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3บรษิทัเหลก็สหวริยิาควา
รางวลัปลอดภยัระดบัชาติวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

เปดเวทหีารอืกลุมเหลก็สหวริยิา 
เตรียมความพรอม-แนวปฏิบัติ
นักศึกษาโครงการ พัฒนาชาง
เทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก
ครบวงจร รุนที่ 13 ปการศึกษา 
2563 แบบนิวนอรมอล เนนยํ้า
ความปลอดภัยและไดความรู
ของลูกหลานบางสะพานเปนหลัก
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก   
เอสเอสไอ” รายงานวา ตามที่ได
เกิดสถานการณระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 จนสงผลกระทบ
ตอการเปดภาคเรียน วิธีการเรียน
การสอน และการฝกงานของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ง ๆ  ร ว ม ถึ ง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ซึ่งมีโครงสรางการเรียนการ
สอนแบบปกติ และทวิภาคี เชน 
โครงการพัฒนาชางเทคนิคเพื่อ
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร 
ซึ่งเปนโครงการความรวมมือ
ระหวางวิทยาลัยกับกลุมเหล็ก
สหวิริยา เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมและความปลอดภัย
ของผูเรียน ไดมีการจัดประชุม
หารอืรวมระหวาง นายพษิณเุวท 
โพธิ์เพ็ชร ผูอํานวยการวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน นายอรุณ 
เกลื่อนพันธ รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ นายพสุรัตน พงสา 
ครูนิเทศนักเรียนฝกงาน และ
ตัวแทนกลุมเหล็กสหวิริยา เพื่อ
เตรียมความพรอม   อานตอ น.4

วก.บางสะพานถก
กลุมเหลก็สหวริยิา
ฝกงานนศ.วิถีใหม
ปลอดภยัไดความรู

หวงใยความปลอดภัยชุมชน
บางสะพาน เอสเอสไอ-ทาเรือ
ประจวบ รวมระงับเหตุเพลิงไหม
โรงงานใยมะพราว จนเพลิงสงบ    
ผูบรหิารแนะพีน่องประชาชนระมดั
ระวังเหตุท่ีอาจทําใหเกิดไฟไหม และ
ความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัยสนิ

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานสถานการณเกิด
เพลิงไหมโรงใยมะพราววา เม่ือวันท่ี
20 มิถุนายน 2563 องคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง ไดรับแจงเหตุ
จากชาวบานในพื้นที่วาเกิดเพลิง
ไหม        อานตอ น.2

หวงใยความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน SSI-PPCรวมดับไฟโรงงานใยมะพราว

กลุมเหลก็สหวริยิาใสใจวยัเกา
เปด‘โรงเรียนผูสูงวัย’ทางสาย

● ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปที่ 1 “SSI”
● ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปที่ 3 “BSM”
● ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) 14 ป
   ติดตอกัน “TCRSS”

มุงเนนความปลอดภยัในการทาํงาน
เห็นผล 3 บริษัทกลุมเหล็กสหวิริยา 
พาเหรดรับรางวัลความปลอดภัย 
ระดับประเทศ ประจําป 2563 จาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน SSI และ BSM รับ
รางวัลเกียรติบัตร (ทอง) สวน TCR ควา
ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม)
ผูบริหารยํ้า เดินหนาสรางความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางตอเน่ือง
พรอมกําชับพนักงานทุกคนปฏิบัติ
หนาที่ดวยความไมประมาท
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวา เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
สถานประกอบกจิการตนแบบดเีดน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ประจาํป 2563 โดยคณะอนกุรรมการ
ประกวดฯ พิจารณา     อานตอ น.2

สงเสรมิการเรยีนรูและพฒันาคณุภาพชวีติ
วยัเกาบางสะพาน กลุมเหลก็สหวริยิา ผนกึ
กําลังกับรพ.สต.ถํ้าคีรีวงศ อสม. และผูนํา
ชุมชน เปดโรงเรียนผูสูงอายุบานทางสาย 
หลงัสถาการณโควดิคลีค่ลาย จดัขึน้ภายใต
โครงการสหวริยิารวมพฒันา โดยมคีรอูาสา

รวมเปนวิทยากรถายทอดภูมิ
ความรูประสบการณ สืบสาน
ภูมิปญญาใหคงคุณคาคูชุมชน
มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 
คน 
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” กลาววา กลุมเหล็ก
สหวิริยา (SSI TCRSS TCS 
WCE BSBM) ในฐานะผูรวมขับ

เคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชน
ผานกิจกรรมธนาคารและสภา
ผูนําชุมชน ภายใตโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา ไดรวมกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล บานถํ้าคีรีวงศ ตําบล
ธงชยั อสม. และผูนาํชมุชน  จดั
กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุบาน
ทางสาย                อานตอ น.3
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คว้ารางวัล          ต่อจากหน้า 1

ตัดสินผลการคัดเลือกให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) 
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด-
ล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2563 ระดับประเทศ” 
ประเภทรางวลัเกยีรตบิตัร(ทอง) ปทีี ่ 1  นบัเปน็ความ
ภาคภมูใิจและสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัองคก์รอยา่งมาก 
รวมถึงสร้างกำาลังใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัยแบบต่อเนื่องด้วย
  นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำานัก
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวว่า 
“รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทได้มุ่งเน้น
การดำาเนนิการและพฒันางานดา้นความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
โดยต้องการให้พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึง
ความสำาคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน
ให้ทำางานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำางานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลด
อุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Accident Campaign) 
โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่
การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพ
พนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจาก
การทำางาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
กำากบัดแูล ตรวจสอบความปลอดภยัและเสนอแนะ
มาตรการในการปรบัปรงุดา้นความปลอดภยัในทกุ
พืน้ที ่ภายใตก้ารสนบัสนนุอยา่งดจีากทกุหนว่ยงาน
ในองค์กร พร้อมมุ่งมั่นทีจ่ะดำาเนนิการหามาตรการ
ต่างๆ ที่จะช่วยทำาให้มีค่าอัตราความถี่การบาด
เจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน 
(LTIFR) ลดต่ำาลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ 
และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการ
ทำางานอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้ในป ี2562 เอสเอสไอมคีา่
อัตราความถ่ีการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานต่อหน่ึงล้าน
ชัว่โมงการทำางาน อยูท่ี ่0 ซึง่เปน็สถติทิีด่ทีีส่ดุในรอบ 
25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมา”
  “ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ใส่ใจและเห็นถึง
ความสำาคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน

ให้ทำางานอย่างปลอดภัยมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้า
สร้างความปลอดภัยในการทำางานอย่างต่อเน่ือง 
และขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ไม่ประมาท”
  ผู้ส่ือข่าวรายงานอีกว่า นอกจากบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ยังมีบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาที่ได้รับรางวัลอีก ได้แก่ บริษัท เหล็ก
แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) โรงงานบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ไดร้บัรางวลัสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2563 
รางวัลระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร 
(แพลทินัม) 14 ปีติดต่อกัน รวมถึง บริษัท บี.เอส.เมทัล
จำากัด (สาขา 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภท
รางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 3 อีกด้วย
  สำาหรบัรางวลัระดบัประเทศดงักลา่ว แบง่ออก
เป็น เกียรติบัตรระดับประเทศ และโล่รางวัลระดับ
ประเทศ ดังนี้
1. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับทอง) สถาน-
 ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 1 - 4
2. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถาน-
 ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 6-9
3. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถาน-
 ประกอบการทีไ่ดร้บัรางวลัปทีี ่11 - 14, ปทีี ่16 - 19
 และปีที่ 21 - 25
4. เกยีรตบิตัรระดบัประเทศ สำาหรบั คณะกรรมการ
 ความปลอดภัยในการทำางาน (คปอ.) ดีเด่นระดับ
 ประเทศ หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับ
 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
 ทำางาน (จป.) ทุกระดับดีเด่นระดับประเทศ
5. โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถาน-
 ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 5 
6. โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถาน-
 ประกอบการทีไ่ดร้บัรางวลัปทีี ่10, ปทีี ่15, ปทีี ่20
 และปีที่ 25 ติดต่อกัน
  ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัลนั้น เนื่องจากสถาน-
การณ์โควิด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะ
จดัสง่รางวลัใหก้บัสำานกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานจังหวัด และสำานักงานสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงานกรงุเทพมหานครพืน้ที ่เปน็ผูด้ำาเนนิ
การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป

ห่วงใยปลอดภัย    ต่อจากหน้า 1

ขอประสานงานทมีดบัเพลงิอบต.แมร่ำาพงึ เขา้ระงบั
เหตุเพลิงไหม้ โดยในที่เกิดเหตุนั้นเพลิงได้ลุกลาม 
เจา้หนา้ทีโ่รงงานใยมะพรา้วไมส่ามารถควบคมุได้
จงึประสานงานขอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานอืน่
เพิ่มเติม ภาคเอกชนในพื้นที่ 
ได้แก่  บริษัท  สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ รว่มปฏบิตัภิารกจิ
ควบคุมและดับเพลิงไหม้
ดังกล่าว 
  ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 
บริษัทได้ประสานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทันที และส่งรถดับ
เพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ
ภารกจิควบคมุและดบัเพลงิไหมโ้รงงานใยมะพรา้ว 
โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดับเพลิงหน่วยงาน 
อบต.แม่รำาพึง เทศบาลกำาเนิดนพคุณ รวมถึงทีม
และรถดับเพลิง บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอด้วย
  การดับเพลิงดังกล่าวใช้เวลาควบคุมและดับ
เพลิงไหม้ท้ังส้ิน 7 ช่ัวโมง ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
นัน้ เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจะสบืสวนหาสาเหตตุอ่ไป
  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ   
ผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยการผลติ กลา่ววา่ บรษิทั สหวริยิา 
ได้ให้ความสำาคัญเร่ืองความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ทั้งในส่วนกระบวนการดำาเนินงานของบริษัท และ
ชมุชน เจา้หนา้ทีข่องเราไดร้บัการฝกึอบรมดบัเพลงิ
ข้ันเทคนิค การฝึกอบรมดับเพลิงข้ันสูง และการส่ังการ

ดับเพลิง ทั้งยังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน
ตรวจสอบและแก้ไขสภาพพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้และการตรวจสอบ
ความพรอ้มของอปุกรณร์ะงบัเหตฉุกุเฉนิเปน็ประจำา
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่
ออกแบบตดิตัง้ไวม้คีวามสมบรูณพ์รอ้มใชง้าน โดย
ในปี 2562 นั้น ไม่มีอุบัติการณ์เหตุฉุกเฉินไฟไหม้

เกิดขึ้นในพื้นที่โรงงาน แต่ทางบริษัทยังคงเข้มงวด
ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
เหตุฉุกเฉินไฟไหม้และเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง
  “ความปลอดภัยสำาหรับเราเป็นเร่ืองสำาคัญมาก
ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจะเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนจน
กลายเปน็วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั เพือ่ไมใ่ห้

เกิดเหตุท่ีอาจสร้างความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน
อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆ คนระมัดระวัง
และตรวจสอบส่ิงต่างๆ ท่ีอาจทำาให้เกิดเพลิงไหม้ได้”
  ทั้งนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มีการดำาเนินงานการฝึก
อบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดลอ้มในการทำางาน เพือ่ใหพ้นกังานทกุระดบัได้

เรียนรู้ถึงแหล่งอันตรายจากการปฏิบัติงานพร้อม
แนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย โดยเน้น
ให้พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมา พนักงาน
รับเหมาช่วง รวมถึงพนักงานในสัญญา ได้รับการ
อบรม On the Job Training ก่อนให้พนักงานเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง อีกท้ังมีการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติม

จากวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์
ใหม่ให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก
สภาพแวดล้อมในบริษัทอีกด้วย
  นายธนนัท ์บตุรลบ เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ฝา่ย
สำานกัจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั เลา่วา่
“ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำานักจัดการส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย ให้เข้า  
ชว่ยเหลอืเพือ่ควบคมุและระงบั
เหตุเพลิงไหม้ บริเวณโรงใย
มะพร้าว ต.แม่รำาพึง โดยเวลา
ทีไ่ดร้บัแจง้เหตนุัน้เปน็ชว่งเวลา
เปล่ียนกะการทำางานพอดี ผมกับ
เพือ่นรว่มงานอกีคนจงึรบีนำารถ
ดับเพลิงของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
ภารกิจควบคุมและดับเพลิงไหม้
ร่วมกับหน่วยงาน อบต.แม่รำาพึง

เทศบาลกำาเนิดนพคุณ และบริษัท ท่าเรือประจวบ 
จำากัด”
  ด้านนายโกศล หินศรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  
เอสเอสไอ ที่เข้าร่วมระงับเหตุให้สัมภาษณ์ว่า       
“มีความยินดีในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้    
แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ดใีจทีเ่กดิเหตไุฟไหมข้ึน้  การ
เกิดไฟไหม้นอกจากทำาให้เกิดความเสียหายแล้ว
ยังอาจจะทำาให้คนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เดือดร้อนไป
ดว้ย เชน่ อาจจะลกุลามไปใกลบ้า้นเรอืนประชาชน 
กลุ่มควันที่ลอยบนอากาศก็มีผลกระทบเรื่องของ
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งวันนี้พยายามควบคุมและ
ระงับเหตุเพลิงไหม้นี้ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เกิด
ความเสียหายน้อยที่สุดในพื้นที่ครับ”

 กลุม่เหลก็สหวริยิา-ศนูยค์ณุธรรมมอบถงุยงัชพีชมุชนดาวดงึษบ์รรเทา
ผลกระทบโควิด    กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ รว่มกบัศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และภาคเีครอืขา่ย มอบถงุยงัชพีใหแ้กป่ระชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ พื้นที่ชุมชนวัดดาวดึงษาราม และ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

X 

X
      กลุ่มเหล็กสหวิริยา 

บูรณาการร่วมกับ “โรง-
พยาบาลบางสะพาน” 
ออกแบบและสมทบทุน
สร้าง “ห้องแยกโรค
ความดันลบ ใช้ในห้อง
ฉุกเฉิน-ห้องทันตกรรม”
 กลุ่มเหล็กสหวิริยาและ
โรงพยาบาลบางสะพาน ร่วมกันบูรณาการออกแบบและสมทบทุนสร้าง “ห้องแยกโรคความดัน
ลบ (Negative Pressure Room) ภายในหอ้งฉกุเฉนิและหอ้งทนัตกรรมของโรงพยาบาลบางสะพาน” 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) ลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อาทิ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ 
โรควัณโรค เป็นต้น สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มา
ใช้บริการในโรงพยาบาลบางสะพาน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 สำาหรับการออกแบบและสร้างห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นอีก
หนึ่งความร่วมมือระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยาและโรงพยาบาลบางสะพาน ภายใต้โครงการ Save 
Bangsaphan ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บางสะพานปลอดโควิด-19 หรือ ประชาชนบางสะพานได้
รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้นำา
ชุมชน และประชาชนบางสะพาน ในการดำาเนินโครงการฯมาโดยตลอด
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2563 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

โรงเรียนผู้สูงอายุ  ต่อจากหน้า 1

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทางสาย เพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุและกจิกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีความสำาคัญ

ต่อการดำาเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก

วิทยากรจิตอาสา  นางสาวยุวดี  ชอบชื่น

ครูโรงเรียนบ้านนาผักขวง นางสาวงามเพ็ญ

เจริญชีพ ครูการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจำาตำาบล

ธงชัย ถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ 

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับ

ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 

50 คน

    สำาหรับกิจกรรมโรงเรียน

ผู้สูงอายุในวันดังกล่าว 

ประกอบไปด้วย 1. ออก

กำาลังกายด้วยการเต้น    

แอโรบิก และออกกำาลังกาย

เเบบนั่งเก้าอี้  สอนโดย 

นางสาวอ้อ เนตรอนงค์ 

ครูนำาออกกำาลังกายยืด

กล้ามเนื้อ 2. การบรรยาย

ให้ความรู้เรื่องการจัดการ

ข ย ะ  แ ล ะ ก า ร นำ า ข ย ะ

ก ลั บ ม า ทำ า ป ร ะ โ ย ช น์  

ฝึกประดิษฐ์สิ่งของจาก

กระดาษและขวดพลาสตกิ

และ 3. กจิกรรมสนัทนาการ

สร้างสมาธิให้กับผู้สูงอายุ 

โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มเหล็ก

ส ห วิ ริ ย า เ ป็ น ผู้ ดำ า เ นิ น

กิจกรรม ซึ่งบรรยากาศ

ภายในกิจกรรมมีทั้งรอย

ยิ้มและเสียงหัวเราะอย่าง

สนุกสนาน ผู้สูงอายุได้รับ

ประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ และสังคม รวม

ถึงสามารถปรับตัวและ

ดำาเนนิชวีติไดอ้ยา่งเหมาะ

สมตามวัย

  ทั้ งนี้  ก่อนเข้าร่วม

กิ จ ก ร ร ม ผู้ สู ง อ า ยุ ต้ อ ง

ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนเข้าอาคาร   

สวมหน้ากากอนามัย และ

ปฏิบัติตามมาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคม

  นายศักชัย มีอารีย์ ผอ.รพ.สต.บ้าน

ถำา้ครีวีงศ ์ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากรในกจิกรรม

ดังกล่าว ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมผู้สูงอายุ

เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการทุกเดือน แต่ใน

ชว่งวกิฤตการณ ์โควดิ-19 ตอ้งหยดุกจิกรรม

ไป  3  เดือน  เพื่อลดความแออัดและการ

 SSI Group มอบ
“เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
อินฟาเรด”  ให้แก่
สำานักงานสาธารณสุข
อำาเภอบางสะพาน

 กลุ่มเหล็กสหวิริยา 

โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณ-

อุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 

สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืน

X
 

และสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบเครื่องวัด   
อุณหภูมิอินฟาเรด ให้แก่สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) เพื่อนำาไป
มอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในแต่ละ
หมูบ่า้น โดยมนีายเจรญิ เจรญิลกัษณ ์สาธารณสขุอำาเภอบางสะพาน นายภริมย ์นลิทยา รองผูว้า่
ราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์และนายเลศิยศ แยม้พราย นายอำาเภอบางสะพาน เปน็ผูร้บัมอบ

สำาคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล 

และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุมาอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 ทำาให้กิจกรรมต่างๆ 

ระดบัชมุชนตา่งหยดุชะงกั รวมถงึกจิกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านทางสาย ตำาบล

แพร่ระบาดเชื้อโควิดในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้

กลับมาดำาเนินกิจกรรมอีกครั้ง โดยยึด

หลักมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

อย่างเคร่งครัด และยังคงเสริมความรู้

และทักษะที่สำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต

พร้อมส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

อีกด้วย”

  ผอ.รพ.สต. กล่าวเพิ่มเติมว่า 

“สำาหรับสมาชิกเครือข่ายธนาคาร

ชุมชนและสภาผู้นำาชุมชน ขอให้ไม่

ประมาท  การด์อยา่ตก  และยงัคงรกัษา

มาตรการเว้นทางสังคม ไม่ว่าจะสวม

หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำาเป็น

ต้องออกนอกเคหะสถาน การเว้นระยะ

ห่างรวมถึงลดการอยู่ในที่แออัด ที่และ

สำาคัญหมั่นทำาความสะอาดมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการสัมผัสจุดเสี่ยง

ครับ”

  นายอรรถกร รักทิม หัวหน้าสำานัก

ชมุชนสมัพนัธก์ลุม่ กลุม่เหลก็สหวริยิา บอก

ว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เล็งเห็นความ

ธงชัย ได้ปิดทำาการเป็นเวลาถึง 

3 เดอืน ขณะนีไ้ดเ้ปดิทำาการตาม

ปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการ

เว้นระยะห่างทางสังคมอย่าง

เคร่งครัด

     กิจกรรมในวันนี้ กลุ่มเหล็ก

สหวิริยา ร่วมดำาเนินกิจกรรม

สันทนาการสร้างสมาธิให้กับ          

ผูส้งูสงุอาย ุโดยใชก้ารนบัตวัเลข

เข้ามาประยุกต์กับเกมส์ เพื่อฝึก

การใช้กล้ามเนื้อสมองให้คิดไป

ตามเกมส์นั้นๆ”

        นางช่วง คงสมัคร นักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านทางสาย 

เล่าด้วยความดีใจว่า ”โรงเรียน

เปิดแล้ว ได้เจอเพื่อนๆ รู้สึก         

ไม่เหงา เพราะช่วงที่โรงเรียน

ปิดไป เนื่องจากโรคโควิด-19 

ไ ม่ ไ ด้ ม า โ ร ง เ รี ย น รู้ สึ ก เ ห ง า

มากๆ อยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำาอะไร 

พอโรงเรียนเปิดอีกครั้ง ได้ทำา

กิจกรรมเยอะแยะมากมายร่วม

กับเพื่อน ทำาให้คลายเหงาลง 

อยากให้เพื่อนๆ มาโรงเรียนกัน 

แต่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย

มาด้วยนะคะ”

    ด้านนางสมจิตร พันธ์ดี 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้าน

ทางสาย บอกว่า “กิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ เพิ่งกลับมา

เปิดทำาการอีกครั้งหลังจากหยุด

ไปนาน ได้กลับมาเจอเพื่อน         

ผู้สูงอายุ หมอ เเละก็ทีมงาน 

รู้สึกดีใจช่วยคลายความเหงาได้ วันนี้ร่วม

กิจกรรมออกกำาลังกาย เล่นเกมส์สนุกดี 

กิจกรรมนับเลขช่วยฝึกสมองและสมาธิได้ 

ทั้งยังมีวิทยากรช่วยสอนจัดการขยะ ช่วย

ฝึกให้ผู้สูงอายุประดิษฐ์ของเหลือใช้ เเละ

สามารถนำากลบับา้นได ้อยากใหม้กีจิกรรม

แบบนี้ต่อไป”
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ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  25634 : 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 หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ฝกงานวิถีใหม     ตอจากหนา 1

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.ค. 63

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 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.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกร (Steel solution) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรม
  วัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ มีความรูดานโลหะ (1 อัตรา)
 - วิศวกรควบคุม-ประกัน วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมวัสดุ
  วิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประสบการณดาน 
  BOQ 1 ป
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
 สํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ (ประสบการณอยาง
 นอย 2 ป)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วฒุปิรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ (การเงนิการธนาคาร) หรอืเศรษฐศาสตรวเิคราะห
 โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• ตนเรือ จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ

 (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (2 อัตรา)

• พนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

• คนสวน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

• แมบาน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

และแนวปฏิบัติรับนักศึกษาเขาสูสถานประกอบ
การในแนวทางการรับนักศึกษาฝกงาน-ขั้น
ตอนการดําเนินการฝกงาน-การนิเทศนักศึกษา
ฝกงาน-เกณฑการประเมินผลการฝกงาน รวมถึง
แนวปฏบิตัตินของนกัศกึษาระหวางฝกงานในชวง
โควิด ในรูปแบบวิถีใหม นิวนอรมอล ทั้งนี้  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปดภาคเรียนใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไปสํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ
ผูบริหารกลุมเหล็กสหวิริยา เปดเผยวา “ตามที่มี
การแพรระบาดโควิด-19เกิดขึ้นในประเทศไทย 
กลุมเหล็กสหวิริยาไดมีมาตรการการปองกันการ
แพรระบาดอยางรดักมุ ใหแกผูปฏบิตังิานภายใน
องคกร และผูเขามาติดตอยังบริษัทตางๆ ของกลุม 
และในชวงภาวะการณที่ยังไมปกติยังไมมีวัคซีน
ปองกันเชื้อโควิด จึงรวมหารือแนวทางฝกงาน
การเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมของการเรียน
และในการฝกงานใน “โครงการพฒันาชางเทคนคิ
เพือ่อตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร” รวมกบัผูบรหิาร
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและผูที่เกี่ยวของ 
ซึ่งจะเปดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม
  “โครงการความรวมมือจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีระหวางกลุมเหล็กสหวิริยาและวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพานในปนี้  นับเปนรุนที่ 13 
โดยมีนักศึกษาเขาฝกวิชาชีพกับบริษัทในกลุม 
จํานวน 53 คน ในรูปแบบวิถีใหม (นิวนอรมอล) 
โดยระหวางที่ฝกงานในโรงงานนักศึกษาทุกคน
จะตองปฏิบัติตามกฎและการปองกันของแตละ
บริษัทอยางเครงครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ
การเขามาภายในโรงงาน การผานประตูฆาเชื้อ
โควิดและเชื้อโรค การเวนระยะหางทางสังคม 
การเวนระยะหางการนั่งประชุมหรือปฏิบัติงาน       

รวมทั้งเวนระยะหางการรับประทานอาหาร การ
ใชพื้นที่สาธารณะรวมกัน และการสวมหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาตลอดระยะเวลาทํางาน 
8 ชั่วโมง เปนตน”
  การฝกงานวิถีใหมนี้ ซึ่งอาจทําใหนักศึกษา
ยังไมคุนชินการทํางานหรือฝกปฏิบัติงานจริงใน
รูปแบบวิถีใหม แตบริษัทไดจัดใหมีพี่เลี้ยงใหคํา
ปรึกษารวมทั้งสอนงานอยางใกลชิด ไมตองหวง
เรื่องความรูยังคงอัดแนนเหมือนเดิม และเชื่อวา
นักศึกษาทุกคนสามารถผานเกณฑการประเมิน
ไดแนนนอน 

  
  
  
  
  
  
  
  นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผูอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ใหสัมภาษณวา 
“ในป 2563 นี้ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน       
ไดสงนักศึกษาเขามาฝกงานในสถานประกอบการ
กลุมเหล็กสหวิริยา จํานวน 53 คน เปนรุนที่ 13 มี
ระยะเวลาการฝกงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563
- 9 เมษายน 2564 และเนื่องดวยสถานการณ     
การแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 วทิยาลยัจะ
กําชับนักศึกษาทุกคนใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการทุกแหงท่ีเปดรับอยางเครงครัด

  ผูอาํนวยการวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 
กลาวอีกวา ในสวนของการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยที่ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดให
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนวันเปดเทอมของ
สถานศึกษาทั่วประเทศ นั้น  วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ไดจัดทําแผนการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสถานการณดังกลาว โดยแบงออก
เปน 2 ระบบ ประกอบดวย
 1. ระบบการเรียนออนไลนสําหรับวิชาทฤษฎี 
ครูผูสอนมีการจัดทําเนื้อหารายวิชาเปนระบบ
ออนไลนทั้งหมดปองกันการรวมตัวคนหมูมาก 

โดยใช Google Classroom และ ระบบ Cloud เขา
มาชวยจดัการเรยีนการสอน นกัเรยีนจะมรีปูแบบ
การเรียนแบบ Anywhere and Anytime คือ การ
เรียนรูไดทุกสถานที่และทุกเวลา
 2. ระบบการเขามาเรยีนในสถานศกึษาสาํหรบั
วิชาปฏิบัติ โดยจะมีการแบงนักเรียนออกเปนก
ลุม กลุมละไมเกิน 20 คน และ มีมาตรการในการ
ปองกนัการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ดงันี้
 - มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยง
กอนเขาสถานศกึษา โดยเมือ่นกัเรยีนมาถงึสถาน

ศึกษา จะมีเจาหนาที่ประจําจุดคัดกรองทําการ
ตรวจวดัอณุหภมูริางกาย ซึง่นกัเรยีนทีม่อีณุหภมูิ
รางกายเกิน 37.5 องศา จะทําการกักตัวไว แลว
แจงผูปกครอง เพือ่นาํสงโรงพยาบาล และสาํหรบั
นกัเรยีนทีม่อีณุหภมูริางกายไมเกนิ 37.5 องศา จะ
มีสติ๊กเกอรติดเปนสัญลักษณไว
 - นักเรียนจะตองสวมใสหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานศึกษา
 - มีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล
อยางเพียงพอในสถานศึกษา
 - จัดใหมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing)”
  “ผมในนามของผูอํานวยการวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ตองขอขอบคุณกลุมเหล็ก
สหวิริยาที่ใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ทําโครงการพัฒนาชางเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร รวมถึงใหความอนุเคราะหรับ
นักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจน
ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยูในสถาน-
ประกอบการ”
  โครงการพัฒนาชางเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรม
เหลก็ครบวงจร เปนโครงการทีก่ลุมเหลก็สหวริยิา
ทําบันทึกขอตกลงรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ในการสงเสริมการผลิตและพัฒนา
บุคลากรระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให
สอดคลองและรองรับความตองการของกลุม
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 4 สาขา 
ประกอบดวย สาขาวิชาเทคนิคเครื่องมือกล 
(เครื่องมือกลอุตสาหกรรม) สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต (งานเครื่องมือกล) สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
และ สาขาวิชาการจัดการคลังสินคา (โลจิสติกส) 
ปจจุบันมีนักศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 669 
คน และกลบัเขามารวมงานกบักลุมเหลก็สหวริยิา 
จํานวน 187 คน
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