็กสหวิริยา กล่าวว่า “ขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาที่จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีกำาแพงแก้วพระ
อุโบสถ วัดเขาโบสถ์ เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ รู้สึก
อิ่มเอมใจและสนุกมากๆค่ะ ถึงแม้แดดจะร้อน แต่ก็
ไม่ท้อค่ะ เราตั้งใจทำางานกันต่อด้วยความมุ่งมั่น เป็น
ภาพแห่งความสุขที่น่ารักมากๆ นับว่าเป็นการทำาจิต
อาสาส่งท้ายปีนี้กันเลยค่ะ”
  นางบุญเรือง เช้ือวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
กลา่ววา่ “ดฉินัรูส้กึยนิดมีากคะ่ทีไ่ดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่
ของการทาสีกำาแพงแก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ใน
วันนี้ เพราะเป็นการพัฒนาศาสนสถานที่สำาคัญของ
บางสะพานบ้านของเรา ซึ่งปกติดิฉันและครอบครัว   
ก็จะมาทำาบุญที่วัดนี้เป็นประจำา และก็เป็นโอกาสดี     
ที่ได้มาร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ทาสีกำาแพงแก้ว    
ในวันนี้ค่ะ”

TCRคว้ารางวัล   ต่อจากหน้า 1   

 
เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าวจาก พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล 
มีผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกว่า 
500 คน ณ ตึกสันติไมตรี  ทำาเนียบรัฐบาล
  ผูส้ือ่ขา่ว รายงานวา่ เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2561 
กระทรวงอตุสาหกรรม จดัพธิมีอบรางวลัอตุสาหกรรม 
ประจำาปี พ.ศ.2561 (The Prime Minister’s Industry 
Award 2018) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กำาลังใจและประกาศเกียรติคุณ
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม
และมคีวามวริยิอตุสาหะในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
กบัผูป้ระกอบการ โดยรางวลัดงั
กล่าวเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ 
ทีม่อบใหก้บัสถานประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กำาหนดทุกด้านตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ สะท้อนถึงความสามารถ ความ
สำาเรจ็ ความพรอ้ม และบทบาทขององคก์รนัน้ ๆ  ทีจ่ะ
มสีว่นรว่มขบัเคลือ่นในการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุพันธุ์ 
มงคลสธุ ี ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกว่า 500 คน 
  สำาหรับปี 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกสถาน
ประกอบการรับรางวัล จำานวนท้ังส้ิน 92 รางวัล ในการน้ี
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนาย
ณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าวจาก พลเอก

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานมอบ
รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำาปี
พ.ศ. 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) 
กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับ
รางวลัทกุแหง่ เพราะถอืเปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึความ
มุ่งมั่น  ความมีคุณภาพ  ใส่ใจผู้บริโภค  และคำานึงถึง
ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังจะเป็นตัวอย่างให้กับสถานประกอบการ
อืน่ๆ ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการตอ้งดแูลลกูจา้งใหม้คีวามสขุ
และพอใจในคุณภาพชีวิต เพื่อที่จะได้มาช่วยกัน
พัฒนาและผลิตสิ่งดี ๆ ให้กับสถานประกอบการ      

รวมถึงจะต้องดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบของ
สถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
อยู่ร่วมกันได้ในสังคม
  นายณรงค์ฤทธ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า “ขอขอบคุณรัฐบาลที่
เล็งเห็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโรงงาน 
ชุมชน และสังคม ซึ่งนับเป็นอีกปีที่บริษัทฯ มุ่งมั่นให้
ความสำาคัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
ผูป้ฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ และชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัรอบ
ข้าง รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สัตว์ 
พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นต้น 
  สำาหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดมุ้ง่เนน้เรือ่งการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยคำานึงถึงการควบคุม การใช้อย่างคุ้มค่า และการ
ป้องกันรักษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมด้าน
การประหยัดพลังงาน  คือการลดใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง
ต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้า

สูช่ัน้บรรยากาศ และลดผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ย
ที่สุด และมีปณิธานการดำาเนินงานในการที่จะร่วม
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม  เพื่อคุณภาพที่ดีของชุมชน และสังคมไทย
อย่างยั่งยืนต่อไป”
  สำาหรับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น 
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 
5 หมวด ไดแ้ก ่1.นโยบายและแผนการดำาเนนิงานดา้น
การรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และการมสีว่นรว่มของ
พนักงานทุกระดับ ได้แก่ นโยบายการรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม แผนการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มและ
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการแก้ไข       

สิ่งแวดล้อม  2. สภาวะแวดล้อมในการทำางานและ
การเตรียมการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านส่ิงแวดล้อม
ได้แก่ การจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน 
การควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยใน
การทำางานเปน็ไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด การจดัเกบ็
ขนถ่าย สารเคมี/วัตถุอันตรายภายในโรงงาน และ
แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 3.การ
ควบคุมมลพิษและกากของเสียเป็นไปตามหลัก
วิชาการ ได้แก่ การควบคุม กำาจัด และบำาบัดมลพิษ 
ตามหลักวิชาการหรือตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด
4.การประยกุตใ์ชห้ลงัการปอ้งกนัมลพษิ เชน่ หลกัการ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หลักการ 3Rs หลักการ
ประเมนิวงจรวฎัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์หลกัการออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
มีการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ การดำาเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง/อย่างยั่งยืน 5.รับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ การดำาเนินงาน
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ
กระทรวงอตุสาหกรรม ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมตาม

แนวทางกรมอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2560 บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS เคย
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหาร
งานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีเกณฑ์
การคัดเลือกที่ต่างกัน ได้แก่ 1.นโยบายและกลยุทธ์ 
ประกอบไปด้วย การกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์
การดำาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ การสื่อสาร
นโยบายและกลยุทธ์ 2.การบริหารทรัพยากร ได้แก่ 
ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านหุ้นส่วนและผู้
สง่มอบ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทำางาน ด้านความรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 3. 
การบริหารกระบวนการ ได้แก่ 
การจดัการกระบวนการภายใน 
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
กระบวนการ การกำาหนด
อำานาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบตอ่กระบวนการ 4.การเฝา้
ติดตาม การวัดผลการวิเคราะห์

และการทบทวน  5.การปรับปรุงสร้างนวัตกรรม และ
การเรียนรู้
  การมอบรางวัลอุตสาหกรรมในปี 2561 ดำาเนิน
การโดยคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม
ประจำาปี  พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกสถาน
ประกอบการให้ได้รับรางวัล จำานวนทั้งสิ้น 92 รางวัล 
ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 8 
ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวม 50 รางวัล รางวัล
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่ง
เป็น 4 ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวม 41 รางวัล 
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น มี 8 ประเภทรางวัล ได้แก่
 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต
 2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย
 4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
 5) ประเภทการจัดการด้านพลังงาน
 6) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 7) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
 8) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
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จาก 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
บางสะพานและอําเภอใกลเคียง ไดแก 
โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียน
ธนาคารออมสิน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม และ
โรงเรียนธงชัยวิทยา สูการทดสอบวิชา
ความถนัดทั่วไป และการทดสอบความ
ถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ สรางโอกาส
ในการเตรียมความพรอมเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน
บางสะพานวิทยา  
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน      
ผูจัดการทั่วไป สํานักการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุม และผูบริหารกลุม
เหล็กสหวิริยา ไดเปดเผยกับทีมขาวฅน
เหล็กเอสเอสไอวา “สืบเนื่องจากกลุม
เหล็กสหวิริยา เปนองคกรเอกชนขนาด
ใหญซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
อําเภอบางสะพาน โดย
มีนโยบายดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบ
ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น 
โดยยึดตามปรัชญาใน
การดําเนินธุรกิจ และ
จริยธรรมธุรกิจซึ่ ง ได
หลอหลอมเปนวิถีแหง
การผลักดัน ขับเคลื่อน 
พฒันา และเติบโตอยาง
ยั่งยืน โดยมุงเนนการ
พัฒนาสังคมและชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
จากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
บางสะพานตลอดระยะเวลากวา 20 ป        
ที่ผานมา แสดงใหเห็นถึงเจตจํานงอัน   
แนวแนของการเปนพลเมอืงทีด่ ีและไดรบั
ความไววางใจจากชาวบางสะพานโดยมุง
หวังที่จะสรางความแข็งแกรงใหกับสังคม
และชุมชนในการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุขครอบคลุมทั้งดานการพัฒนา 
การศึกษา การสงเสริมดูแลและรักษาสิ่ง
แวดลอม การพัฒนาอาชีพและรายได 
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี การ
รวมดูแลทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม    
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมจิตอาสา”
  “ดวยตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา วาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนในทองถิ่นใหสามารถเติบโตและ

เปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชนและสังคมใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 
กลุมเหล็กสหวิริยาจึงไดดําเนินภารกิจ
การพัฒนาดานการศึกษาในชุมชนมา
อยางตอเนือ่งผานรปูแบบกจิกรรมทีห่ลาก
หลาย โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาและ
เกดิประโยชนสงูสดุแกการศกึษาในชมุชน 
อาทิ โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน โครงการ
มอบทุนการศึกษากลุมเหล็กสหวิริยา 
โครงการพฒันาหลกัสตูรทองถิน่ โครงการ
พัฒนาชางเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก
ครบวงจร โครงการอนาคตเหลก็ไทย สราง
ดวยเด็กไทย ฯลฯ เชนเดียวกับ “โครงการ
กลุมเหล็กสหวิริยา เติมความฝน ปนความรู”
ซึ่งเปนโครงการพัฒนาดานการศึกษาที่
กลุมเหล็กสหวิริยาไดรวมมือกับโรงเรียน
บางสะพานวทิยารเิริม่จดัตัง้ขึน้ในป 2560”
  โครงการนี้มุงหวังสรางโอกาสใน

การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ
แขงขันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
ในวิชาหลักที่สําคัญใหแกเยาวชนในทอง
ถิ่นที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เปนการเพิ่มขีดความสามารถและ
ยกระดับศักยภาพของเยาวชนในทองถิ่น 
ใหทัดเทียมเมืองใหญ โดยไดจัดตอเนื่อง
เปนปที่ 2 ในป 2561 โดยหวังเปนอยางยิ่ง
วานักเรียนผูเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
ทุกคน จะสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
คณะวิทยากรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว และสามารถนําความรูที่ไดไปใช
ในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง และนาํ
ความรูที่ไดกลับมาตอยอดในการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ     
สืบตอไป

  “ผมขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา
และคณะครูจากโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม 
โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนชัย
เกษมวิทยา และโรงเรียนธงชัยวิทยา รวม
ถึงบุคลากรที่เกี่ยวของที่รวมผลักดันให
โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ดวยดีเสมอมา”
  นายประสงค กล่ินบรม ผูอํานวยการ
โรงเรยีนบางสะพานวทิยาและประธานใน
พิธีเปด กลาววา “ การศึกษา คือ อาวุธที่
ทรงอานภุาพมากทีส่ดุในการเปลีย่นแปลง
โลกนี้ (Education is the most powerful 
weapon which you can use to change the
world) คํากลาวน้ีเปนของเนลสัน แมนเดลา
อดีตประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต เจาของรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพ คํากลาวดังกลาวสะทอนหนาที่
ของการศึกษาไดอยางชัดเจน กลาวคือ 

บุคคลซึ่งมีการศึกษาดี
ก็ประดุจดั งผูมีอาวุธ       
ที่ทรงพลังภาพไวในมือ
ทั้งนี้  อาวุธที่มีไวไมได
มี ไว เพื่ อฟาดฟนหรือ
ทําลายลาง  แตในทาง
กลับกันอาวุธแหงปญญา
คือ อาวุธแหงการสราง
สรรคสังคมใหดียิ่งขึ้น
กวาที่ เปน อาวุธที่ ใช
เพื่อตานทานอวิชชาทั้ง
หลายใหสูญสิ้นไป ผม
ในฐานะผูอํานวยการ

และศิษยเกาของโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา รวมถึงคณาจารยทุกๆ ทานของ
โรงเรียน มีความยินดีอยางยิ่งที่โครงการ
ที่สนับสนุนโดยกลุมเหล็กสหวิริยา จัดติว
ทางวิชาการขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่ 2 
นบัเปนกาวยางในการมอบโอกาสทางการ
ศึกษาครั้งสําคัญที่จะชวยพัฒนาสังคม
ดวยการศึกษา เพื่อตอยอดจนกลายเปน
สังคมแหงการเรียนรู”
  “ผมหวังวานองๆ นักเรียนทุกคน
จะนําความรูเทคนิคตางๆ ที่ไดรับจาก
วิทยากรไปใชในการวางแผน เพื่อเรียน
ตอในระดับอุดมศึกษาใหมากที่สุด โดย
คํานึงเสมอวาการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวตลอดจนสังคม 
เริ่มตนไดจากการมีการศึกษาที่ดี ผม
เชื่อมั่นในพลังแหงความใฝดีและความ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ม.ค. 62

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก  ไดแก  การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 
 ประสบการณทํางาน  (ถามี)  การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตาม

 หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ  โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ  โทร 032- 
 548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /   
 หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905  / หจก.
 ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบ Network
 (1 อัตรา)
 วิศวกรซอมบํารุง (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคร่ืองกล / อุตสาหการ  
 (2 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา
 วิศวกรเคร่ืองกล/อุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล/อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
• หัวหนางานโยธา  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิ ปวส. สาขาโยธา
• พนักงานชางซอมบํารุง จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงานบานโปง)
 วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปวส.-ปวช. สาขาชางกลโรงงาน ชางเชื่อม และโลหะการ
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต งานเชื่อม

อุตสาหะพยายาม ขอใหนองๆ นักเรียน
ทุกคนใชพลังที่วามานี้ผลักดันตนเองไปสู
เปาหมายของตนเองทีเ่ปนเสนชยัชวีติของ
ตนเอง สรางความสําเร็จในอนาคต สราง
เกียรติยศปรากฏการณ อันเปนที่นาภาค
ภูมิใจของชาวบางสะพานตอไป”
  นางสาวจริยา โกณฑา นักเรียน
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูรูสึกดี
มากคะที่มีการจัดโครงการเติมความฝน 
ปนความรู เปนโครงการทีด่มีากคะ เพราะ
ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ได
ประโยชนมากมาย มีความรูและสามารถ
นําไปสอนเพื่อนๆ คนอื่นๆ ได วิทยากร
นารักและสอนสนุกมาก หนูอยากใหจัด
โครงการนี้ทุกป ขอบคุณนะคะ”
  นางสาวสโรชา สุขเกษม นักเรียน
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูขอ

ขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยาที่จัดโครงการ
เติมความฝน ปนความรูขึ้นมา หนูรูสึก
ดใีจมากทีไ่ดรบัความรูจากวทิยากร เพราะ
สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการสอบเขา
มหาวทิยาลยัได วทิยากรสอนสนกุมากคะ 
ไมนาเบื่อ มีความเปนเอนเตอรเทนเนอร   
สูงมากๆ ทําใหหนูมีสมาธิที่จะจดจออยู
กับเนื้อหาไดนานมากๆ คะ”
  น.ส.ศศิภรณ คลังทรัพย นักเรียน
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูประทับ
ใจกิจกรรมโครงการเติมความฝน ปน
ความรูมากๆคะ เพราะมีวิทยากรมาชวย
สอนเพิ่มเติมความรูให เวลาไปสอบจริง
จะไดมีทักษะนําไปใชในการสอบงายขึ้น 
วทิยากรนารกั พดูเกงมากๆคะ ทาํใหเขาใจ
เนื้อหาไดงายมากๆ ขอบคุณคะ”
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