เติมเขมแผนปลอดภัย SSI ยึดแนวทาง มอก.18001
เอสเอสไอ มุงเนนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน นําระบบการจัดการอาชีว
อนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 มาใชเปนแนวทาง ดวยการจัดฝกซอมแผนการ
ปองกันอัคคีภัย และกูภัยฉุกเฉิน 6 แผนงานใหญ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการซอมใหม พรอมทั้งกําหนด
พื้นที่ใหครอบคลุมทั้งหมดภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ใหพนักงานในพื้นที่ตางๆ มีความชํานาญ
มีความรูสามารถระงับเหตุไดดวยตนเอง รูจักวิธีปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
นายทินกร ผดุงวงศ ผูชวย ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” สิง่ สําคัญในการนําพาองคกรสูค วาม
กรรมการผูจ ดั การใหญ สายการผลิต วา “เอสเอสไอไดตระหนักและเห็น สํ า เร็ จ จึ ง ได นํ า ระบบการจั ด การ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด ถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยตาม
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับ อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม ซึง่ เปน มาตรฐาน มอก.18001 อานตอ น.4

ปที่ 5 ฉบับที่ 104 ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2557

ลุยภาระกิจจิตอาสาเพื่อสังคม
สหวิริยาปน61มัคคุเทศกนอย
TCRSS เอาจริง

8งานอาสาปนี้
ประเดิมที่แรก
พัฒนาโบสถ
TCRSS ลุ ย กิ จ กรรมจิ ต อาสา
พั ฒ นาชุ ม ชุ ม ริ เ ริ่ ม โครงการ
จิตอาสายอยภายใตชอื่ “ทีซอี าร
จิตอาสา รวมพัฒนาสังคม” ขึ้น
เพื่ อ กระจายการทํ า กิ จ กรรม
จิตอาสาใหครอบคลุมในหลาย
พืน้ ทีอ่ ยางทัว่ ถึง และสงเสริมให
พนักงาน รวมมือกับชุมชนในการ
ทํากิจกรรมพัฒนาอยางยั่งยืน
ดวยการนําเสนอโครงการจิตอาสา
ย อ ยเข า พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ
ตั้งเปาปนี้ 8 โครงการ แบงเปน
โรงงาน TCRSS บางสะพาน 5
โครงการ สํานักงานกรุงเทพฯ 3
โครงการ ประเดิมครั้งแรก “ติด
ตั้งราวกันตกและรางนํ้าฝน” ณ
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ
ตํ า บลกํ า เนิ ด นพคุ ณ อํ า เภอ
บางสะพาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค.
ที่ผานมา
นายทวีพงษ สุพพัตกุล ผูชวย
กรรมการผูจ ดั การใหญ สายบริหารทัว่ ไป
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS อานตอ น.3
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“กลุม เยาวชนบางสะพานอาสา” จํานวน 61 คนจากโรงเรียนธงชัยวิทยา รวมเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั กิ ารเปนมัคคุเทศกนอ ยอาสา ณ พระมหาธาตุ
เจดียภ กั ดีประกาศ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ พรอมทัง้ จําหนายสินคาทีร่ ะลึกของกลุม เพือ่ นํารายไดชว ยเหลือผูด อ ยโอกาสและผูป ระสบภัยทาง
สังคม สนับสนุนจัดกิจกรรมดวยความรวมมือระหวางเครือสหวิรยิ า-อบจ.ประจวบคีรขี นั ธ - มูลนิธพิ ระมหาธาตุเจดียภ กั ดีประกาศ และโรงเรียนธงชัยวิทยา

SSI UK ชูแผนเซฟพลังงาน
ลดใช-ติดตัง้ อุปกรณประหยัด
เอสเอสไอ ยูเคเปดตัวโครงการประหยัด
พลั ง งานไฟฟ า เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด
(Energy Optimisation Project) มุง เปา
ลดค า ใช จ า ยด า นพลั ง งานภายใน
โรงงานเอสเอสไอที ไ ซด โดยจั ด ตั้ ง
คณะทํางานในการประสานงาน, เก็บ
ข อมู ลและสรรหาวิ ธีที่ ดี ที่ สุ ด ในการ

พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ พรอมกําหนดแผนการดําเนินงาน
เปนระยะ โดยระยะแรก ปดอุปกรณ
ภายในโรงงานเมื่ อ ไม จํ า เป น ระยะ
ที่ ส องติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ช ว ยประหยั ด
พลังงานสําหรับเครื่องจักรหลัก ระยะ
ทีส่ ามและสีจ่ ะพิจารณาสําหรับเครือ่ งจักร

อุปกรณยอ ยลงมา คาดระยะแรกสามารถ
ลดคาใชจา ยดานพลังงานไดถงึ 125,000
ดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 3,982,253.87
บาท) และระยะสอง เมือ่ ติดตัง้ อุปกรณ
สามารถประหยั ด ได ถึ ง 168,000
ดอลล า ร ส หรั ฐ ต อ ป (หรื อ ประมาณ
อานตอ น.3
5,338,019 บาท)

เครือสหวิรยิ า ผนึกองคการบริหาร
สวนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ มูลนิธิ
พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ
และโรงเรี ย นธงชั ย วิ ท ยา จั ด
กิจกรรมอบรมมัคคุเทศกนอ ย ภาย
ใตโครงการเยาวชนอาสา ปนนํา้ ใจ
สูสังคม 2557 รุนที่ 3 มีเยาวชน
จิตอาสาเขารวมโครงการ และรวม
“กลุมเยาวชนบางสะพานอาสา”
จํานวน 61 คน ปฏิบตั หิ นาทีม่ คั คุเทศก
นอยอาสา ณ พระมหาธาตุเจดีย
ภั ก ดี ป ระกาศ ต.ธงชั ย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอม
ทั้งจําหนายสินคาที่ระลึกของกลุม
เพือ่ นํารายไดจากการจําหนายชวย
เหลือผูดอยโอกาส และผูประสบ
ภัยทางสังคม มุงปลูกฝงการมีจิต
สาธารณะ คิดอยูบนพื้นฐานของ
การเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย สง
เสริมเยาวชนบางสะพานใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน และหางไกล
สิง่ เสพติด ผานกิจกรรมบูรณาการ
ที่หลากหลาย
อานตอ น.2

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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จิตอาสา

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
เครือสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ มู ล นิ ธิ พ ระมหาธาตุ เ จดี ย์ ภั ก ดี
ประกาศ และโรงเรียนธงชัยวิทยา จัดกิจกรรมอบรม
มัคคุเทศก์น้อยอาสาให้แก่กลุ่มเยาวชนบางสะพาน
อาสา รุน่ 3 ภายใต้ “โครงการเยาวชนอาสา ปันนํา้ ใจ
สู่สังคม 2557” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ทักษะเบื้องต้น
และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อยอาสา
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ ไปสำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และผู้บริหาร
เครือสหวิริยา เปิดเผยว่า จากการดำ�เนินโครงการ
เยาวชนอาสา ปันนํา้ ใจสูส่ งั คมของเครือสหวิรยิ าทีไ่ ด้
ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2555 พร้อมผลักดันการรวม
ตัวกันของเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา ในนาม “กลุ่ม
เยาวชนบางสะพานอาสา” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ยิ่ ง ที่ เ ยาวชนบางสะพานที่ มี จิ ต ใจอาสาให้ ค วาม
สนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
บางสะพานอาสาเพิ่มขึ้นทุกปี สำ�หรับปีนี้นับเป็น
เครือข่ายรุ่นที่ 3 แล้วซึ่งมีน้องๆ เยาวชนสนใจสมัคร
เข้าร่วมกลุม่ มากถึง 61 คน ทีผ่ า่ นมาโครงการเยาวชน
อาสา ปันนํ้าใจสู่สังคมได้ผลักดันและส่งเสริมให้
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาได้ดำ�เนิน
กิจกรรมหารายได้โดยสนับสนุนทุนตั้งต้นเพื่อใช้
หมุนเวียนในการจัดกิจกรรมของกลุม่ โดยนำ�ไปบริหาร
จัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และนำ�รายได้ที่เกิดขึ้น
พิจารณาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งนี้เพื่อขยายวัฒนธรรมจิตอาสาไปสู่กลุ่ม      
ผู้มีส่วนได้เสียให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น   
ในปีนี้เครือสหวิริยาได้เ พิ่ม “กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อยอาสา” เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมในโครงการเยาวชน
อาสา ปันนํา้ ใจสูส่ งั คม โดยประสานความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โรงเรียน
ธงชั ย วิ ท ยา และมู ล นิ ธิ พ ระมหาธาตุ เ จดี ย์ ภั ก ดี
ประกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ริเริ่มดำ�เนินการจัด
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ณ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดี
ประกาศตั้งแต่แรก เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ควบคูก่ บั
วัตถุประสงค์เดิมของโครงการที่วางไว้ คือ ปลูกฝัง
การมีจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนบนพื้นฐานของ
การเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด พร้อม
สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ     
ผู้ประสบภัยทางสังคมตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
“มีเยาวชนจิตอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เยาวชนบางสะพานอาสาเพิ่ ม เติ ม ในรุ่ น ที่ 3 นี้
รวมทั้งสิ้น 61 คน โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อย
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท่านสมาชิกสภา
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โกศล แจวเจริญ ทีใ่ ห้เกียรติ  
มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูแ้ ละข้อมูลพระมหาธาตุ
เจดียภ์ กั ดีประกาศอย่างละเอียดด้วยตัวท่านเอง รวม
ถึงวิทยากรภาคภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่าง
ชาติและอาจารย์กลุม่ สาระต่างประเทศของโรงเรียน

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ธงชัยวิทยา การถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นจิตอาสา
กับการพัฒนาชุมชนจากพนักงานเอสเอสไอ และ
ทั ก ษะการเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยจากวิ ท ยากรการ     
ท่องเทีย่ วจากกลุม่ กะตอยรักษ์หวั หิน ซึง่ เป็นวิทยากร
มีความเชี่ยวชาญด้านการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์
รวมทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่จริงเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนจะก้าวสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยอีกด้วย”
นายผดุงศักดิ์กล่าว
“ในนามเครือสหวิรยิ า ผมต้องขอขอบคุณ ท่าน
สจ. โกศล แจวเจริญ ที่ร่วมกันผลักดันและสนับสนุน
กิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ยอาสาภายใต้โครงการเยาวชน
อาสา ปันนํา้ ใจสูส่ งั คมให้เกิดขึน้ ซึง่ ทำ�ให้นอ้ งๆ เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการต่างมีรอยยิ้มที่ได้ทำ�สิ่งดีๆ เพื่อ
บ้านของเรา รวมทั้งขอขอบคุณคณะอาจารย์จาก

หลังจากนี้กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสารุ่น 3
ทั้ง 61 คนจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย
อาสาจำ�นวน 3 เดือน คือ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม
2557 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปปฏิบัติหน้าที่
ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  พร้อมทั้งจำ�หน่าย
สินค้าทีร่ ะลึกโครงการเพือ่ นำ�รายได้พจิ ารณาช่วยเหลือ
สังคมในรูปแบบต่างๆ ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของ
กลุม่ ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำ�ลังใจ
ให้ น้ อ งๆ มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยอาสาจากกลุ่ ม เยาวชน
บางสะพานอาสา รุน่ 3 นี้ โดยแวะเวียนไปให้กำ�ลังใจ
น้ อ งๆ กั น ได้ ที่ พ ระมหาธาตุ เ จดี ย์ ภั ก ดี ป ระกาศ
ต.ธงชั ย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ นาย       
ผดุงศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

โรงเรียนธงชัยวิทยา และกลุ่มวิทยากรการท่องเที่ยว
จากกลุม่ กะตอยรักษ์หวั หินทีร่ ว่ มกันให้ความรูน้ อ้ งๆ
ทีส่ ำ�คัญคือต้องขอบคุณน้องๆ ทุกคนทีส่ มัครเข้าร่วม
โครงการครั้งนี้ด้วยจิตใจอาสา  ซึ่งถือว่าน้องๆ ได้รับ
โอกาส ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มาเรียนรู้
กิจกรรมนอกชัว่ โมงเรียน โดยสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้
ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ�วันได้  ซึ่งนอกเหนือจากนี้
น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำ�สิ่งดี ๆ
ที่ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือชุมชน ที่สำ�คัญเหนือ    
อื่นใดคือ ได้ทำ�เพื่อบ้านของเรา ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบ้านกรูดแก่
นักท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ซึ่งเป็นสถานที่สำ�คัญ
แห่งหนึ่งของบ้านกรูดที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจของ
คนที่บ้านเราสำ�หรับการถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
น้องๆ ทุกคนควรภาคภูมิใจครับ”

นายโกศล แจวเจริญ สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เปิดเผยทีมข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอว่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยเกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจที่ว่า พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
น่าจะมีมัคคุเทศก์น้อยที่จะได้ให้ความรู้กับนักท่อง
เที่ยว เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำ�เสนอสถานที่
สำ�คั ญ ของบ้ า นกรู ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รู้ จั ก และ
รู้จักอย่างถูกต้อง ได้ทราบประวัติความเป็นมาและ
ความสำ�คัญของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
นอกเหนือจากการมาสัมผัสความสวยงาม ถ่ายรูป
แล้วกลับไป ผมจึงได้ริเริ่มจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
โดยเริม่ จากเยาวชนในพืน้ ที่ คือ เขตตำ�บลธงชัยและ
ชัยเกษมก่อน ซึ่งในรุ่นนี้ได้จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ให้แก่โรงเรียนธงชัยวิทยา โดยในปีนี้เครือสหวิริยา
ได้เข้ามาร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้ โครงการ
เยาวชนอาสา ปันนํ้าใจสู่สังคม
“ผมดีใจมากที่ทางเครือสหวิริยาได้สนับสนุน
มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยของโรงเรี ย นธงชั ย วิ ท ยา และ
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มัคคุเทศก์น้อยก็จะมาปฏิบัติหน้าที่กันที่พระมหา
ธาตเจดี ย์ ภั ก ดี ป ระกาศ ต้ อ งขอขอบคุ ณ เครื อ
สหวิริยาและโรงเรียนธงชัยวิทยาเป็นอย่างมากที่
ทำ�ให้กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยดำ�เนินต่อไปได้ด้วยดี
ซึง่ ในปีนมี้ คั คุเทศก์นอ้ ยทีผ่ า่ นการอบรมจะมาปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยจิตใจอาสา  ซึ่งนอกเหนือจากการทำ�เพื่อ
ในหลวง เพราะพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศเป็น
สมบัติของในหลวงแล้ว มัคคุเทศก์น้อยกลุ่มนี้ยังได้
ช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์โครงการเยาวชน
อาสา ปันนํ้าใจสู่สังคมได้ตั้งไว้อีกด้วย”
เด็กหญิงเกวลิน เรืองฤทธิ์ หรือ มิเกล นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนธงชัยวิทยา หนึ่งใน
ตัวแทนกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์นอ้ ยอาสา กล่าวว่า “เหตุผล
ทีห่ นูตดั สินใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์นอ้ ย
อาสาภายใต้ โครงการเยาวชนอาสา ปันนํา้ ใจสูส่ งั คม
2557 นี้ เพราะหนูมีความตั้งใจที่จะเป็นมัคคุเทศก์
และต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส
และผู้ประสบภัยทางสังคมค่ะ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันนี้
สนุกมากค่ะ หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น การเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ จากวิ ท ยากร
หลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น  ท่าน สจ.โกศล  แจวเจริญ
พี่พนักงานจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) และวิทยากรจากกลุ่มกะตอยรักษ์หัวหิน
โดยวิทยากรทุก ๆ ท่านมีความเป็นกันเองและน่ารัก
มากค่ะ ที่สำ�คัญหนูได้ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์
ณ  พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  ซึ่งเป็นสถานที่
ปฏิบัติการจริง หนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ เนื่องจากเป็น
ประสบการณ์ครัง้ แรกของหนูสำ�หรับการเป็นมัคคุเทศก์
ต้องขอขอบคุณเครือสหวิรยิ า ทีจ่ ดั กิจกรรมสร้างสรรค์
สังคมแบบนี้ขึ้นมา เพราะนอกจากจะช่วยฝึกทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์ทดี่ ใี ห้กบั เยาวชนบางสะพานแล้ว
ยังสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
ทางสังคมได้อีกด้วยค่ะ”
เด็กชายอโณชา แซ่เล้า หรือ พีท นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนธงชัยวิทยา หนึง่ ในตัวแทน
กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมมั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยอาสา กล่ า วว่ า “กิ จ กรรม
มัคคุเทศก์นอ้ ยอาสา เป็นกิจกรรมทีด่ มี ากครับ เพราะ
เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมและ
ช่วยฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ได้ฝึกความกล้า
แสดงออก ได้ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ ซึ่ง
ผมรักการเป็นมัคคุเทศก์อยูแ่ ล้ว เพราะทำ�ให้ผมได้ม    ี
โอกาสพบปะผู้คนจำ�นวนมาก ได้ทำ�หน้าที่ถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้กบั นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมพระมหาธาตุ
เจดียภ์ กั ดีประกาศ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
คีรขี นั ธ์ ซึง่ เป็นสถานทีท่ มี่ คี วามสำ�คัญกับชาวอำ�เภอ
บางสะพาน มาเป็นเวลาช้านานแล้ว นอกจากนี้ ผม
และเพื่อนๆ ยังมีโอกาส นำ�เงินรายได้ไปช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสและประสบภัยทางสังคม
อี ก ด้ ว ย ถื อ เป็ น การช่ ว ยสร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ รู้ จั ก
การช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน ปลูกฝังการมี
จิตสาธาธารณะให้กับเยาชนบางสะพาน ส่งผลให้
ชุมชนน่าอยูม่ ากขึน้ ผมในฐานะตัวแทนกลุม่ เยาวชน
บางสะพานอาสา รุ่น 3 ขอขอบคุณเครือสหวิริยา
มากครับทีด่ ำ�เนินการจัด โครงการเยาวชนอาสา ปัน
นํ้าใจสู่สังคม 2557 ขึ้นมา และขอให้โครงการนี้อยู่คู่
กับเยาวชนบางสะพานตลอดไปครับ”
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ดร.ขวั ญ ฤดี โชติ ช นาทวี ว งศ์ ผู้ อำ�นวยการ
และ ดร.อุรัจฉวี อุณหเลขกะ นักวิจัย สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) อาทิ
โครงการเอสเอสไออาสา วัดนาผักขวง โรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจันทร์ และสภาผู้นำ�
ชุ มชนบ้ า นม้ า ร้ อ ง โดยมี นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณ-   
อุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”  ประจำ�ปี  2557  เพื่อ
ให้พนักงาน โรงงานบางสะพาน ที่มีวันคล้ายวันเกิดในทุกเดือนมีโอกาสช่วยเหลือสังคม
และเสริมสร้างจิตสำ�นึกที่ดีของ
พนักงานในการทำ�ประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยครั้งนี้มีพนักงานกว่า
20  คน  ร่วมกิจกรรมทำ�บุญถวาย
เครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ ณ
วัดห้วยทรายขาว และเลีย้ งอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านดอนทอง
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ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
จากประเทศอังกฤษว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557
ที่ผ่านมา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
(เอสเอสไอ ยูเค) บริษทั ย่อยของบริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้มีการ
เปิดตัว “โครงการประหยัดพลังงานเพื่อประโยชน์
สูงสุด” (Energy Optimisation Project) โครงการ
ดังกล่าวมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายภายใน
โรงงานนำ�ทีมโดย Mr. James Harket-Mason และ
นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร โดยคณะทำ�งานได้เริ่ม
จากการร่วมกันเยี่ยมชมโรงงานแผนกต่างๆ เพื่อ
เก็บข้อมูลและวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนา ปรับปรุง
ระบบการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พลังงาน
ทั้งนี้ ในส่วนของการดำ�เนินโครงการ คณะ
ทำ�งานได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน ประกอบ
ไปด้วย ระยะที่ 1 ปิดอุปกรณ์ภายในโรงงานเมื่อ
ไม่จำ�เป็น ระยะที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัด
พลังงานสำ�หรับเครื่องจักรหลัก  ส่วนระยะที่ 3 และ
4 นัน้ จะติดตัง้ อุปกรณ์ชว่ ยประหยัดพลังงานสำ�หรับ
เครื่องจักรย่อยลงมาตามลำ�ดับ
Mr.James HarketMason หั ว หน้ า คณะ
ทำ�งานโครงการดังกล่าว
เปิดเผยว่า คณะทำ�งาน
โครงการประหยัดพลังงาน
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดได้เริม่ ต้น
การทำ�งานระยะที่ 1 ด้วย
การรณรงค์สนับสนุนให้
Mr. James
			
ทุกคนปิดอุปกรณ์เครือ่ งจักร
ภายในโรงงานเมื่อไม่จำ�เป็นต้องใช้งาน ซึ่งการปิด
นั้นต้องไม่เกิดผลกระทบแก่การผลิตสินค้า หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ตามมา โดยเริม่ ทดลองภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
ก่อน โดยใช้ชื่อว่า  “Switch Off”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการประหยัดค่าใช้จา่ ยทัว่ ทัง้ โรงงานเอสเอสไอ
ที ไ ซด์ ใ ห้ ไ ด้ ถึ ง 125,000 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ (หรื อ
ประมาณ 3,982,253.87 บาท) โดยลดการใช้พลังงาน
ให้ได้ถงึ 1,008 MWh. (เมกะวัตต์ชวั่ โมง) ในช่วงระยะ
เวลาดังกล่าว  และผลที่ได้จากการร่วมมือกันใน
ครั้งนี้

TCRSS เอาจริง

ต่อจากหน้า 1

กล่ า วกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
ว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นดำ�เนินกิจการตามวิสัยทัศน์     
พั น ธกิ จ และค่ า นิ ย มของบริ ษั ท ฯ ที่ ใ ห้ ค วาม
สำ�คัญแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึง
การสนับสนุนการสร้างภาวะผู้นำ�และค่านิยม
ด้ า นจิ ต อาสาให้ แ ก่ พ นั ก งาน จึ ง ได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม
โครงการ “ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”
ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาย่อย เพื่อกระจาย
การทำ�กิจกรรมจิตอาสาให้ครอบคลุมในหลาย
พื้นที่อย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการตรง
ตามเป้าหมายร่วมกัน พร้อมกับร่วมส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทฯ ร่วมมือกับชุมชน ในการทำ�
กิจกรรมพัฒนา โดยการร่วมกันนำ�เสนอโครงการ
อาสาพัฒนาต่างๆ อาทิ ภูมทิ ศั น์ สิง่ แวดล้อม หรือ
สิ่งปลูกสร้างให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ขยาย
แนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม อาทิ กิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่
สังคมอีกด้วย
ทั้งนี้การดำ�เนินโครงการ “ทีซีอาร์ จิตอาสา
ร่วมพัฒนาสังคม” ในการนำ�เสอนโครงการจะมี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้า
มาเสนอ พร้อมกับให้คำ�แนะนำ�ในการดำ�เนิน
กิจกรรม โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการ
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ของทุ ก ฝ่ า ยจะถู ก ประกาศให้ ทุ ก คนทราบ โดย
ตัวแทนจากแต่ละโรงงานย่อยซึง่ ถูกเรียกว่า Energy
Champions จะช่วยประสานงานและอำ�นวยความ
สะดวก และสนับสนุนโครงการนีใ้ นทีมของตน เพือ่
ให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ค ณะทำ � งานโครงการฯ ยั ง ได้
ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บุ ค ลากร เพื่ อ จั ด คอร์ ส ให้ คำ � แนะนำ � เรื่ อ งการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากวันที่ 1
กรกฎาคม 2557 ทุกคนที่เอสเอสไอ ยูเคจะได้รับ
ทราบข้อมูลของโครงการฯ ร่วมถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จากการใช้พลังงานภายในของแต่ละฝ่าย และ
ความช่ ว ยเหลื อ ที่ ทุ ก คนสามารถร่ ว มมื อ กั น ได้
คนละไม้ละมือ
โดยหลั ง จาก 6 สั ป ดาห์ ข องการทดลอง
โครงการดังกล่าว คณะทำ�งานจะตั้งเป้าหมายใหม่
สำ�หรับแต่ละเดือนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดใน
การลดค่าใช้จา่ ยให้ได้ถงึ 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (หรือ
ประมาณ 32 ล้านบาท)
Mr. James Harket-Mason กล่าวว่าหลังจาก
ดำ�เนินงานในระยะหนึ่งจะสามารถช่วยให้คณะ
ทำ�งานโครงการฯ ระบุได้ว่าบริเวณใดในโรงงาน
ควรได้รับการติดตั้ง และพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด คณะทำ�งาน      
โครงการฯ จะเริ่มทำ�งานในเฟสที่ 2
ระยะที่ 2 นีเ้ ริม่ จากการติดตัง้ อุปกรณ์ Variable
Speed Drives (VSDs) ที่โรงถลุงเหล็กเรดคาร์ ซึ่งจะ

ช่วยให้เครื่องจักรในโรงงานลดระดับการทำ�งาน
เมื่อไม่ต้องการกำ�ลังการผลิตสูงสุด เพื่อลดการใช้
พลังงาน นอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
ในรูปแบบของการลดระบบการจัดการ และลด
ความเสีย่ งในการหยุดทำ�งานของเครือ่ งจักร คาดว่า
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 168,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อปี (หรือประมาณ 5,338,019 บาท) ด้วยค่าใช้จา่ ย
ที่น้อยกว่า 25,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือประมาณ
794,348 บาท)
นอกจากนี้ยังมีแผนจะติดตั้ง Motor Management Programme (MMP) ซึ่ ง ถู ก ออกแบบมา
ประมวลผล และสร้างตารางข้อมูลที่แสดงถึงค่า
ใช้จา่ ยทัง้ หมดในการใช้เครือ่ งจักรหนึง่ เครือ่ งตลอด
ระยะเวลาอายุการใช้งาน  โดยจากการวิเคราะห์นี้
จะทำ � ให้ ค ณะทำ � งานสามารถตั ด สิ น ใจได้ ว่ า จะ
ใช้เครื่องจักรต่อไป หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรที่
มีประสิทธิภาพสูง High Efficiency Motor (HEM)
นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ เข้าคิวรออยู่เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆ
เช่น การติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน ไปจนถึง
โครงการใหญ่ๆ อย่างแผนสร้างสถานีไฟฟ้าขึ้น
Mr. Harket-Mason เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าว      
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ระยะที่ 3 และ4 ของ
โครงการนี้จะมุ่งเน้นโครงการไปสู่เป้าหมายสูงสุด
คือต้องการให้โรงงานทีไซด์เป็นโรงงานที่สามารถ
ดำ�เนินงานได้ด้วยตนเอง โดยการติดตั้งอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานสำ�หรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ย่อยทัว่ ทัง้ โรงงานด้วยทีมงานของเราเอง รวมไปถึง
ยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลด
การปลดปล่อยผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ เกิด
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างมาก”
หนึ่งในผู้นำ�ทีมโครงการประหยัดพลังงาน
นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นว่า
โครงการนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในการทำ�งาน

ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนมี
ส่วนร่วมในความสำ�เร็จ
ขององค์กร และเชือ่ ว่าเรา
สามารถนำ�ไอเดียเด่นๆ
ในการลดการใช้พลังงาน
มาพั ฒ นาไปสู่ โ ครงการ
สำ � คั ญ ๆ ได้ ใ นอนาคต
สมศักดิ์ พิฆเนศวร โดย “Switch off policy”
    นับเป็นก้าวแรกของการ
สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพนักงาน
เอสเอสไอ  ยูเคทุกคน  ผ่านการขับเคลื่อนจากทีม
Energy Champion ซึ่งได้ต้นแบบมาจาก Mr. Cost
Killer  ซง่ึ ช่วยประหยัดพลังงานให้โรงงานบางสะพาน
มาแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นำ�มาประยุกต์เข้า
กับวัฒนธรรมการทำ�งานของที่นี่”
“โดยหลังจากการประชุมชีแ้ จงและการเข้าไป
ทำ�ความเข้าใจกับพนักงานเอสเอสไอ ยูเคก็เริม่ เห็น
การตอบรับที่ดีและเห็นทุกคนร่วมกันเสนอไอเดีย
ต่างๆ ในการลดการใช้พลังงานและยินดีที่จะเป็น
ตัวแทนขององค์กรในการกระตุ้นและสร้างการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการช่วยกันลดการ
ใช้พลังงาน ถึงแม้เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
1,008 kWh ภายใน 6 สัปดาห์ จะเป็นงานที่ยาก แต่
Energy Champion ทุกคนก็ยงั คงมุง่ มัน่ และมัน่ ใจว่า
เราจะสามารถประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และต่อยอดไปสู่โครงการสำ�คัญๆ ได้ใน
อนาคตอย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์กล่าว
   โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งโครงการ
ดีๆ ที่เป็นการเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้รูปแบบ
โครงการประหยัดพลังงานระหว่างโรงงานทีไซด์
และโรงงานบางสะพานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานบริษัททั้ง
ประเทศไทย และประเทศอังกฤษที่ทำ�งานร่วมกัน
อย่างสามัคคีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความสำ�เร็จของเอสเอสไอ

ดำ � เนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสาย่ อ ยจำ � นวนทั้ ง สิ้ น 8
โครงการ แบ่งเป็น 5 โครงการจากพนักงานโรงงาน
TCRSS บางสะพาน และ 3 โครงการจากพนักงาน
สำ�นักงาน TCRSS กรุงเทพฯ
นายทวี พ งษ์ กล่ า วว่ า จากการเปิ ด ตั ว
โครงการ ขณะนี้มีพนักงานสนใจส่งโครงการนำ�
เสนอกว่า 10 โครงการแล้ว และได้มีการประเดิม
ทำ�โครงการแรกไปแล้วเมือ่ วันที่ 19 ก.ค. ทีผ่ า่ นมา

จากที่ผมได้รับทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์
โครงการ “ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ที่
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนำ�เสนอโครงการ
จิตอาสาได้ ผมจึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงาน
เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณา ด้วยโครงการ
“ติดตั้งราวกันตกและรางนํ้าฝน” ณ คริสตจักร
พระกิตติคุณสมบูรณ์ ที่มีคริสต์ศาสนิกชนและ
ชาวบ้านในชุมชนใช้สถานที่ดังกล่าว เพื่อสร้าง

ในชื่อโครงการ “ติดตั้งราวกันตกและรางนํ้าฝน”
ณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ตำ�บลกำ�เนิด
นพคุณ อำ�เภอบางสะพาน
นายมลตรี ดาติ พนักงานฝ่ายซ่อมบำ�รุง
เครื่องกล TCRSS ผู้เข้าร่วมโครงการ “ทีซีอาร์
จิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม” และผู้ประสานงาน
โครงการ “ติดตั้งราวกันตกและรางนํ้าฝน” ณ  
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ กล่าวว่า “หลัง

ความปลอดภัยและความน่าอยู่ขึ้นให้กับสถานที่
สำ�คัญในชุมชน เมื่อได้รับทราบว่า โครงการของ
กลุ่มผ่านการพิจารณา จึงได้เตรียมงานกับเพื่อน
พนักงานหลังเวลาเลิกงานประมาณ 2 สัปดาห์ จน
สามารถติดตั้งราวกันตกและรางนํ้าฝน ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณรอบคริสตจักรฯ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านในชุมชน
กว่า 20 คน จนแล้วเสร็จ ในวันที่ 19 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา แม้ว่าสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกแต่ก็
ไม่อาจจะหยุดความตั้งใจในการทำ�กิจกรรมจิต
อาสาของเพือ่ นพนักงานทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมได้”
อาจารย์ประทิน อิ่นแก้ว ศิษยาภิบาล         
ผูด้ แู ลคริสตจักรพระกิตติคณ
ุ สมบูรณ์ บางสะพาน
กล่าวว่า “ทางคริสตจักรขอขอบคุณบริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ทัง้ ผูบ้ ริหาร คณะ
กรรมการฯ ที่อนุเคราะห์พิจารณาโครงการ “ติด
ตั้งราวกันตกและรางนํ้าฝน” ซึ่งเป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกับชาวบ้านทำ�กิจกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และซาบ
ซึ้งในนํ้าใจของพนักงานและชาวบ้านในชุมชนที่
เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการทำ�กิจกรรม
จิตอาสาในครั้งนี้จนสำ�เร็จและลุล่วงด้วยดี”
ทั้งนี้ นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การ
ดำ�เนินกิจกรรมจิตอาสาใหญ่ในชือ่ โครงการ “ทีซอี าร์
จิตอาสา” ยังคงมีการดำ�เนินงานขับเคลือ่ นเช่นเดิม
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมจิตอาสาย่อย และใน
ครั้งที่สองกิจกรรมจิตอาสาย่อยจะมีขึ้นในเดือน
สิงหาคมนี้ ในชือ่ โครงการจัดทำ�โรงเรือนแยกขยะ
ณ ชุมชนสวนฉัตร หากท่านในสนใจร่วมกิจกรรม
สามารถติดต่อสอบถามได้ท  ่ี คณ
ุ ภูเบศ  สหทิพยกุล
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)    
เบอร์โทรศัพท์ 032-548-375 ต่อ 2532”
7/31/2557 BE 1:47

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2557

SSI เจงคุณภาพประชุมผูถือหุนติดกลุมคะแนนสูงสุด

เอสเอสไอ รับผลประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2557
(Annual General Meeting Checklist:
AGM Checklist) จากสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย ก.ล.ต. และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ในกลุมคะแนนสูงสุด
ดวยคะแนนรอยละ 98.93 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอ นทีม่ คี ะแนนรอยละ 94.00 สะทอน
ศักยภาพและความตั้งใจในการดําเนิน
งาน รักษาประสิทธิภาพในการจัดประชุม
ผูถือหุน โดยเนนการปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางเทาเทียม
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา ตามทีส่ มาคมสงเสริมผูล งทุนไทย
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยดําเนินโครงการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม สามั ญ
ผูถือหุน ประจําป 2557 โดยการประเมิน
คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มและรักษา
ประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดประชุม
ผูถือหุน การออกหนังสือเชิญประชุมพรอม
รายละเอียดประกอบ การจัดการดานตางๆ
ในวันประชุม และการจัดทํารายงานการ

เติมเขมแผน

ประชุม ตลอดจนการกระตุนใหคํานึงถึง
สิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมนั้น
ผลปรากฎวาเอสเอสไอไดรับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนใน
กลุมคะแนนสูงสุด ประจําป 2557 (Annual
General Meeting Checklist: AGM Checklist)
ดวยคะแนนรอยละ 98.93 เพิ่มขึ้นจากป
กอนที่มีคะแนนรอยละ 94.00 สะทอนถึง
ศักยภาพและความตัง้ ใจในการดําเนินงาน
ของบริษทั ทีม่ งุ มัน่ พัฒนารักษาประสิทธิภาพ
ในการจั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยเน น การ
ปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดสว นเสียอยางเทาเทียม
กัน เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในสวนผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัท
จดทะเบียน โดยรวมเทากับ 91.17 คะแนน
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป 2556 ผลคะแนน
ของบริษัทจดทะเบียนในชวง 90 – 100

คะแนน มีอยูรอยละ 67.23 ของจํานวน
บริษทั จดทะเบียนทีเ่ ขารวมโครงการ และผล
คะแนนของบริษัทจดทะเบียนสูงกวา 80
คะแนนขึ้นไปนั้นมากถึงรอยละ 84.65 ของ
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ขารวมโครงการ
ทั้ ง นี้ ข อบเขตการประเมิ น บริ ษั ท
จดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 และบริษทั ทีเ่ ขาจดทะเบียนใหม
ในป 2556 โดยไมรวมบริษทั ทีเ่ ขาเกณฑ คือ
บริษทั จดทะเบียนทีเ่ ขาขายอาจถูกเพิกถอน
ตามขอ 9(6) ของขอบังคับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน (ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม
2556) บริษทั จดทะเบียนทีแ่ กไขการดําเนิน
งานไมไดตามกําหนด NPG: NON PERFORMING GROUP ซึ่ ง สามารถดู ร าย
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.set.or.th

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ของเอสเอสไอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ป 2557 ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553
97.25
94.00
98.50
98.93
97.25

ตอจากหนา 1

มาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
ดวยการวางระบบการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพื่อ
ใชในการควบคุม ลดอันตรายและความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในแผนงานนั้นคือ การ
ปองกันอัคคีภัย และกูภัยฉุกเฉิน
นายทินกร เลาวา ในอดีตการฝกซอมแผน
ฉุกเฉินภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ไมมี
การแบงพื้นที่ฝกซอม ทําใหการฝกซอมมีอยูไมกี่
พื้นที่ และพนักงานในพื้นที่อื่นๆ อาจไมมีโอกาส
ไดเขาฝกรวม ดังนัน้ หากเกิดเหตุในพืน้ ทีท่ ไี่ มไดฝก
ซอม พนักงานอาจปฏิบัติไมเปน ไมทราบวาหาก
เกิดเหตุขึ้นแลวตองทําอยางไร โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานจึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ซอมใหม พรอมทั้งกําหนดพื้นที่ในการฝกซอม
การปองกันอัคคีภัย และกูภัยฉุกเฉินขึ้น เพื่อให
พนักงานในพื้นที่ตางๆ ภายในโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานมีความชํานาญ มีความรูสามารถ
ระงับเหตุไดดว ยตนเอง รูจ กั วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุ
พรอมกับลดความเสียหายตอกระบวนการผลิต
เปนตน
นางสาววรรณพร พู ล สกุ ล ผู จั ด การ
สวน สํานักความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดลอม เอสเอสไอ กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” วา ปจจุบันโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานมีคณะอนุกรรมการปองกันอัคคีภัย
และกูภัยฉุกเฉิน เปนคณะที่ดูแลเรื่องเหตุฉุกเฉิน
ต า งๆภายในโรงงาน ซึ่ ง มี ที ม งานที่ เ ป น ทั้ ง ที ม
สื่อสาร ทีมประชาสัมพันธ ทีมปฐมพยาบาล และ
ทีมดับเพลิง ทีเ่ ปนผูค อยติดตามสถานการณตา งๆ
เพือ่ แจงใหกบั พนักงาน สวนการฝกซอมมีทงั้ หมด
6 แผนงานใหญ คือ 1) แผนปองกันและระงับอัคคี
ภัย 2) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินสารเคมีหก
รั่วไหล 3) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน หมอ

ไอนํ้าผิดปกติ 4) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
LPG รั่วไหล 5) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
รังสีรั่วไหล 6) แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินนํ้า
ทวม ซึ่งประกอบไปดวย 18 แผนยอย แยกตาม
พื้นที่ การตอบสนองเหตุโดยคนในพื้นที่เองนั้น
จะทําใหการดําเนินการงานดานการปองกันอัคคี

ภัย และกูภ ยั ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และ
ยังสามารถลดความเสียหายจากอันตรายหรือภัย
ตางๆ ไดสูงขึ้น
ในด า นการฝ ก ซ อ มนั้ น ได เ ริ่ ม จากการ
ประเมินความเสี่ยงในแตละพื้นที่วาพื้นที่ไหนมี
ความเสีย่ งเรือ่ งใดบาง อยางเชน ไฟไหม สารเคมีหก
รั่วไหล เปนตน จากนั้นจัดดําเนินการซอมแยก
เปนพื้นที่ ซึ่งมีเจาของพื้นที่หรือผูรับผิดชอบหนา
งานเปนผูจําลองสถานการณฉุกเฉินตางๆ ขึ้น
มา โดยมีทีมสื่อสาร ทีมระงับเหตุ ทีมสนับสนุน

X เอสเอสไอจัดรายงานผลงานครึ่งป 2557

มุงสูความเปนเลิศดานปฏิบัติการ

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
จัดกิจกรรมนําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินงานครึ่งแรกป
2557 โดยมี นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ พรอมคณะผูบ ริหารจํานวน
125 คนเขารวมรายงานผลการดําเนินงานและนวัตกรรมของ
แตละสายงานในรอบครึง่ แรกป 2557 เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู
ความคิดเห็นและแบบอยางที่เปนเลิศในการบริหารจัดการ
เพื่อนําพาใหบริษัทกาวสูการเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน
ณ หองสัมมนาใฝรู สํานักงานเครือสหวิริยา พระราม 3 เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผานมา

ตางๆ เขาไปรวมฝกซอม นอกจากนี้การฝกซอม
ยังไดแบงเปนสองชวงเวลา กลางวันและกลางคืน
สลับกัน เนื่องจากเวลาเกิดเหตุไมสามารถระบุ
ชวงเวลาได นอกจากนีย้ งั มีการฝกอบรมใหความรู
แกพนักงานทีจ่ ะเปนกําลังหลักในการระงับเหตุใน
พื้นที่ของตนเอง โดยมีวิทยากรจากสํานักปองกัน

การฝกซอมแผนงาน การปองกันอัคคีภยั และกูภ ยั
ฉุกเฉิน ในปนี้ไดมีการฝกซอมไปแลว 5 ครั้ง ยังคง
เหลือในการดําเนินงานฝกอีก 14 ครัง้ ในครึง่ ปหลัง
นางสาววรรณพร กลาวเพิ่มเติมวา จาก
แผนงานปองกันภัยภายในโรงงาน เอสเอสไอยัง
มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงภายใน
โรงงาน มีระบบการขออนุญาตทํางานที่มีความ
เสี่ยง เปนตน เพื่อเปนเครื่องมือในการเตรียม
พรอมรองรับสถานการณฉุกเฉิน
นายธรรมนูญ ภมรนาค หัวหนาแผนก
ประจําโรงเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทลาง
ผิวและเคลือบนํ้ามัน กลาววา จากการไดรวมฝก
ซอมแผน ผมรูสึกวาเปนโอกาสที่ดีที่ไดเรียนรูสิ่ง
ที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน หรือชวย
เหลือสังคมได บางคนอยากเขาซอม อยากเขา
เรียนรู แตไมมีโอกาสใหพวกเขาเหลานั้น นับวา
เปนโอกาสทีด่ ขี องผมครับ สิง่ ทีไ่ ดรบั จากการซอม
ทําใหทราบถึงจุดบกพรอง ขอดอย ของแผนที่เรา
มีอยู เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมเพื่อ
ตอบโต และรับมือกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้น
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
“การฝ ก ซ อ มมี ก ารทํ า งานหลายฝ า ย
แนนอนที่สุดความคิดยอมแตกตางกันออกไป
ของแตละฝาย ทําใหเราทราบถึงปญหา และนํา
ขอขัดแยงนัน้ มาปรับเปลีย่ น หาวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ใหเปน
ไปในทางเดียวกัน การฝกซอมจะยืนยันบทบาท
หนาที่ของผูเกี่ยวของทุกคน ทําใหทุกคนมีความ
เขาใจในบทบาทของตัวเองมากขึน้ การทํางานไม
ซํ้าซอน สอดคลองกัน ประสานงานกันเปนระบบ
มีประสิทธิภาพ ขณะปฏิบัติงานจริง การซอมยัง
นํามาซึ่งการทํางานเปนทีม ทําใหผูปฏิบัติงาน
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพฯ มาเปนผูอ บรม ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น ลดความขัดแยง
ใหความรูแกพนักงานในเรื่องของบุคลากร ทั้งนี้ ขณะปฏิบัติงานจริงครับ”

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษวานิช ,
นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวฒ
ั น , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซองึ้ , นางสาวเคลือวัลย ชางเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปที่ 5 ฉบับที่ 104 ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2557

“พีส่ อนนอง สาขาโลจิสติกส” ป 8
กิจกรรมตอเนือ่ งในโครงการทวิภาคี

ของอุตสาหกรรมเหล็ก และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
●

จัดอบรม

ไลน ทรานสปอรต จัดอบรม
เรื่องยาเสพติดใหโทษ

น.4
●

รวมถวายสักการะฯ

กลุมผูสูงอายุ ต.พงศประศาสน
และฝายโครงการพิเศษ เขาถวาย
สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

น.4
●

คณะทํางาน
ควบคุมการปฏิบัติ
รถขนสงสินคา
เครือสหวิริยา
จัดกิจกรรม

การติดตั้ง
กลอวงจรปด
แบบเคลื่อนที่

ผานไปอีก 1 กิจกรรม และ 1 วันดีๆ จากกิจกรรม “พี่สอนนอง สาขาโลจิสติกส” ปที่ 8 ภายใตโครงการทวิภาคี
ระหวางอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยเปนโครงการ รุนพี่ที่จบการ
ศึกษาในสาขาโลจิสติกส และไดเขาทํางานกับบริษัทในเครือสหวิริยา กลับมาสอน ให
ความรูก บั นองๆ ทีล่ งเรียนสาขาโลจิสติกส เพือ่ แนะแนววิชาเรียนและประสบการณการ
ทํางาน ภายใตแผนแมบท “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา”
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “พี่สอนนองสาขา สนุกสนาน โดย “พี่สอนนอง สาขา
โลจิสติกส” เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผานมา โดยทีม โลจิสติกส” ครัง้ นีน้ บั วาเปนรุน ที่ 8 แลว
พนักงานจาก บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่เปนรุนพี่ ซึ่งพี่ๆ ทั้งรุน 2 รุน 7 :อานตอหนา 2
ทั้ ง รุ น 2 รุ น 7 มาร ว มสอนน อ งที่ เ ป น รุ น 8 ทํ า ให
บรรยากาศการเรี ย นการสอนของสาขาโลจิ ส ติ ก ส
อุดม สดใส
เปนกันเอง และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลกันอยาง

เขาประกวดฯ

พี่นองบานทางสาย ประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับอําเภอ

น.3

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ผลักดัน

●

รวมภาพ 6 กิจกรรม

น.3

แผนครึง่ ปลงพืน้ ทีพ่ บชุมชนอยางเขมแข็ง
ใหขอ มูลสิง่ แวดลอม และเดินแผนกิจกรรมสนับสนุนเพิม่

ในเขตชุมชน
บางสะพาน

คอลัพมิเนศษ
: อานตอหนา 4
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รวมภาพประทับใจกิจกรรมพิเศษ
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
พี่สอนน้อง

ข้อมูลประกอบ : อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ต่อจากหน้า 1

นำ�ทีมโดย นาวสาวดวงกมล เซีย่ งเห็น และได้รบั
เกียรติจากนายอุดม สดใส ผู้บริหารที่ดูแลเรื่อง
โลจิสติกส์ ในฐานะผูจ้ ดั การคลังสินค้าและวัตถุดบิ
บมจ.สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี และเลขาคณะ
ทำ�งานควบคุมการปฎิบัติรถขนส่งสินค้า เครือ
สหวิริยา ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
		 โดยหลักสูตรดังกล่าวอยูภ่ ายใต้แผนแม่บท
“การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็ ก กล้ า ” ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี
ระหว่างบริษทั ในเครือสหวิรยิ า และวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ซึง่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2549 เป็นต้น
มา ซึง่ มีการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรร่วมกัน
(นักเรียน นักศึกษาร่วมกัน) เพื่อสร้างศักยภาพ
การเรียนการสอน รองรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
ในพื้นที่
นางสาวพนิดา
ชมยิ น ดี อาจารย์
ป ร ะ จำ � วิ ช า แ ล ะ
หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
โลจิ ส ติ ก ส์ วิ ท ยาลั ย
การอาชีพบางสะพาน
กล่าวว่า “เนื่องจาก
พนิ
ด
า
ชมยิ
น
ดี
				
ทางวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน สาขาโลจิสติกส์ มีความต้องการ
ให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกเหนือจากได้
เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน จึงได้ประสานไปยัง
คุณอุดม สดใส และได้ร่วมกันจัดเป็นโครงการ
“พีส่ อนน้อง สาขาโลจิสติกส์” ขึน้ โดยต้องการให้
เด็กๆ ทัง้ รุน่ พีแ่ ละรุน่ น้องได้รจู้ กั กัน พร้อมทัง้ รูจ้ กั
โรงงานในเครือสหวิริยามากขึ้น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการทำ�งานให้รุ่น
น้องรับฟัง เพือ่ เป็นการปูพนื้ ฐานก่อนเข้าฝึกงาน
จริง สำ�หรับปัญหาและอุปสรรคของวิทยาลัยฯ
คือ ทางวิทยาลัยฯ ยังขาดผูส้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต่อจากหน้า 1
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยา เผยแผนการดำ�เนินงานครึ่ง
ปีหลัง เน้นแผนการลงพื้นที่พบชุมชน เพื่อ
สื่ อ สารข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ของเครื อ
สหวิรยิ า และอำ�เภอบางสะพานให้ครอบคลุม
ทั้งเรื่องคุณภาพนํ้า อากาศ ระบบนิเวศ ฯลฯ
สร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้
ชุมชน คาดว่าพี่น้องชาวบางสะพานจะรับ
ทราบข้อมูลและมัน่ ใจในคุณภาพสิง่ แวดล้อม
อ.บางสะพาน หลังจากที่เดินแผนพบชุมชน
มาระยะหนึ่งแล้ว พร้อมเดินหน้ากิจกรรมที่
ยํ้าความมั่นใจ อาทิ ตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝน
ร่วมกับชุมชน เป็นต้น
		 น า ย ป ร ะ โ พ ธ
จู ป ระชากรณ์ ผอ.
ศูนย์บริหารจัดการและ
ส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม
เครื อ สหวิ ริ ย า กล่ า ว
ถึ ง ความคื บ หน้ า ของ
กิจกรรมทีท่ มี งานศูนย์ฯ ประโพธ จูประชากรณ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม ลงพื้ น ที่
พบ - ให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กับพี่น้องชาว
บางสะพานในแต่ละพื้นที่ว่า “หลังจากที่ศูนย์ฯ
SVG p.2.indd 1
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และความรูเ้ ฉพาะทาง พอได้รบั ความร่วมมือทีด่ ี
จากเครือสหวิรยิ า ทำ�ให้เด็กๆ ได้รบั ประสบการณ์
จริงๆ ทั้งจากการสอนของรุ่นพี่ และจากการ
เข้าฝึกงานที่โรงงานในเครือสหวิริยา โดยการ
ฝึกงานจะเริ่มในเทอมที่ 2 และ 3 ของการเรียน
ระยะเวลาในการฝึกงาน 1 ปี โดย เด็กที่จะได้
เข้าไปฝึกงานต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.75
ถึงจะได้มีโอกาสเข้าไป และก่อนจบนักเรียน
ต้องมีการนำ�เสนอโครงการฯ เพื่อสรุปผลงาน
ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าฝึกงาน ซึ่งการเรียนรู้ใน
โรงงานจะเรียนรู้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตไป
จนถึงขนส่งสินค้า การจัดการขนส่งสินค้า คลัง
สินค้า ฯลฯ พร้อมกันนี้ อาจารย์จะคอยเข้าไป
ดูแล และตรวจสอบการฝึกงานของนักเรียนเป็น
ระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้ปฏิบัติงานจริง
ซึ่งจากที่เข้าตรวจสอบนักเรียนทุกคนตั้งใจกัน
มากและพีๆ่ เครือสหวิรยิ าก็คอยดูแลการทำ�งาน
และสอนน้องๆ อย่างละเอียดในทุกขัน้ ตอน ทัง้ นี้
อยากฝากนักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานให้
ตัง้ ใจเรียนรูใ้ ห้มากๆ เพราะในวิทยาลัยฯ นัน้ ไม่มี
อุปกรณ์เหมือนในโรงงาน ความรู้ที่ได้จากการ
เข้าไปฝึกงานมีคุณค่ามาก สามารถนำ�ไปใช้ใน
การทำ�งานหลังจบจากวิทยาลัย และคิดว่าทุก
คนคงจะได้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบ
วินัยในการทำ�งานมากยิ่งขึ้น และอยากฝากถึง
เครือสหวิริยาว่า ขอบคุณมากๆ ที่มอบโอกาส
ให้นกั เรียนของวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน สาขา
โลจิสติกส์ ได้เข้าไปเรียนรู้ ได้ทำ�งานเหมือน

เป็นการสร้างโอกาสให้กบั นักเรียนได้เรียนรูจ้ ริงๆ
และอยากให้เปิดโอกาสรับนักเรียนเข้าไปทำ�งาน
ในเครือสหวิริยามากขึ้นเนื่องจากทุกคนอยาก
ทำ�งานในสายอาชีพที่เรียนมาและได้ทำ�งานใน
บ้านเกิดของตัวเอง
		 นางสาว ปัทมวรรณ บุญประเสริฐ สาขา
โลจิสติกส์ รุน่ ที่ 8 เผยความรูส้ กึ ว่า “เป็นครัง้ แรก
ที่เราได้เรียนรู้กับพี่ๆ ที่ทำ�งานในบริษัทฯ รู้สึก
ดีค่ะ ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับบริษัทใน
เครือสหวิริยา ทราบถึงขั้นตอนของการทำ�งาน
รวมไปถึงศัพท์ภาษาอังกฤษในการทำ�งานค่ะ
และประทับใจพี่ๆ เป็นกันเอง และที่สำ�คัญที่มา
ช่วยปูพื้นฐานในการฝึกงานทำ�ให้ไม่ต้องเกร็ง
ในเวลาฝึกงาน ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาสอน
และแนะแนวให้เราในวันนี้ เราคงจะได้มีโอกาส
ฝึกงานกับพี่ๆ เพราะเราต้องตั้งใจศึกษาเพื่อ
อนาคตของเราเองค่ะ”
		 โดยนายอุดม สดใส กล่าวว่า “วันนี้ได้
นำ�ทีมงานรุ่นพี่ที่เคยศึกษาและจบจากสาขา
โลจิสติกส์ จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ตั้งแต่รุ่น 2 และรุ่นอื่นๆ มาบอกเล่าเรื่องราว
โลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ รุ่ น น้ อ งฟั ง เรี ย กว่ า เป็ น การนำ �
ประสบการณ์จริงจากการทำ�งาน ประสบการณ์
ที่น้องๆ ไม่ได้รับจากห้องเรียน มาถ่ายทอด ซึ่ง
นอกเหนือจากโครงความรูต้ ามหลักวิชาการแล้ว
ความรู้จากปฎิบัติงานจริงก็เป็นเรื่องสำ�คัญ คำ�
แนะนำ�จากรุน่ พี่ และการทีเ่ ด็กๆ ได้เข้าไปฝึกการ
ทำ�งานจริงในบริษทั เครือสหวิรยิ านัน้ จะสามารถ

สิ่งแวดล้อม เริ่มดำ�เนินแผนงานดังกล่าว ซึ่งได้
บรรจุ กิ จ กรรมการลงพื้ น ที่ เ ป็ น งานสำ � คั ญ ของ
ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม โดยแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีการจำ�แนก
หัวข้อแตกต่างกัน ผนวกกับข้อมูลเรือ่ งความกังวลใจ
ด้านสิง่ แวดล้อมของชุมชน ก็ลงไปพูดคุยพร้อม ๆ
กับทีมมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้ได้รับผลตอบรับ
จากพี่ น้ อ งเป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ในครึ่ ง ปี ห ลั ง นี้ มี
การวางแผนลงให้ ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
ประจำ�ทุกเดือน โดยจะวิเคราะห์ถึงข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและความต้องการของ
ชุมชน เช่น บางพื้นที่อยากทราบเรื่องการกำ�จัด
ขยะอย่างถูกวิธี การกำ�จัดขยะของโรงงาน เป็นต้น
เราก็จะมีทมี งานเข้าไปให้ขอ้ มูลและความกระจ่าง
รวมถึงอาจเชิญชวนพันธมิตร พี่น้องในพื้นที่อื่น
ที่ประสบความสำ�เร็จในการคัดแยกขยะเข้าไป
ร่วมพูดคุย เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้เกิดการ
ปฏิบัติตาม เป็นต้น”
		 “รวมถึงบางพื้นที่ต้องการทราบเรื่องการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด วิธีการ
ตรวจวั ด ฝุ่ น ละออง ที ม งานก็ จ ะไปอธิ บ ายให้
เข้าใจอย่างง่าย ซึง่ หลังจากชุมชนเข้าใจในทฤษฎี
เบื้องต้นแล้ว ก็จะเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศซึ่ ง เป็ น แผนงานประจำ � ปี ข อง
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เพื่อให้เห็นภาพและ
เห็นผลลัพธ์ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ โดยจะดำ�เนินการ
แผนงานลงพื้นที่พบชุมชนควบคู่ไปกับกิจกรรม

ห ลั ก ๆ ใ น ก า ร
ดู แ ลคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม อำ�เภอ
บางสะพาน”
		 “โดยแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครึง่ ปีทจ่ี ะสนับสนุน
กิจกรรมลงพื้นที่พบชุมชน ได้แก่ กิจกรรมที่ให้
ความร่วมมือกับภาครัฐในการแสดงผลงานเรื่อง
ความปลอดภัยภายในโรงงาน (ในโซนภาคตะวัน
ตก) กิจกรรมความร่วมมือกันภายในเครือสหวิรยิ า
เรื่ อ งการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ
กิจกรรมสำ�รวจระบบนิเวศ สัตว์ปา่ อ.บางส่ะพาน
ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้สำ�รวจและบันทึกผล ฯลฯ โดยการันตีได้
ว่า งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอำ�เภอ
บางสะพาน โดยความร่วมมือของบริษัทในเครือ
สหวิริยา และศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมนั้น มีการดำ�เนิน
งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง มี ผ ลการตรวจ
ต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีหน่วย
งานภายนอกให้ ก ารรั บ รอง ซึ่ ง ทั้ ง หมดก็ เ พื่ อ
ร่วมกันสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของอำ�เภอ
บางสะพาน หากหน่วยงานหรือท่านใดต้องการ
สอบถาม หรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ โ ทร. 032-548600” นาย
ประโพธ กล่าว

การจัดการศึกษาอาชีวระบบทวิภาคี
เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่ กิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบ
การ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
กำ�หนดหลักสูตรคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน
และประเมินผลการเรียนร่วมกัน สำ�หรับรูปแบบการ
เรียน ผู้เรียนต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
เพื่อเรียนวิชาสามัญ วิชาพื้นฐาน ส่วนภาคปฏิบัติ
เรียนในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มมรถนะตามความต้องการของ
สถานประกอบการ มีความรู้ความสามารถ และมี
ความชำ�นาญในอาชีพนั้นๆ
ผู้เรียน ซึ่งต้องฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบ
การ จะได้เรียนรู้สภาพการทำ�งานที่แท้จริง ได้รับ
การปลูกฝังทัศนคติและนิสัยการทำ�งานที่ดี ได้แก่
การตรงต่อเวลา เข้าใจระบบการทำ�งานในสถาน
ประกอบการ มีบุคคลิกที่ดีเหมาะสมกับงานที่ทำ�
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิด
ชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจผู้อื่นและ
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การศึกษาระบบทวิภาคี จะทำ�ให้สถานศึกษา
สามารถผลิตผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สร้ า งคนที่ มี ทั ก ษะความชำ � นาญ
เฉพาะด้าน เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับ
ข้อมูลใหม่ๆ จากสถานประกอบการมาปรับปรุง
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าทัน
สมัยอยู่เสมอ
โดยโครงการทวิภาคี แผนแม่บท “การพัฒนา
บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมเหล็ ก และเหล็ ก กล้ า ”
เป็ น การจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร มีการพัฒนาออกแบบ
หลั ก สู ต รร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
สามารถจำ�แนกได้ 4 สาขาวิชาคือ กลุ่มงานซ่อม
บำ�รุงไฟฟ้า กลุ่มงานซ่อมบำ�รุงเครื่องกลและติดตั้ง
และกลุ่มงานด้านการผลิต กลุ่มงานเทคนิคโลหะ
และกลุ่มงานโลจิสติกส์

เป็นพื้นฐานที่แข็งแรงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้ กั บ เด็ ก ได้ และจะเป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติต่อไป สำ�หรับความ
ร่วมมือดีๆ เช่นนีก้ จ็ ะมีอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน และเครือสหวิริยา ก็จะ
ช่วยกันผลิตคนคุณภาพออกสู่สังคม”
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● รวมภาพ 6 กิจกรรม

รวมภาพประทับใจกิจกรรมพิเศษ จากสภาผูนําชุมชน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน
รวมภาพ 6 กิจกรรมของ สภาผูนําชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน
กิจกรรมดีๆ ที่เสริมสรางโดยชุมชน สนับสนุนโดยทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา
●

กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานทาขาม”
หมู 4 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน

โครงการ “รวมบุญ เกื้อกูลรักชุมชน” ครั้งที่ 2 ในเทศกาลเขาพรรษาที่ผานมา เพื่อสงเสริม
รักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม พรอมกับรวมทําบุญในชวงเวลาดังกลาว และเปนกิจกรรมเพือ่ เสริม
สรางรัก สานสามัคคีในหมูพี่นองบานทาขาม

●

รวมกิจกรรมเดินขบวนงานประเพณีหลอเทียนพรรษา และแหเทียนพรรษา เมื่อ 12 กรกฏาคม
ที่ผานมา

●
●

กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานมารอง”
หมู 4 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน

กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานทางสาย”
หมู 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

สถาบันสิ่งแวดลอม เยี่ยมชมบานมารอง เพื่อรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน ใหขอเสนอแนะขอมูล
กิจกรรมของสภาผูนําฯ และกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ทั้งดานสังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ

กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานดอนทอง”
หมู 6 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

●

รวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา เพื่อสงเสริม รักษาประเพณีวัฒนธรรม และเชิญชวนพี่นองรวม
ทําบุญในชวงเทศกาลเขาพรรษา

●

กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานหนองระแวง”
หมู 4 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

กิจกรรม “ปลูกตนไม พัฒนาปาชุมชนเขากะจิ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม” โดยไดรับเกียรติจาก
นายเวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอบางสะพานเปนผูน าํ ปลูกตนไมในครัง้ นีด้ ว ย นอกเหนือจาก
พี่นองบานดอนทองแลว ยังไดรับนํ้าใจจากเครือขายพันธมิตรรักษสิ่งแวดลอม อาทิ พนักงาน
ในเครือฯ หนวย ตชด.147 จ.ประจวบฯ จิตอาสาบานคลองลอย หนวยจงอางศึก ฯลฯ พรอม
พันธุไม จากศูนยเพาะกลาไม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร โดยพันธุไมที่นํามาปลูกไดแก ไมแดง มะคา
ประดู ตะแบก ตะเคียน ยางนา พืชสมุนไพร เปนตน

กิจกรรมภายใตความรวมมือของ “สภาผูนําชุมชนบานทุงลานควาย”
หมู 7 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดีถวนหนา เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
โดยการสนับสนุนใหมีการออกกําลังกายรวมกันทุกวันอาทิตย

X

พี่นองบานทางสาย ประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับอําเภอ

บานทางสาย ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เขาประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับอําเภอ ประจําป 2557 โดย ผลการประกวดได
รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยสง “กิจกรรมปนจักรยาน
และการเก็บขยะชายทะเลและริมถนน” เขาประกวด
เพื่อสรางจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการ
ออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และ
คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน
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คอลัมพิเนศษ

“กลองวงจรปดเคลื่อนที่”

“กลองวงจรปดเคลื่อนที่”
โดยคณะทํางานควบคุมการปฎิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา

คณะทํางานควบคุมการปฏิบตั ริ ถขนสง
สิ น ค า เครื อ สหวิ ริ ย า จั ด กิ จ กรรมการติ ด
ตั้งกลอวงจรปดแบบเคลื่อนที่ในเขตชุมชน
บางสะพาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหพี่นอง
ชาวอํ า เภอบางสะพานได รู สึ ก อุ น ใจและ
วางใจกับการขับรถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า
มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
สอดสองควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ
ใหปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการเดินรถ และเพือ่
ใชเปนเครื่องมือชวยสอดสองในกรณีฉุกเฉิน
หรือลงตรวจจุดที่ไดรับรองเรียนบอยๆ และ
จุดเสี่ยงตางๆ โดยจะมีการสุมตรวจและนํา
กลองไปติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งกลองวงจรปด
แบบเคลื่อนที่นี้มี 2 ลักษณะ คือ 1.การติดตั้ง

เฉพาะจุดบริเวณที่มีการรองเรียนบอยครั้ง
อาจจะติดตั้ง 3 - 4 วัน หรือมากกวานั้น 2.การ
ติดตัง้ กลองบนปายเตือนฯ ทายรถคณะทํางาน
ควบคุมฯ ซึง่ จะขับสุม ตรวจตามพืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ ง
ตางๆ เพือ่ บันทึกภาพเหตุการณ เพือ่ ตรวจสอบ
วารถทําตามกฎระเบียบหรือไม โดยพบวาตัง้ แต
ติดตัง้ กลองวงจรปดแบบเคลือ่ นทีซ่ ง่ึ ไดดาํ เนินการ
เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 – ปจจุบันนั้น
ยังไมพบการเดินรถผิดกฎระเบียบ
นายอุ ด ม สดใส เลขาคณะทํ า งาน
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ร ถขนส ง สิ น ค า เครื อ
สหวิริยา กลาววา “เนื่องจากคณะทํางานฯ
มีวัตถุประสงคสรางความปลอดภัยในชุมชน
อําเภอบางสะพาน พรอมทั้งใหชุมชนไดมี

ส ว นร ว มในการสอดส อ งดู แ ลชุ ม ชนของ
ตนเองดวยการรองเรียน หรือแจงขอกังวลใจ
หากพบเห็นการขับรถผิดกฎระเบียบ ซึ่งทาง
คณะทํางานฯ จะเขาไปสุมตรวจ ดูแลดวย
การติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณนั้นชั่วคราว
หรือใชวิธีการติดตั้งกลองทายรถและบันทึก
ภาพเหตุการณในชวงเวลาที่ไดมีการรับแจง

โดยลาสุด ไดสุมตรวจติดตั้งบริเวณแยก
ดอนสํ า ราญ และดอนสํ า นั ก ทั้ ง นี้ เพื่ อ
สรางความอุนใจใหชุมชน และสรางความ
ตระหนักในการขับขีป่ ลอดภัยใหกบั พนักงาน
ขั บ รถขนส ง สิ น ค า เพื่ อ ชุ ม ชนอยู ร ว มกั บ
อุตสาหกรรมอยางมีความสุข”

X ไลน ทรานสปอรต จัดอบรมเรื่องยาเสพติดใหโทษ

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด บริษัทในกลุมขนสงสหวิริยา จัดอบรมใหความรูพนักงาน ในหัวขอ
“ยาเสพติดใหโทษ” โดย ไดรบั เกียรติจากรอยตํารวจเอกอยุทธ พิกลุ กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 147ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานเขาใจและรูถึงโทษทางกฎหมาย และอันตรายที่เกิดจากสารเสพติด ซึ่งมี
ผูเขารวมอบรมจํานวน 40 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากเปนขอเตือนใจพนักงานแลว เพื่อตองการ
ใหสอดคลองกับโครงการมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(มยส.) ณ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

 ผูส งู อายุ ต.พงศประศาสน และฝายโครงการพิเศษ เขาถวาย
X กลุม
สักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

กลุม ผูส งู อายุตาํ บลพงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ กวา 100 คน พรอมดวยพนักงานและ
ผูบ ริหารฝายโครงการพิเศษ เครือสหวิรยิ า เดินทางเขารวมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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