
‘อาชีวอนามยั-ปลอดภยั’ระดับโลก
ทาเรือประจวบไดรับISO45001

ลดการใชพลังงาน เสริมสราง
สุขภาพที่ดีของชุมชน กลุม
เหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรม “ปน
รักษ  ปนยิ้ม” ครั้งที่  1/2562 
ภายใต “โครงการ 2 ลอรักษ
บางสะพาน” รวมเหลานักปน
และชาวบางสะพานพรอมใจกนั
เขารวมปนจักรยาน ระยะทาง
ไป-กลับทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร 
บําเพ็ญสาธารณประโยชนรวม
กับผูนําชุมชนและชาวบานใน
พื้นที่ปลอยพันธุสัตวนํ้าจํานวน 
3 หมื่นตัว ลงสูอางเก็บนํ้าหวย-
มะคา ผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น
จํานวน 84 คน 
 กลุมเหล็กสหวิริยาไดจัด
กิจกรรม “ปนรักษ ปนยิ้ม” ครั้ง
ที ่1/2562 ภายใต “โครงการ 2 ลอ
รักษบางสะพาน” เพื่อสงเสริม
สุขภาพท่ีดีของชุมชน และสงเสริม
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยการ
ออกกําลังการปนจักรยานระยะทาง
ไป-กลับ 17 กิโลเมตร และทํา
สาธารณประโยชนใหกับชุมชน
ในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งในครั้งนี้
ไดรวมกันปลอยพันธุสัตวนํ้า
จํานวน 3 หมื่นตัว    อานตอ น.4

ยํ้าลดใชพลังงาน
หนุนสุขภาพชุมชน
สหวิริยาจัดปน
รักษปนยิม้ครัง้ที1่

X  คณะผูบริหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลุมเหล็กสหวิริยา อบต.แมรําพึง พรอมหัวหนาสวนราชการ สถานศึกษา ผูประกอบการ  
ผูนาํชมุชน และจติอาสา และพนกังานจาํนวน 1,000 คน รวมกจิกรรมเกบ็ขยะ ณ บรเิวณชายหาดแมราํพงึระยะทาง 3 กโิลเมตร เนือ่งในวนัสิง่แวดลอมโลก พรอมกนันีไ้ดรณรงค
ใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีการคัดแยกขยะจากตนทาง เพื่อนํามารวมและคัดกรองตามจุดคัดแยกที่กําหนดไวจํานวน 4 จุด ตลอดแนวชายหาด โดยในปนี้ สามารถรวบรวมขยะ
ได 1,774 กิโลกรัม และมีกรรมการธนาคารขยะจากโรงเรียนบานสวนหลวง รวมเปนจิตอาสาคัดแยกขยะ เพื่อนําขยะที่นําไปใชประโยชนไดไปสรางมูลคาและทําประโยชน
ตอไป กิจกรรมดังกลาวไดรับเกียรติจากนายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน เปนประธานเปดกิจกรรม

ปที่  10   ฉบับที่  177   ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  2562

ตอกย้ําความเปนผูนํา  ทาเทียบเรือ
พาณิชยสูมาตรฐานระดับสากล 
‘PPC’ ไดการรับรองระบบ ISO 
45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จากหนวยงาน
LRQA ที่ไดผานการรับรองจาก
องคกรสากลรบัจดทะเบยีนหนวย
งานมาตรฐานของประเทศทัว่โลก
ผูบริหารเผยพรอมรักษามาตรฐาน
อยางตอเนื่อง และพัฒนาใหดี
ที่สุด ตามวิสัยทัศน “เปนทาเรือ
มาตรฐานสากล ที่ตอบโจทยและ
สนองความตองการของลูกคา”

     นายพิทูล กองเลข หัวหนา
แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน  
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ
‘PPC’ กลาวกับผูสื่อขาว “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ทาเรือ
ประจวบเลง็เหน็ความสาํคญัดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อยางจริงจังตอเน่ืองตามมาตรฐาน
สากล รวมถงึการพฒันาศกัยภาพ
และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
มาโดยตลอด โดยมุงปฏิบัติตาม
แนวทางที่วาดวย      อานตอ น.3

สงเสริมพนักงานสุขภาพดี “TCR-SSI” 
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายผานรูปแบบ
การเดนิ-วิง่ บรเิวณรอบโรงงาน ชวงเลกิ
งาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และสรางความรักความผูกพันระหวาง

ครอบครัวและองคกรที่ดี
  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย
จํากัด (มหาชน) หรือ ‘TCRSS’ จัดกิจกรรม 
ใสใจสุขภาพพนักงาน      อานตอ น.3

TCR-SSI เสริมพนักงานสุขภาพดี จัดกิจกรรมเดิน-ว่ิงรอบโรงงาน

ลดปริมาณขยะ รักษส่ิงแวดลอม
เอสเอสไอ ผนึกกําลัง อบต.    
แมรําพึง หนวยงานทางภาครัฐ 
โรงเรียน ผูประกอบการรานคา 
และประชาชนจิตอาสา ดําเนิน
กิจกรรม “เอสเอสไอ...รักษ
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up)
ตอเนื่องเปนปที่ 11 เนื่องในวัน
สิ่งแวดลอมโลก 973 คนใสใจ
สิ่งแวดลอม เผยปนี้เก็บขยะได
1.774 ตัน โรงเรียนบานสวนหลวง
ร ว ม คั ด แ ย ก ข ย ะ ไ ป ส ร า ง
ประโยชนตามแนวทาง Circular 

Economy นายอําเภอ-ผูบริหาร
ยํ้าแนวคิดตามหลัก 3R ใชนอย 
ใชซํ้า และนํากลับมาใชใหม
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อ    
วนัที ่5 มถินุายน 2562 ทีผ่านมา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ 
ไดจัดกิจกรรม “เอสเอสไอ...
รักษชายหาด” (SSI Beach 
Clean-Up) ตอเนื่องเปนปที่ 11 
เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 
ประจําป 2562       อานตอ น.2

SSI ใสใจโลก
เก็บขยะทะเล
1.7ตันวันสวล.

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระเจริญ
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

SSI ใส่ใจโลก         ต่อจากหน้า 1

โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง 
โดยมีโรงเรียน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ทบริเวณชายหาดแม่รำาพึง 
และจิตอาสาชาวบางสะพาน ร่วมมือร่วมใจกัน
ดำาเนินกิจกรรม ทำาความสะอาด เก็บขยะและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวชายหาดแม่รำาพึง   
เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อสร้างทัศนคติใน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า พร้อมช่วยลดปริมาณขยะและรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ได้ในอนาคต 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 973 คน
  นอกจากน้ี ภายในงานมีกิจกรรมการคัดแยก
ขยะโดยนักเรียนบ้านสวนหลวง ซึ่งมีจุดคัดแยก
ขยะ จำานวน 4 จุดตลอดแนวชายหาดแม่รำาพึง 
สามารถคัดแยกขยะได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว เก็บได้ 130 กิโลกรัม 
ขวดพลาสติก เก็บได้ 12 กิโลกรัม เพื่อนำาไป
จำาหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะของ
โรงเรียน ส่วนขยะทั่วไป เช่น เศษไม้ ถุงปุ๋ย ถุง
พลาสติก ขยะส่วนนี้
องค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึงจะนำา
ไปกำาจัดด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อไป ซึ่งมี
ปริมาณขยะที่เก็บได้ 
จำานวน 1,632 กิโลกรัม 
รวมแล้วปริมาณขยะ
ในปีนี้ที่สามารถเก็บ
ได้ 1,774 กิโลกรัม
  นายเลิศยศ แย้มพราย  นายอำาเภอ
บางสะพาน ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานเปดิงาน กลา่ว
วา่ “ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ถอืเปน็“ปญัหาสากล” ซึง่
ในปัจจุบันทั่วโลกมีขยะที่ถูกทิ้งลงในทะเลเป็น
ปริมาณมาก เนื่องจากทะเลเป็นผืนนำ้าที่กว้าง
ใหญแ่ละไรข้อบเขต แตห่ากขยะเหลา่นัน้ไมม่กีาร
จัดการที่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางทะเลอย่างมากแน่นอน
  วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสห-
ประชาติได้ประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนใน
เขตพื้นที่อำาเภอบางสะพานได้ร่วมมือกัน อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โรงเรยีน ครอูาจารย ์นกัเรยีน 
ประชาชน ตลอดจนจติอาสาชาวบางสะพาน โดย
เฉพาะหนว่ยงานภาคเอกชนกลุม่เหลก็สหวริยิาที่
เป็นแม่งานหลักในการประสานหน่วยงานต่างๆ 
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมปีนี้จัดขึ้นภายใต้
กจิกรรม SSI Beach Clean up เป็นครั้งที ่11 ภายใต้
แนวคิดที่ว่า หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นแนวคิด

เร่ืองการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3R (Reduce
Reuse และ Recycle) หรือใช้น้อย ใช้ซำ้า และนำา
กลับมาใช้ใหม่”
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม่ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ ใหส้มัภาษณว์า่ “บรษิทั ไดเ้ลง็เหน็
ว่าปัญหามลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การดำาเนนิชวีติของมนษุย ์ทำาใหส้ง่ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม ทั้ง บนบก หรือในนำ้า รวมถึงชายฝั่ง
ทะเล เสือ่มโทรมลงของระบบนเิวศ รวมถงึหว่งโซ่
อาหารอันมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายนของ
ทุกปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ เอสเอสไอ และ      

ทุกฝ่ายได้ออกมาช่วยกันรณรงค์และกระตุ้นใน
เรือ่งนี ้โดยรว่มกนัทำากจิกรรมอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม  
เอสเอสไอซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่
บางสะพาน จึงจัดกิจกรรม “เอสเอสไอรักษ์
ชายหาด” ขึน้ ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่11 เพือ่สิง่แวดลอ้ม
ที่ดีของท้องถิ่นบางสะพานเรา 
  ในปนีี ้ตอ้งขอบคณุ  อบต.แมร่ำาพงึ บรษิทัใน
กลุม่เหลก็สหวริยิา หวัหนา้หนว่ยงานสว่นราชการ 
ผูน้ำาชมุชน ประชาชน และนอ้งนกัเรยีนทีใ่หค้วาม
รว่มมอืทำากจิกรรมเกบ็ขยะรว่มกบัเอสเอสไอ เปน็
ระยะทาง 3 กิโลเมตร จำานวนขยะที่เก็บได้เกือบ 2 
ตนั และปนีีม้คีวามพเิศษ คอื นกัเรยีนจากโรงเรยีน
บ้านสวนหลวง มาช่วยคัดแยกประเภทขยะ และ
นำาขยะทีส่ามารถรไีซเคลิไดเ้ขา้สูโ่ครงการธนาคาร
ขยะของโรงเรียน หรือนำาไปขายเพื่อสร้างรายได้
ให้กับโรงเรียน” 

  “สำาหรับกิจกรรมในวันนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่
เปน็จดุทีด่ทีีจ่ะสง่เสรมิใหท้กุคนไดเ้รยีนรูว้า่เราจะ
อยู่กับโลกใบนี้ เราต้องร่วมดูแลรักษากันอย่างไร 
เรือ่งขยะจงึถอืเปน็เรือ่งสำาคญั โลกของเราจำาเปน็
ต้องทำาเรื่องขยะให้ชัดเจนมากขึ้น สินค้าหรือ
ผลติภณัฑต์า่งๆ ทีผ่ลติออกมาแลว้ใชห้มดไป มนั
เปล่าประโยชน์ แต่ถ้าสินค้านั้นสามารถนำากลับ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้อีกครั้งหรืออีกหลาย
ครั้ง มันแสดงให้เห็นได้ว่าเราได้ใช้ทรัพยากรของ
โลกลดน้อยลงจริงๆ และทรัพยากรเหล่านั้นยัง
เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไปได้ครับ” นาย
ผดุงศักดิ์ กล่าว
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
เพิ่มเติมว่า “จากการเก็บขยะในปีนี้ขยะที่เก็บได้ 

รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 1,774 กโิลกรมั โดยในปทีีผ่า่นมา
เกบ็ขยะได ้2,290 กโิลกรมั ซึง่มปีรมิาณขยะทีเ่กบ็
ไดล้ดลงกวา่ในปทีีผ่า่นมา 516 กโิลกรมั ซึง่เปน็สิง่
ทีด่ทีีแ่สดงใหเ้หน็แนวโนม้การพฒันาสิง่แวดลอ้ม
ดำาเนินไปอย่างถูกทาง”
  นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ ให้สัมภาษณ์ว่า 
“วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอิน-
ดัสตรี จำากัด(มหาชน) คณะผู้บริหาร พนักงาน
บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา องค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง และประชาชนที่ได้ร่วมกันทำา
กจิกรรมวนัสิง่แวดลอ้มโลก ซึง่จดักจิกรรมเปน็ปทีี ่
11 แลว้ กจิกรรมนีอ้ยูคู่ก่บัชมุชนมานาน ซึง่ชมุชน
กไ็ดร้ว่มกบัโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึหนว่ยงาน
อีกหลายภาคส่วนในการทำาจิตอาสา ทำาความดี 
ภายใตโ้ครงการของในหลวงรชักาลที1่0 เพือ่ทำาให้
ชุมชนตัวเองน่าอยู่มากด้วย และวันนี้ขอขอบคุณ

 SSI Group จัดประชุมผูบ้รหิารประจำาปกีลุม่เอสเอสไอ ครัง้ท่ี 2/2562
ภายใต้แนวคิด “Productivity”  นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บรษิทั  สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี จำากดั  (มหาชน)  หรอืเอสเอสไอ  นำาคณะ
ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้บริหารประจำาปีกลุ่มเอสเอสไอ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด              
“Productivity” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รายงานผลการดำาเนนิงานครึง่ปแีรก และสือ่สารทศิทางการดำาเนนิ
ธรุกจิในครึง่ปหีลงั พรอ้มสมัมนาเปดิมมุมองการเพิม่ผลผลติโดยไดร้บัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุทิัง้ภายใน
และภายนอกบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วม 266 คน ณ วิกหัวหิน เมื่อเร็วๆ นี้
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         ยำ้าภารกิจอนุรักษ์
ทะเล‘ท่าเรือประจวบ’ 
รบัโลเ่กยีรตคิณุวนัทะเล
โลกปี62  
 นายพลัลภ สงิหเสน ีผูว้า่
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มอบโล่เกียรติคุณให้กับบริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด ซึ่งมีนาย
ชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการท่าเรือ เป็นผู้แทน
รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่
ร่วมปลูกจิตสำานึก และรณรงค์
ให้ประชาชน เยาวชนเล็งเห็น

X
 

ถึงความสำาคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในงานวันทะเลโลก ประจำาปี 2562 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสำานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สบทช.4)

ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันครับ”
  นางสมทรง โต๊ะทอง ตัวแทนผู้ประกอบการ
ร้านค้า ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้ได้ร่วมกิจกรรม
เก็บขยะชายหาดแม่รำาพึงกับทางบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และหน่วยงาน
ตา่งๆ รูส้กึดใีจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการทำากจิกรรม
ดีๆ แบบนี้ เพื่อความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ที่
สวยงามของชายหาดแม่รำาพึงค่ะ”
  นายราชันย์  ปิ่นทอง  พนักงานเอสเอสไอ
ให้สัมภาษณ์ว่า “งานเก็บขยะชายหาดเป็น
กิจกรรมที่ดี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่ง-
แวดล้อมชาดหาดบ้านเรา เพื่อเป็นการดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจเมื่อกลับมาใหม่
อีกครั้ง และขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกันเยอะๆ เพื่อช่วยรักษาความสะอาด
ชายหาดให้อยู่คู่กับคนบางสะพานต่อไป”
  นายยอดรกัษ ์ กรอีารยี ์ พนกังาน บ.เหลก็
แผน่รดีเยน็ไทย ใหส้มัภาษณว์า่ “กจิกรรมในวนันี้
นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสังคมและพื้นที่ชายหาด
ตำาบลแมร่ำาพงึ โดยการรว่มอนรุกัษท์รพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มเกบ็ขยะบรเิวณชายหาด  รวมถงึการ
คัดแยกขยะ  ซึ่งคิดว่ากิจกรรมวันนี้จะทำาให้นัก

ท่องเท่ียวกลับมาท่องเท่ียว
ชายหาดแมร่ำาพงึของเรา
อีกหลายครั้ง”
       เด็กชายณภัทร     
จันทวี นักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง ให้สัม-
ภาษณว์า่ “วนันีไ้ดม้าทำา
กิจกรรมในวันส่ิงแวด-
ล้อมโลก ซึ่งภายในงาน

นอกจากช่วยกันเก็บขยะชายหาดจะได้สะอาด
แล้ว ยังได้คัดแยกขยะแต่ละประเภท รู้สึก
สนุกสนานมากเพราะได้ทำากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่เคยมาทำาลองมา
ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป เพื่อช่วยลดมลพิษและ
ขยะในทะเลอีกด้วย”
  เด็กหญิงปุณยาพร แซ่ตั้ง  นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้
มาร่วมเก็บขยะในวันสิ่งแวดล้อมโลก รู้สึกภาค
ภูมิใจ สนุกสนาน ทำาให้เห็นถึงความสามัคคีและ
ได้รู้ถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น และ
ในปีหน้าจะมาร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งค่ะ”
  องค์การสหประชาติได้ประกาศให้วันที่ 5
มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 
โดยได้กำาหนดแนวคิดการรณรงค์ว่า “BEAT AIR 
POLLUTION หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ภายใต้หัวข้อ
รณรงค์ “WE CAN’T STOP BREATHING. BUT 
WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY 
OF OUR AIR” (เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่
เราสามารถทำาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพ
อากาศของเราดีขึ้นได้) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง
พิษภัยจากหมอกควันพิษทางอากาศ
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อาชีวอนามัย        ต่อจากหน้า 1
   

 
สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่ง-
แวดล้อม ให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น โดยเฉพาะสังคมและชุมชน เพื่อให้ทุกคน
ทำางานในสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยใน
ทุกๆ วัน ในขณะที่ชุมชนรอบข้างก็ปลอดภัยด้วย
เช่นกัน”
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”รายงาน
ว่า ระบบ ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากล
ใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้
ปฏิบัติในการทำางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 
ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด รวมระยะเวลา 
12 ปี จากหน่วยงานอิสระ คือ Lloyd’s Register 
Quality Assurance Limited  (LRQA) ที่ได้ผ่านการ
รบัรองจากองคก์รสากลทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงาน
รับจดทะเบียนหน่วยงานมาตรฐานที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ทำาหน้าที่เฝ้า
ระวงัการรบัรองมาตรฐานเพือ่ใหก้ารรบัรองนีท้รง
คุณค่าเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยมีหน่วยงานรับรอง
คุณภาพกว่า 50 แห่งให้การยอมรับ และเป็นที่น่า
ยินดีในปี 2562 เพื่อตอกยำ้าความเป็นผู้นำา ธุรกิจ
ทา่เทยีบเรอืพาณชิย ์เมือ่วนัที ่17 มถินุายน ทีผ่า่น
มา บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ พีพีซีได้รับ
การรับรองระบบ ISO 45001: 2018 เป็นมาตรฐาน
ระดับสากลอีกครั้ง นำาโดย นายสมศักดิ์ ศิวะ-
ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ 

จำากัด เป็นตัวแทนรับมอบการรับรอง
ดงักลา่ว จากนายวชิยั  ชาญธำารงวทิย ์
ตัวแทน LRQA ประเทศไทย ณ ห้อง
ประชุมชลธิศ (สำานักงานกรุงเทพฯ)
  “ความสำาเร็จนี้ จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้อง  และขอ
ขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับที่เล็งเห็นความสำาคัญของ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตลอดจนสามารถทำาให้ได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
รวมระยะเวลา 12 ปี พร้อมรักษา
มาตรฐานระดับสากลนี้ไปอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการพิจารณาบริบทของ
องคก์รใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของ

โลกในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต” 
นายพิทูล กล่าว
  ทั้งนี้ ระบบ ISO 45001 ประกาศ
ใช้แล้วในเดือนมีนาคม 2561 เพือ่เพิ่ม

TCR-SSI            ต่อจากหน้า 1
   
 

กิจกรรม “Fun Run - Egg E Egg Egg”  ซึ่งเป็น
โครงการที่พัฒนาจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก Run 4 Heart และโครงการ 
Be Healthy and Make Money ในปีที่ผ่านมา เพื่อ
สง่เสรมิใหพ้นกังานไดอ้อกกำาลงักายผา่นรปูแบบ
การเดิน-วิ่ง บริเวณรอบโรงงานในช่วงเวลาหลัง
เลกิงาน และสามารถเชญิชวนครอบครวัพนกังาน
มารว่มออกกำาลงักายดว้ยได ้สรา้งความรกัความ
ผูกพันระหว่างครอบครัวและองค์กร ตลอดจน
สามารถขยายผลไปสู่การเข้าร่วมแข่งขันวิ่งใน
รายการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นได้ 
ทัง้นี ้กจิกรรมดงักลา่วจดัขึน้มาแลว้ 5 ครัง้ มผีูเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน 
  นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ รองกรรมการ     
ผู้จัดการใหญ่ สายบริหารทั่วไป กล่าวว่า “เนื่อง
จากในปีที่ผ่านมา TCRSS ได้จัดกิจกรรม                  
“วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก Run 4 Heart” และกิจกรรม 
“Be Healthy and Make Money” เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำาลังกายผ่านรูปแบบการเดิน - วิ่ง ซึ่งทั้ง 2 
กิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมี
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จึง
ได้พัฒนาโครงการจาก 2 โครงการดังกล่าว เป็น
กิจกรรม “Fun Run - Egg E Egg Egg” ซึ่งจัดขึ้น
ให้กับพนักงานได้ใส่ใจสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้น 
รวมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย โดยมีรูปแบบ
การเดิน-วิ่ง บริเวณรอบโรงงานเป็นระยะทาง 2 
กิโลเมตรต่อรอบ ช่วงหลังเลิกงาน ซึ่งพนักงาน
และครอบครัวจะได้รับไข่ไก่เป็นรางวัลตอบแทน
ตามความสามารถของรอบการวิ่ง อีกทั้งยังมี
รางวัลพิเศษสำาหรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
อีกด้วย”
  กิจกรรม “Fun Run - Egg E Egg Egg” จัดขึ้น
เป็นประจำาทุกเดือน มีเส้นทางการวิ่ง ณ บริเวณ

ความเป็นมาตรฐานทั่วโลก ทำาให้สถานที่ทำางานปลอดภัยและบุคลากร
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐาน OHSAS 18001 ได้ถูกเพิกถอนเมื่อมีการประกาศใช้ระบบ ISO 
45001: 2018 ซึ่งจะมีระยะเวลาให้ดำาเนินการโยกย้ายสามปีนับจากวันที่
ประกาศใช้

รอบโรงงาน TCRSS  บางสะพาน ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตรต่อรอบ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง (17.30-18.30 น.) โดยระยะทาง 
1 กิโลเมตร พนักงานและครอบครัวพนักงานจะ
ได้รับรางวัลเป็นไข่ไก่ 5 ฟอง วิ่ง 2 รอบ รับไข่ไก่ 
10 ฟอง วิ่ง 3 รอบ รับไข่ไก่ 15 ฟอง วิ่ง 4 รอบ รับ
ไข่ไก่ 20 ฟอง วิ่ง 5 รอบ รับไข่ไก่ 25 ฟอง หรือวิ่ง
ตั้งแต่ 6 รอบขึ้นไป รับไข่ไก่ 30 ฟอง และในแต่ละ
ครัง้จะมกีารจบัรางวลัพเิศษสำาหรบัพนกังานทีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมด้วย

  น า ย อำ า น า จ 
ศ รี ศั ก ดิ์  พ นั ก ง า น
ฝ่ า ย ว า ง แ ผ น ผ ลิ ต
และจัดการขนส่ง ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอส-
ไอ” วา่ “กจิกรรมนีเ้ปน็
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ออกกำาลังกายให้กับ
ตนเองอย่างมาก และยังเปิดโอกาสให้ครอบครัว
ไดม้ารว่มออกกำาลงักายดว้ย ซึง่สว่นตวัคดิวา่เปน็
การสรา้งความรกั ความผกูพนัระหวา่งครอบครวั
และองค์กรที่ดีอีกทาง อีกทั้งยังได้พบปะ พูดคุย 
แชร์ประสบการณ์การออกกำาลังกายกับเพื่อน
พนกังาน โดยกจิกรรมจดัขึน้หลงัเลกิงานทำาใหไ้ม่
รบกวนเวลางาน และมสีขุภาพแขง็แรงดว้ยครบั”

  นายมนัสพงษ์ บัวทอง พนักงานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กว่า” ว่า “สำาหรับการจัดกิจกรรมนี้ 
ผมรู้สึกว่าบริษัทห่วงใย และดูแลพนักงานเป็น
อย่างดี นอกจากมีโครงการดีๆ แล้ว ยังมีความ
พร้อมทั้งนำ้าดื่ม ผลไม้ และมีแรงจูงใจให้กับ
พนักงานที่สนใจการวิ่งอีกด้วย สำาหรับกิจกรรม 
FUN RUN - Egg E Egg Egg จัดมา 5 ครั้งแล้ว 
ผมเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ครั้งครับ นอกจาก
สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังรู้สึกถึงความอบอุ่น

ของครอบครัว และ
ขอขอบคุณTCRSS ที่
เปดิโอกาสใหพ้นกังาน
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
พ นั ก ง า น ม า ร่ ว ม
กิจกรรม และผมจะ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสุขภาพ
ร่างกายที่ดีครับ”

  นอกจากนี้ เอสเอสไอ มีกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาพในรูปแบบเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรม “SSI Run 
For Health” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและ
ครอบครัวใช้เวลาว่างหลังจากการทำางานหันมา
ออกกำาลังกายใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  ลด
อตัราการเจบ็ปว่ย โดยนำาเงนิรายไดค้า่สมคัรการ
แข่งขันจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนในเขต

บางสะพาน จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียน

บ้านท่าขาม 2. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และ   

3. โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 

40,000 บาท 

  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต กล่าวว่า “สำาหรับ

กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้

กับพนักงานโดยการหันมาออกกำาลังกายด้วย

การวิ่ง แต่โครงการนี้ยังนำารายได้จากค่าสมัคร

การแขง่ขนัจดัซือ้อปุกรณก์ฬีามอบใหก้บัโรงเรยีน

ในอำาเภอบางสะพาน ซึง่ถอืวา่เปน็โครงการทีค่วร

สนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่ง และขอเชญิชวนพนกังาน 

ครอบครวัพนกังาน หรอืผูท้ีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม 

เพื่อสุขภาพที่ดีกันมากๆ ครับ” 

  นายรณชัย สร้อยสุข พนักงานเอสเอสไอ 

ใหส้มัภาษณว์า่ “ไดร้บัขา่วสารการประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 

(E-mail) แฟนเพจเฟซบุ๊กกิจกรรม และเข้าร่วม

กจิกรรมมาโดยตลอด รูส้กึดใีจทีไ่ดร้ว่มกจิกรรมนี ้

เนือ่งจากสขุภาพเปน็สิง่สำาคญัในการทำางาน การ

ใสใ่จดแูลใหร้า่งแขง็แรงยอ่มทำาใหม้คีณุภาพชวีติ

ที่ดีครับ”

  นายพลศิลป์ มุกดา พนักงานเอสเอสไอ 

ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะวัน

หยุด เนื่องจากตนทำางานเป็นกะ ไม่ค่อยมีเวลา

ออกกำาลังกาย กิจกรรมนี้ทำาให้ผมได้ยืดเส้นยืด

สายของรา่งกายจากการเหนือ่ยลา้ของวนัทำางาน

ได้ดีเลยครับ”

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ากิจกรรม “SSI Run For 

Health” สามารถสอบถามรายละเอียดของ

โครงการไดท้ี ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 

(มหาชน) โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ส่วนงาน

สวัสดิการสัมพันธ์ (ERL) เบอร์โทร. 0-3269-1403-5 

ตลอดเวลาทำาการ

SSI p.3.indd   1 29/6/2562 BE   19:19



ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  25624 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา  วงษวานิช , นายมนินทร  อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง , นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.ค. 62

หมายเหตุ
1.  ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2.  ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3.   ผูสมคัรพนกังานประจาํตองผานการคดัเลือก  ไดแก  การพจิารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

        ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
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 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (2 อัตรา)
 วิศวกรซอมบํารุง / Spare part สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต / เครื่องกล / อุตสาหการ (2 อัตรา)
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ / ชางยนต (1 อัตรา)

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง) (1อัตรา)
 วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 - ปวช. สาขาอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 ขึ้นไป

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเคร่ืองกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรส่ิงแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (มีประสบการณดาน Sale engineer)
 (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
 วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวัสดุ / เคมี (1 อัตรา)
 วิศวกรวิเคราะหคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / เคมี (1 อัตรา)
 วิศวกรการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

ปนรักษ ปนยิ้ม       ตอจากหนา 1
   

 
ลงสูอางเก็บน้ําหวยมะคา หมู 8 ตําบลพงศประศาสน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือชวย
เพิ่มการขยายพันธุสัตวนํ้า สามารถเปนแหลง
หากินสรางรายไดใหชุมชน  โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 84 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่วาการ
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ กลาววา “กจิกรรมปนรกัษ ปนยิม้ 
ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้น เพื่อรวมรณรงคลดการใช
พลังงาน ลดปญหาภาวะโลกรอน ควบคูกับการ
สงเสรมิการออกกาํลงักาย สรางการมสีขุภาพทีด่ี
ของคนในชมุชนดวยการปนจกัรยาน ซึง่ทางกลุม
เหล็กสหวิริยาไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป ภายใต
“โครงการ 2 ลอรกัษบางสะพาน”  แตจะหมนุเวยีน
พื้นที่การรวมทําสาธารณประโยชนในอําเภอ
บางสะพานกัน เชนครั้งนี้จะรวมกับชาวบานใน
ชุมชนบานทุงขี้ตาย ในการปลอยพันธุสัตวนํ้า
จํานวน 30,000 ตัวลงสูอางเก็บนํ้าหวยมะคา 
ตาํบลพงศประศาสน ซึง่จะชวยแกปญหาสตัวนํา้
ทีล่ดจาํนวนลงได โดยเสนทางการปนมรีะยะทาง
ไป-กลับทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร 
  เราวางเปาหมายการทํากิจกรรมปนจักรยาน
เชนนี้ ตลอดป 2562 ไว จํานวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่ง   
ครั้งนี้เปนครั้งแรก ครั้งตอไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 22
กันยายน 2562 คือ “โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน”
หรือที่รูจักกันดีวา “บางสะพานคารฟรีเดย” โดย
ในวันเดียวกันก็จะจัดกิจกรรม “ปนสองลอ ชวย
พอปลูกปา” เพ่ือเพ่ิมความเขียวขจี และเพ่ิมอากาศ
ที่บริสุทธิ์ใหกับพื้นที่บางสะพาน สวนครั้งที่ 3 เรา
มีแผนที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน สวนจะ
เปนทีไ่หนตองรอตดิตามความเคลือ่นไหวกนัครบั

  อยากขอเชญิชวนทกุๆ ทาน เขารวมกจิกรรม
กันเยอะๆ ครับ และตองขอขอบคุณผูนําชุมชน 
อาสากูภัยจราจรตํารวจทางหลวงบางสะพาน
และสถานีตํารวจภูธรบางสะพาน ที่ใหความรวม
มืออยางเต็มที่ในกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงพี่นอง
ชาวบางสะพานทุกทานที่สละเวลามารวมกัน
ทําความดีและบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนบาน
บางสะพานของเรา ขอขอบคุณครับ”

 
 
 
 
 
 
 

  นางถวิล เพชรขวัญ ผูเขารวมกิจกรรม 
ใหสัมภาษณวา “ รูสึกดีใจ ที่กลุมเหล็กสหวิริยา
จัดกิจกรรมดีๆ ขึ้น ทําใหเห็นถึงความสําคัญ
ของสุขภาพคนในชุมชนอําเภอบางสะพาน การ
รณรงคลดการใชพลงังาน ลดภาวะโลกรอน พรอม

สงเสริมการมีจิตสาธารณะในการรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อชุมชน ไดรวมกับชาวบาน
ในพื้นที่ปลอยพันธุสัตวนํ้า ถือเปนสิ่งที่จะชวยแก
ปญหาสัตวนํ้าที่ลดจํานวนลง และยังชวยเพิ่ม
แหลงทํามาหากินใหแกชาวบานในพื้นที่อีกดวย  
กิจกรรมนี้สามารถคืนความอุดมสมบูรณใหกับ
อางเก็บนํ้าหวยมะคาอยางมาก และยังชวยปลูก
ฝงใหชาวบางสะพานใสใจทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นมากขึ้น”  
  นางยุพิน บุญประคอง ผูเขารวมกิจกรรม 
ใหสมัภาษณวา “สวนตวัเปนคนชอบปนจกัรยาน
อยูแลว พอทราบขาวการประชาสัมพันธกิจกรรม
ปนรักษ ปนย้ิม ของกลุมเหล็กสหวิริยา จึงตัดสินใจ

มาเขารวมเลยอยางไมลังเล เพราะนอกจากการ
ปนจักรยานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรางกาย
ที่ดี ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดใชพลังงาน พรอม
ไดบําเพ็ญสาธารณประโยชนดวยการปลอย
พันธุสัตวนํ้า นับเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหชุมชน
บางสะพานของเรามีความอุดมสมบูรณ เพิ่ม    
รายไดใหชาวบานในพื้นที่อีกดวย”
  นายสุรพล เย็นใจ ผูเขารวมกิจกรรม ให
สัมภาษณวา “ผมรูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขา
รวมกิจกรรมปนจักรยานสงเสริมการลดการใช
พลังงาน ชวยลดลดภาวะโลกรอน ซึ่งปกติผม
ปนจักรยานออกกําลังกายเปนประจํา หากชาว
บางสะพานหันมาใชจักรยานเปนพาหนะหลัก 
จะทําใหอําเภอบางสะพานของเรานาอยูขึ้นมาก 
เพราะจะสามารถลดปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
  นอกจากนี้  การมารวมกิจกรรมในครั้งนี้
เ ป น ก า ร ร ว ม ก ลุ ม ผู ใ ช จั ก ร ย า น ใ น อํ า เ ภ อ
บางสะพาน รวมถึงอําเภอใกลเคียงใหไดมา
พบปะพูดคุยกันอยางสนุกสนาน และรวมกัน
ปลอยพันธุสัตวนํ้าลงสูอางเก็บนํ้า นับเปนอีก
หนึ่งกิจกรรมที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหบางสะพานบานของเรา อยากใหกลุมเหล็ก
สหวิริยาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้บอยๆ และผมจะ
มาเขารวมอีกครับ” 
  สําหรับกิจกรรม “ปนรักษ ปนยิ้ม” ครั้งที่
1/2562 สามารถลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
สูชั้นบรรยากาศไดประมาณ  542.64  กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซ่ึงปท่ีผานมาสามารถ
ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสู
ชั้นบรรยากาศไดประมาณ 256.50 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา มปีรมิาณเพิม่ขึน้ถงึ 
286.14 กโิลกรมัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา นัน่
แสดงใหเห็นวาทุกคนมีความตระหนักถึงปญหา
ที่เกิดขึ้น และพรอมที่จะชวยแกไขอยางจริงจัง
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