
กลุมเหลก็สหวิรยิา
ปองชมุชนพนโควดิ
2หองความดันลบ
มอบ รพ.บ างสะพ าน
สรางความเชื่ อมั่นใหชุมชน
บางสะพานปลอดภัย กลุมเหล็ก
สหวิริยา มอบสองหองความดัน
ลบ (หองทันตกรรมและหอง
ฉกุเฉนิ) ออกแบบโดย WCE ธรุกจิ
วิศวกรรมบริการของกลุม สงมอบ
ใหกับโรงพยาบาลบางสะพาน 
ปองกันการแพรกระจายเชื้อทาง
อากาศ และเตรียมความพรอม
สถานทีส่าํหรบัผูปวยโรคทางเดนิ
หายใจและการรักษาในสถานการณ
โควิด-19 ใหมีความปลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ ผูอาํนวยการ
โรงพยาบาลฯ ยํา้ ชวยลดการปน
เปอนตอตวัคนไขและเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติหนาที่หองความดันลบ
จึงมีความจําเปนมากกับโรง-
พยาบาล 
 ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอส-
เอสไอ” รายงานวา เมื่อวันที่ 28
สงิหาคม 2563 กลุมเหลก็สหวริยิา 
สงมอบ “หองความดันลบ” หรือ  
Negative Pressure Room จํานวน 
2 หอง ไดแก หองฉกุเฉนิและหอง
ทําฟนในหนวยทันตกรรม ใหกับ
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ       อานตอ น.2

สรางระบบจัดการแรงงานที่ดีและ
มีความรับผิดชอบตอสังคม กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน มอบ

ประกาศนียบัตรประกอบกิจการ
ดี เดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน 15 ปติดตอกัน

(พ.ศ.2549-2563) ใหแก SSI และ WCE
ประกาศนียบัตรสถานประกอบ
กิจการดีเดน     อานตอ น.3

4บริษัทกลุมเหล็กสหวิริยา ควา“รางวัลแรงงานดีเดน”
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Leading Innovative and Reliable Steel Company

เหลก็เอสเอสไอรกัษโลก
สองผลติภณัฑไดรบัรอง
ฉลากคารบอนฟตุพริน้ท

       SSI มุงลดโลกรอน รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยดร.ศิรินทิพย จันทรถึง หัวหนาศูนยความเปนเลิศดานสิ่งแวดลอม 
(Center of Environmental Excellence: CEE) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฉลากคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Product:
CFP) จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เน่ืองในโอกาสผานการรับรองอนุญาตใหใชเคร่ืองหมาย
คารบอนฟุตพริ้นท บนผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และผลิตภัณฑเหล็กทอเหลี่ยม และเปนองคกรตัวอยางที่ดีในการบริหาร
จดัการกาซเรอืนกระจก ภายในงานพธิขีอบคณุและมอบประกาศนยีบตัร “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ประจาํป 2563 จดัโดยองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพฯ

X

ย้ําพนักงาน-ผูใชบริการปลอดภัย
ทาเรอืประจวบซอมแผนดบัเพลงิ
ใสใจความปลอดภัยของบุคลากรและ
ผูใชบรกิารเปนหลกั “ทาเรอืประจวบ” 
จัดฝกซอมดับเพลิงและซอมหนีไฟ
ประจําป 2563 โดยอบรมใหความรู  

พนกังานเรือ่งการปองกนัอคัคภียั รวม
ถึงฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ฝกทวนแผนและขั้นตอนปฏิบัติงาน
ใหกับพนักงาน     อานตอ น.4

สรางเหล็กไทยใหเปนที่ยอมรับ 
พรอมหนุนผูบริ โภคให เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สองผลิตภัณฑเอสเอสไอ ไดแก 
ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิด
มวน และผลติภณัฑเหลก็ทอเหลีย่ม 
ไดรับการรับรองฉลากคารบอน-    
ฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (CFP) จาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) พรอมรบัมอบเพือ่
เชิดชูเกียรติผูประกอบการและภาค
สวนตางๆ ที่เปนตัวอยางที่ดีในการ
บรหิารจดัการและลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจกภายในประเทศ ผูบรหิาร
เผย เอสเอสไอมุงลดผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจตอสังคมและสิ่ง-
แวดลอมเพื่อความยั่งยืน
 ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม โดยองคการบรหิาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ “TGO” จัดงาน “รอย
ดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ประจํา
ป 2563 ภายใตแนวคิด “Climate 
Actions - Together” เพื่อเชิดชูเกียรติ
ผูประกอบการและภาคสวนตางๆ 
ที่ เปนตัวอยางที่ดีในการบริหาร
จัดการและลดการปลอยกาซเรือน
กระจกภายในประเทศ โดยไดรับ
เกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม  เปนประธานในพธิี
มอบโลเกียรติยศ       อานตอ น.2

• มีระบบจัดการดานแรงงานท่ีดี-รับผิดชอบสังคม • SSI-WCEรางวัลตอเน่ือง15ป / TCRSS-BSM10ป
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25632 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์           ต่อจากหน้า 1

และประกาศนียบัตรแก่บุคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลด
โลกร้อนที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกซึ่ง TGO ให้การรับรอง
และส่งเสริม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน 
อตุสาหกรรม องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสือ่มวลชน จำานวน 
1,232 คน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้า กรุงเทพฯ
  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ     
เอสเอสไอ บริษัทเหล็กชั้นนำาด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น 
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ไดร้บัประกาศนยีบตัรรบัรองเครือ่งหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  (Carbon Footprint of Product:
CFP) โดยผลิต-
ภัณฑ์ที่ ได้ รับ
ฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ มี 2
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
แ ผ่ น รี ด ร้ อ น
ชนิดม้วนและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
ท่อเหล่ียม ซ่ึงมี ดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสิ่งแวดล้อม เอสเอสไอ ผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก นาย
จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
แวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
  ดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง กล่าวว่า “การทำาฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ช่วยให้บริษัททราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักร เกิดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการ
แสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ       
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความ
สามารถให้กับสินค้าไทยในตลาดโลกด้วย  
  ในขณะนี้หลายประเทศเริ่มมีการนำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
มาใช้กันแล้ว ทั้งในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 
แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลี มีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำาเข้าจาก
ประเทศไทยต้องติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย หาก
ประเทศไทยมีการดำาเนินโครงการและเก็บข้อมูลการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน จะช่วยให้เรามีอำานาจในการต่อ
รองในผลิตภัณฑ์มากขึ้น
  ซึง่นอกจากจดัทำาฉลากคารบ์อนฟตุพริน้ท ์เอสเอสไอยงัคง

มุ่งมั่นลดผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่ง-
แวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) ดำาเนนิโครงการนำารอ่งระบบการซือ้ขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย 
(T-VETS) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลังงานเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ 
ทำาให้บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 13,034 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”  
    “ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีบูธนิทรรศการ
เผยแพร่สาระความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อย
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์จากการใชพ้ลงังาน อาท ิการผลติไฟฟา้ 

ภาคการขนส่ง 
โรงงานอุตสาห-
กรรม ภาคครัว
เรือน หรือเกษตร-
กรรม เป็นต้น 
ร ว ม ถึ ง ข้ อ มู ล
ด้านอัตราการ
ดูดซับก๊าซคาร์-
บอนไดออกไซด์

ของต้นไม้ พรรณไม้ อีกด้วย 
       สำาหรับผลการดำาเนินงานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
ด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือคาร์บอนเครดิตของ TGO ในปีงบประมาณ ปี 2563
มผีูท้ีม่สีว่นรว่มในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ
และขึน้รบัเกยีรตบิตัรทัง้สิน้ 323 ราย โดยคาดวา่จะสามารถลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลงได ้3,923,930.14 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งมาจากกลไกและเครื่องมือที่องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริม ดังนี้           
1) โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนตำ่าและยั่งยืน        
2)  กิจกรรมชดเชยคาร์บอน 3) ฉลากคาร์บอน ได้แก่ เคร่ืองหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: 
CFP) เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน 
(Carbon Footprint Reduction: CFR) และฉลากคลูโหมด (CoolMode) 
4)  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  ( Carbon  Footprint  for
Organization: CFO) 5) โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือน 
กระจกระดับจังหวัด 6) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 7) โครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และ 8) โครงการประกวด
เทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย  ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์
หลังใช้งาน โดยคำานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์แสดงถึงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา
ปริมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน 
และการกำาจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค 
และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ห้องความดันลบ    ต่อจากหน้า 1

หอ้งความดนัลบดงักลา่วรว่มออกแบบและจดัสรา้ง
โดยทีมวิศวกรจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) และ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำากัด โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดของกอง
แบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทาง
อากาศ (airborne precautions) สร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และผูม้าใชบ้รกิารในโรงพยาบาลบางสะพาน โดยมี
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมด้วยนายแพทย์
เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้
อำานวยการโรงพยาบาล
บางสะพาน เป็นผู้รับ
มอบ และนายเลิศยศ 
แย้มพราย นายอำาเภอ
บางสะพาน ร่วมเป็น
สักขีพยานในการรับมอบ
ณ โรงพยาบาลบางสะพาน
  สำาหรับห้องความดันลบ หรือ Negative Pressure 
Room เป็นห้องที่ทางการแพทย์พัฒนาเพื่อป้องกัน
การตดิเชือ้และการแพรก่ระจายของเชือ้ทางอากาศ
ในการรักษาผู้ป่วย หลักการทำางานของห้องความดัน
ลบ คือ โดยปกติอากาศจะไหลจากบริเวณที่มี  
ความดันสูงไปสู่บริเวณที่มีความดันตำ่า ซึ่งห้อง
ความดันลบจะมีความดันที่ตำ่ากว่าภายนอกและ
เมื่อมีการเปิดปิดประตูห้อง อากาศภายนอกจะถูก

ดูดเข้าไปภายในห้องความดันลบ ดังนั้น อากาศ
ภายในห้องจะไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกได้   
จงึสามารถลดการแพรก่ระจายเชือ้ทางอากาศ กรณี
พบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายเชื้อ  
ที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ 
เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล
  นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลบางสะพาน อธิบายให้ฟังว่า “ห้อง
ความดันลบเป็นห้องที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของ
เชื้อโรค โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรค
โควิด-19 ห้องความดันลบจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
ฟุ้งกระจายออกมาข้างนอกลดการปนเปื้อนทั้งต่อ
ตัวคนไข้เองและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ มีความ

จำาเป็นมากกับโรงพยาบาล ซึ่งลำาพังโรงพยาบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงลำาบาก เพราะงบ
ประมาณในการสร้างที่ค่อนข้างสูง และต้องใช้
ทักษะความรู้จากหลายภาคส่วน เราได้รับการ
อนุเคราะห์และร่วมมือจากกลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่ง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทำาให้การ
สร้างห้องความดันลบถูกต้องตามมาตรฐาน ขอ
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาและภาคประชาชนเป็น
อย่างสูงที่ได้ร่วมกันสนับสนุนห้องความดันลบทั้ง

สองห้องให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน”
  ด้าน นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์                  
ผู้จัดการสำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม 
กลุ่มเหล็กสหวิริยา กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า
“ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลบางสะพานกบักลุม่เหลก็
สหวิริยา ได้มีการหารือเรื่องการเตรียมความพร้อม
สถานที่เพื่อรับการรักษาในสถานการณ์โควิด-19 
ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากอปุกรณเ์ครือ่งมอืทางการแพทยอ์ืน่ๆ ที ่  ได้
รับการสนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน รวมถึงกลุ่มเหล็กสหวิริยาแล้ว ห้อง
ความดันลบนี้ก็เป็นเรื่องที่สำาคัญ และเรามีธุรกิจ
วิศวกรรมในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและชำานาญ 

และงบประมาณจำานวนหนึง่จงึมาชว่ยกนัทำางานนี้
โดยใช้ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ในการติดตั้งอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด”
  “ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างห้อง
ความดนัลบ (Negative Pressure Room) โรงพยาบาล
บางสะพานในครั้งนี้เกิดความร่วมมือในการร่วม
ออกแบบระหว่างทีมวิศวกรจาก บริษัท สหวิริยา   
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และ บริษัท เวสท์
โคสท ์เอน็จเินยีริง่ จำากดั และทมีแพทยโ์รงพยาบาล

บางสะพาน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและการใช้
งาน ซึ่งมีการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำานวน 2 ห้อง ได้แก่ 
หน่วยทันตกรรม จำานวน 1 ห้อง และ ห้องฉุกเฉิน 
จำานวน 1 หอ้ง โดยมกีารออกแบบหอ้งใหม้คีวามดนั
ทีต่ำา่กวา่ภายนอก ไมน่อ้ยกวา่ 2.5 ปาสคาล (Pascal)
มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 15-20 ACH 
(Air Change per Hour : ACH คือ จำานวนรอบของ
การไหลเวยีนอากาศผา่นเครือ่งฟอกอากาศครบทัง้
ปริมาตรของห้องที่แนะนำาต่อหนึ่งชั่วโมง) อากาศ
ที่ถูกดูดออกจากห้องจะไหลผ่านแผงกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง HEPA Filter (High Efficiency Particulate

Air) และฆ่าเช้ือด้วยแสง
UV ก่อนจะถูกปล่อย
ออกไปสู่ภายนอกอาคาร
เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด
ของผู้ป่วย บุคลากรทาง
การแพทย์ และชุมชน
           และการดำาเนินงาน
ของกลุม่เหลก็สหวริยิา 
ภายใต้โครงการ Save 
Bangsaphan ซึ่งเป็น

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชน
ในพื้นที่บางสะพาน เพื่อป้องกันพี่น้องบางสะพาน
ปลอดภยั และมชีอ่งทางสือ่สารรณรงคผ์า่นเฟสบคุ
กลุ่มสาธารณะ #SaveBangsaphan ใช้สื่อสารข้อมูล 
ความรูแ้ละรายงานสถานการณ ์COVID-19 ปจัจบุนั
ในอำาเภอบางสะพาน รวมถงึเปน็ชอ่งทางในการรบั
เรื่องราวและประสานความร่วมมือสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารไปสู่สาธารณชนอีกทางหนึ่งอีกด้วย
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  2563 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

คว้ารางวัล           ต่อจากหน้า 1

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี

ติดต่อกัน (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2563) ให้แก่ TCRSS 

และ BSM เพือ่สง่เสรมิสวสัดกิารในการทำางานให้

แก่พนักงาน และเชิดชูเกียรติ รวมถึงเป็นต้นแบบ

ให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำาไปใช้เป็น

แบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน

ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

โดยสำานักแรงงานสัมพันธ์ ดำาเนินงานโครงการ

ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหาร

จัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงาน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ได้ประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสถาน

ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2563 และกำาหนด

จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสถานประกอบ

กิจการที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะทำางาน

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

เพือ่ยกยอ่งและเชดิชูเกยีรตสิถานประกอบกจิการ

ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมี

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สามารถเปน็ตน้แบบให้

กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำาไปใช้เป็นแบบ

อย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

  ในการนี ้สีบ่รษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิา ไดแ้ก ่

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื 

SSI บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ TCRSS บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 

จำากัด หรือ WCE และบริษัท บี.เอส.

เมทัล จำากัด (สาขา 1) ผ่านเกณฑ์

พจิารณาตดัสนิ ไดร้บัประกาศนยีบตัร

สถานประกอบประกอบการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงาน ประจำาปี 2563 กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน โดยสำานัก

แรงงานสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัล

เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบ

กจิการ และเสรมิสรา้งแรงงานสมัพนัธ์

ที่ดี ในสถานประกอบกิจการจาก

นายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างได้

ตระหนกัถงึความสำาคญัในการพฒันา

ระบบแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงรูปแบบ

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบ

กิจการ ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

  เมื่อวันที่  29 กันยายน 2563 

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัด

พธิมีอบรางวลัสถานประกอบประกอบ

การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2563 โดย

สถานประกิจการที่ได้รับรางวัล ต้อง

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก

คณะทำางานของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) และบรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จำากดั 
ไดร้บัประกาศนยีบตัรสถานประกอบกจิการดเีดน่
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี
ติดต่อกัน (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2563) ประเภทไม่มี
สหภาพแรงงาน ซ่ึงมีนางสาวนาคมัลลิกา  นาคจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ เอสเอสไอ เป็น    

ผู้รับมอบ  โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพันธ์  นันทกิจ

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เป็นผู้มอบ

ณ  หอ้งประชมุศาลากลาง  ชัน้  5  จงัหวดัประจวบ

คีรีขันธ์ และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

มีนางสาวสุกัญญา เดชทุ่งคา ผู้จัดการสำานัก

บริหารทรัพยากรบุคคล และมีนายปัญญา หาชอบ

หัวหน้างาน เป็นผู้รับมอบ จากนายสุชาติ ชมกล่ิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ณ  โรงแรม

สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 

ที่ผ่านมา

  เช่นเดียวกับบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

จำากัด (มหาชน) และบริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด 

(สาขา 1) ได้รับประกาศนียบัตรสถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2563) 

ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน โดยมีนางสุนีรัตน์ 

มณีสว่างวงศ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยาการบุคคล 

(บางสะพาน) “TCRSS” และมีนายราเชน มณี-

สว่างวงศ์ (บางสะพาน) “BSM” เป็นผู้รับมอบ      

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบ 

  ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า บริษัทในกลุ่มเหล็ก

สหวิริยายังได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีก ได้แก่ บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ    

เอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) รับรางวัลสถาน

ประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ประจำาปี 2563 ระดับประเทศ ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร (ทอง) ปีท่ี 1 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

จำากัด (มหาชน) โรงงานบางสะพาน จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2563 
รางวัลระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร 
(แพลทินัม) 14 ปีติดต่อกัน รวมถึงบริษัท บี.เอส.
เมทัล จำากัด (สาขา 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน

X           กลุ่มเหล็กสหวิริยารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุนการเรียนระบบ
ทวิภาคีจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้า
สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ       
เอสเอสไอ ในฐานะผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจาก 
นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
และ นายพษิณเุวท โพธิเ์พช็ร ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน เนือ่งในโอกาสทีเ่อสเอสไอ

และกลุม่เหลก็สหวริยิาไดใ้หก้ารสนบัสนนุการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคแีละสนบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมวิทยาลัย การอาชีพ
บางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทำางาน ประจำาปี 2563 ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 3 อีกด้วย

  นางสาวนาคมัลลิกา นาคจันทร์ หัวหน้า

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า ขอบคุณ

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่
ร่วมมือที่ทำาให้องค์กรได้สองรับรางวัลดังกล่าว 
ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่ามีความสำาคัญที่ทำาให้องค์กรดำาเนิน
ธุรกิจได้ประสบความสำาเร็จ นายจ้างดำาเนินการ
ตามข้อกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กำาหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพนักงาน 

รวมถึงครอบครัวพนักงานด้วย”

  ดา้นนางสาวสกุญัญา เดชทุง่คา ผูจ้ดัการ

สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เวสท์โคสท์ 

เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัลนี้

ถือเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ

พนักงานทุกคน โดยบริษัทได้ดำาเนินการและ

ปฏบิตัติามขอ้กฎหมายสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานกำาหนดมาโดยตลอด 
มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับประโยชน์
สูงสุดในการทำางาน พร้องส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดีกับ
ครอบครัวพนักงาน ซึ่งจะนำาไปสู่การ
ทำางานที่มีประสิทธิอย่างต่อเนื่องได้
ในอนาคต”
         และนางสุนีรัตน์ มณีสว่างวงศ์
ผู้จัดการส่วนทรัพยาการบุคคล (บาง-
สะพาน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า
“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการ
พิจารณารับรางวัลเกียรติยศถึง 2 รางวัล
เพื่อสร้างแรงจูงใจระหว่างนายจ้าง 
และลูกจ้าง โดยบริษัทฯ เล็งเห็น
ความสำาคัญของการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัด
สวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานใน
สถานประกอบกิจการ สามารถทำาให้
พนักงานมีความมั่นคงและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตการทำางาน ซึ่งส่งผล
ให้มีคุณภาพชีวติในการทำางานทีด่ีขึ้น 
อันนำาไปสู่การทำางานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันค่ะ”
      สำาหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัล

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2563 แบ่งออก
เป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลสถาน
ประกอบกิจการ ส่วนที่ 2 ด้านแรงงานสัมพันธ์ 
สว่นที ่3 ดา้นสวสัดกิาร โดยตอ้งผา่นกระบวนการ
คัดเลือกพิจารณาจากคณะทำางาน (หน่วยปฏิบัติ
งาน) ประเมินผลคะแนน และส่งผลคะแนน ก่อน
นำาเสนอคณะทำางานพิจารณาหลักเกณฑ์ และ
ตัดสินเพื่อพิจารณาและประกาศผลต่อไป
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ประจําวันที่  1  ตุลาคม  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

ซอมแผนดับเพลิง  ตอจากหนา 1

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ต.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) วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (มีประสบการณ)
  (1 อัตรา)
 - วศิวกรระบบคณุภาพ วฒุปิรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวศิวกรรมโลหะการ  วศิวกรรมวสัด ุ
  วิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณขับเครน

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาอุตสาหกรรม

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประสบการณดาน
  BOQ 1 ป

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตรวิเคราะห
 โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• ตนเรือ/กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
 (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)

• กลาสี/สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
 อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (จางเหมาประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วศิวกรเยาว ( Junior Engineer ) ระบบ IT วุฒิปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

หากเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้นพรอมรับมือ
สถานการณไดอยางทันทวงที หัวหนาแผนก
ความปลอดภัยเผย ผลการฝกซอมอยูในระดับดี 
เปนไปตามขั้นตอนตามแผนอยางถูกตอง ขอให
ผูปฏิบัติงานทุกคนนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ และพฒันาเพิม่ความชาํนาญเมือ่
ตองรับมือกับสถานการณจริงขึ้น
  ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน

วา เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 
2563 บริษัท ทาเรือประจวบ
จํากัด  อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จดัฝกซอมดบัเพลงิและ
อพยพหนีไฟ ประจําป
2563 โดยอบรมใหความรู
พนักงานเกี่ยวกับการ
ปองกันอัคคีภัย และฝกปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
อัคคีภัย เพื่อทบทวนแผนและขั้นตอนปฏิบัติงาน
ใหกับพนักงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของบุคลากร ทรัพยสิน ความเสียหายของ
สถานประกอบการ รวมถึงความปลอดภัยผูที่มา
ใชบริการเปนสําคัญ ใหเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณ สามารถปฏบิตัไิดอยางชาํนาญและ
ถูกตอง โดยมีผูบริหาร พนักงาน และผูที่มาใช
บริการ เขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 40 คน ณ 

อาคารทาเรือประจวบ 
  การจดักจิกรรมครัง้นี ้สามารถแบงออกเปน 
2 สวน ไดแก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใน
ภาคทฤษฎี ไดเชิญผูเชี่ยวชาญของบริษัท ระยอง
ไฟร จํากัด ซึ่งมีนายสมจิตร ไวดาบ ใหเกียรติเปน
วิทยากรและรวมฝกซอมภาคปฏิบัติ ตามแผน
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ง
มีพนักงานเขารวมอบรมจํานวนทั้งสิ้น 20 คน ณ 
หองประชุมธราดล (บางสะพาน) 
  สวนของภาคปฏิบัติ ไดจําลองสถานการณ

เสมือนจริงทุกประการ  ทั้งผูอพยพ  ผูประสบภัย

และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายใน

อาคารทาเรอืประจวบ เพือ่ใหพนกังานไดทบทวน

แผนและขั้นตอนปฏิบัติงาน หากตองเผชิญกับ

เหตุฉุกเฉินอัคคีภัย พรอมรับมือกับสถานการณ

และปฏิบัติ ไดอยางถูกตอง โดยมีผูบริหาร 

พนักงาน และผูที่มาใชบริการ เขารวมกิจกรรม

จํานวนทั้งสิ้น 20 คน 

  นายพิทูล กองเลข หัวหนาแผนกความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน กลาววา “บรษิทัฯ ไดจดัอบรม และฝกซอม
ตามแผนสถานการณฉุกเฉินดังกลาวขึ้นทุกป ซึ่ง
ครั้งนี้ไดจําลองเหตุการณและการปฏิบัติเสมือน
จริงทุกอยาง ประกอบดวย ผูอพยพ ผูประสบภัย 
รวมถึงระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายใน
อาคาร เพือ่กระตุนใหพนกังานเตรยีมความพรอม
และตระหนักถึงความสําคัญของปญหาอัคคีภัย
ตางๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดทกุเมือ่ สามารถสรางความ

มัน่ใจใหกบัผูปฏบิตังิานในอาคารไดนอกจากการ

ฝกซอมทีป่ฏบิตัเิสมอืนจรงิแลว พนกังานยงัไดรบั

ความรูเกีย่วกบัอคัคภียั การปองกนัระงบัอคัคภียั 

และการอพยพหนีไฟ หากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ขึ้นจากการฝกซอมในครั้งนี้ดวย เพื่อลดความ  

สูญเสียของชีวิตบุคลากรและทรัพยสิน รวมถึง    

ผูที่เขามาใชบริการที่บริษัททาเรือประจวบดวย”

  ดานนายอนิรุทธ แกวทอง พนักงาน

แผนกปฏิบัติการสินคา บริษัท ทาเรือประจวบ 
จํากัด ใหสัมภาษณวา “ผมเขารวมอบรมฝก
ซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกป ซึ่งการฝกซอม
ปนีผ้มไดรบัมอบหมายใหเปนนกัผจญเพลงิขัน้สงู 
ชวยทบทวนความเขาใจของตัวเองใหมากยิ่งขึ้น 
และเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานหากเกิด
เหตุอัคคีภัย นอกจากความสนุกสนานจากการ
อบรม ความรูที่ไดรับนั้นสามารถนํามาแกไข
สถานการณและระงับเหตุไดอยางทันทวงที ซึ่ง
ตองตั้งสติไมตื่นเตนกับเหตุการณเมื่อเกิดเหตุ     

ขึ้นจริง ตองรูตนเองอยู
เสมอวาตองทาํอะไรกอน
และหลัง เพียงเทานี้ชีวิต
ก็จะปลอดภัยครับ”
        นาย พิทูล บอกเพิ่ม
เติมวา “ผลการฝกซอม
อยูในระดบัด ีเปนไปตาม
ขั้นตอนตามแผนอยาง

ถูกตอง ขอบคุณผูปฏิบัติงานทุกคนที่ใหความ  

รวมมือ สละเวลารวมซอมแผนดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟ โดยหวังวาผูปฏิบัติงานทุกคนจะ

ไดนําความรูและประสบการณในการฝกซอม

ครั้งนี้ไปใชในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นจริง 

ในการแกไขสถานการณไดอยางทันทวงทีและมี

ประสทิธภิาพ พรอมพฒันาเพิม่ความชาํนาญเมือ่

ตองรับมือกับสถานการณจริงขึ้นครับ”
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