ปที่ 6 ฉบับที่ 126 ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ยํา้ สถานประกอบการปลอดภัย
TCR-PPC-SSIควารางวัลดีเดน

กระทรวงแรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
ประกาศผลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ระดั บ
ประเทศ ประจําป 2558 สามบริษทั ในกลุม เอสเอสไอ TCRSSPPC-SSI พาเหรดเขาวินควารางวัลดีเดนประเภท 9 ป 5 ป
และ 4 ปตามลําดับ ผูบริหารยํ้าความปลอดภัยสําคัญที่สุด
พร อ มพั ฒ นาเกิ ด ขึ้ น ในทุ ก กระบวนการทํ า งาน ให ก ลาย
เปนวัฒนธรรมบริษัทตอเนื่อง เตรียมพรอมรับมอบในงาน
สัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ (National Safety Week)
ในวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา กรมสวัสดิการ
และคุ ม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ประกาศผลประกวดสถาน
ประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานระดับประเทศ
ประจําป 2558 ผลปรากฏวา บริษทั ใน
กลุมเอสเอสไอ 3 บริษัท ไดรับรางวัล
จากการประกวดดั ง กล า วซึ่ ง ได แ ก
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) (TCRSS) (รางวัลตอเนือ่ ง 9 ป)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระดับประเทศ ป พ.ศ. 2558 ของกลุม เอสเอสไอ

TCRSS

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน)
(รางวัลตอเนื่อง 9 ป)

PPC

และบริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
(รางวัลตอเนือ่ ง 5 ป) และบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ (รางวัลตอเนื่อง 4 ป) โดย
การจัดการประกวดนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อยกยองและแสดงความชื่นชมแก
สถานประกอบการทีม่ งุ มัน่ ดําเนินงาน
พรอมตระหนักถึงความสําคัญของ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล อ มในการทํ า งานของ
พนักงาน ใหเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูประกอบการ
อานตอ น.2

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
(รางวัลตอเนื่อง 5 ป)

SSI

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน)
(รางวัลตอเนื่อง 4 ป)

เอสเอสไอ - สภาเยาวชน
บานดอนสงา จัดอบรมให
ความรู “การเอาชนะยาเสพติด
อยางยัง่ ยืน” ผนึกตํารวจภูธร
อําเภอบางสะพาน กองรอย
ตชด.147 รพ.สต.บ า น
หนองตาจา และฝายความ
มั่นคง อําเภอบางสะพาน
รวมเปนวิทยากร มีเยาวชน
และประชาชนที่ส นใจเขา
รั บ การฝ ก อบรม จํ า นวน
ทั้งสิ้น 130 คน เยาวชนเผย
หลังเสร็จกิจกรรมเตรียม
นําความรูไปจัดทําแผนงาน
แนวทางการปองกันยาเสพติด
ในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

อานตอ น.4

“ เหล็กรอบตัวเรา # 2 ”
อรอยลิ้น อิ่มทองดวยเหล็ก โดยผม
นองเหล็กมวนจะพาเขาไปรูจักเครื่องใช
ตางๆ ภายในครัว อยารอชาเรามาเริ่ม
“นองเหล็กเลาเรื่อง”
กันเลยดีกวา
สวัสดีครับ วันนี้กลับมาเจอผม
หลายคนรูดีวาอาหารเปนหนึ่งใน
นองเหล็กมวน (Hot Coil) ฉบับที่แลว ปจจัยทีจ่ าํ เปนตอชีวติ มนุษย แตนอ ยคน
ไดเกริ่นเอาไววาเราจะมาตอกันที่เรื่อง จะรถู งึ ความสําคัญของเหล็กทีม่ ตี อ อาหาร

SSIสรางชุมชน
ปลอดยาเสพติด
หนุนเด็กดอนสงา
จัดอบรมตานยา

ทัง้ ทีค่ วามจริงแลวเหล็กมีสว นในทุกขัน้ ตอน
ของเครือขายการผลิตและแจกจายอาหาร
ตั้งแตการเพาะปลูก การแปรรูป การเก็บ
รักษา การถนอมอาหาร และการขนสง
ไปยังพื้นที่ตางๆ ที่สําคัญ และยังใชเปน
อุปกรณหลักในการปรุงอาหารแสนอรอย
แตละมื้อของเราดวย อานตอ น.4

ลัน่ กลอง‘กองทุนสหวิรยิ าฯ’รุน 4
●
●

ยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
มุงเปาหมายสรางเด็กเกง-ดี-มีสุข

เครื อ สหวิ ริ ย าร ว มกั บ หน ว ยงาน
ภาคการศึกษาสวนกลาง-ทองถิ่น
จัดประชุมชี้แจง เปดตัว “โครงการ
กองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน” ป 2558 รุน 4

ใหแก คณะผูบริหารสถานศึกษาใน
เขตอําเภอบางสะพาน จํานวน 36
โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน
พรอมเปดรับสมัครสถานศึกษารวม
อานตอ น.2
ประกวด

เอสเอสไอจัดหองเรียนสีเขียว142เยาวชนรูรักษนํ้าชุมชน
เอสเอสไอ ร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จัดโครงการ Super Smart & Intelligent Kids (SSI Kids) ปที่ 5 โดย
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เปดบานใหความรูเรื่องการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอม
ใหกับเยาวชนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ในเขตตําบลแมรําพึง จํานวน
142 คน เพือ่ เปนการปลูกจิตสํานึก

ใหเยาวชนเห็นคุณคา ความสําคัญ
ของนํ้าและสิ่งแวดลอมตลอดจน
ตระหนักถึงปญหามลพิษทางนํ้า
และสรางเครือขายกลุมเยาวชน
คนรักษสายนํา้
อานตอ น.3

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

6/29/2558 BE 23:06

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
คว้ารางวัลดีเด่น

ต่อจากหน้า 1

		นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายการผลิ ต บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย
จำ�กัด (มหาชน) TCRSS กล่าวว่า “นโยบายด้านความ
ปลอดภัยของบริษทั คือ สร้างจิตสำ�นึกความปลอดภัย
ให้กับพนักงานทุกคน โดยเน้นยํ้าให้พนักงานทำ�งาน
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการทำ�งานทุกขั้นตอน ทั้งนี้
บริษทั ได้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย ในการติดตาม
มีการตรวจความปลอดภัยเดือนละครั้ง นอกจากนี้ได้
มีกจิ กรรมสร้างจิตสำ�นึกความปลอดภัย เช่น กิจกรรม
KY, Safety Talk กิจกรรม Point & Voice, กิจกรรม Safety
Man, Safety Buddy รวมถึงการตรวจความปลอดภัย
ประจำ�วันของหน่วยงานความปลอดภัย โดยได้บริหาร
การจัดการด้านความปลอดภัย ภายใต้ระบบมาตรฐาน
ISO/TS 18001 ในปีน้ี TCRSS ได้กำ�หนดเป้าหมายไว้
ว่าการบาดเจ็บเป็น “ศูนย์” และต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทรัพย์สินเสียหายเกิน 5 ครั้ง
		 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีผลงานรับรองในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น รางวัลอุตสาหกรรมดี
เด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม (The Prime
Minister’s Industry Award 2014 Environmental Quality)
และรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำ�ปี 2557
(EIA Monitoring Awards 2014) เป็นต้น ทั้งนี้ผมต้อง
ขอขอบคุณคณะกรรมการความปลอดภัยทุกท่าน ทัง้

กองทุนสหวิริยา

ต่อจากหน้า 1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิริยา
มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดยปีนเี้ น้นความโดดเด่น
การพัฒนาโรงเรียนสูเ่ ป้าหมาย ผูเ้ รียนเก่ง ดี มีสขุ
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
คณะกรรมการโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.
ปข.1) พร้อมด้วยนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำ�เภอ
บางสะพาน และนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ผู้ แ ทนเครื อ สหวิ ริ ย า ร่ ว มเปิ ด ตั ว โครงการกองทุ น
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4 ขึ้น โดยการประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ และเปิดรับสมัครสถานศึกษา
เข้าร่วม ด้วยการส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี เข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษา
อำ�เภอบางสะพานแบบองค์รวมทั้งสามมิติ ได้แก่
สถานศึกษา ครู และนักเรียน สู่ความเป็นเลิศทางการ
ศึกษาตอกยํ้าแนวทางการพัฒนาบนวิถีแห่งความ
ยัง่ ยืน ในปีนมี้ คี ณะผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตอำ�เภอ
บางสะพาน จำ�นวน 36 โรงเรียน จากทัง้ หมด 38 โรงเรียน
เขตอำ�เภอบางสะพานเข้าร่วมรับฟัง (2 สองโรงเรียน
อยูร่ ะหว่างรับกองทุนสหวิรยิ าฯ) ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีทแ่ี ล้ว
ที่มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอยู่ที่ 19 โรงเรียน
		 นอกจากนี้ ค ณะกรรมการโครงการกองทุ น
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ได้มีการพิจารณาปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้คะแนน
การเขียนแผนของโรงเรียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 1. ความ
โดดเด่นของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนสู่เป้า
หมายเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข
(30 คะแนน) 2. การจัดการระบบข้อมูล (30 คะแนน)
3. กระบวนการบริหารโครงการไปสู่ความสำ�เร็จ (20
คะแนน) 4. การพัฒนา/สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร
เพือ่ ร่วมยกระดับคุณภาพ (20 คะแนน) ทัง้ นี้ ได้ก�ำ หนด
หมดเขตการส่งแผนพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวมทัง้
สามมิติภายในวันที่10 กรกฎาคมนี้
		 นายผดุ ง ศั ก ดิ์ เปิ ด เผยกั บ ที ม ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ ว่า “จากการเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
การพั ฒ นาชุ ม ชนควบคู่ กั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
พันธกิจของเครือสหวิริยาที่ได้ดำ�เนินการมากว่า 2
ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การดำ � เนิ น กิ จ กรรม
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ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
จากผู้รับเหมา และจาก TCRSS รวมถึงเพื่อนพนักงาน
ทุกคน ที่ได้ดูแลและร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุ รวม
ถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม
		 ทั้งนี้บริษัทคงยืนยันใช้นโยบายเดิม คือ “สร้าง
จิตสำ�นึกความปลอดภัยให้กบั พนักงานทุกคน” แต่สงิ่
ทีย่ งั คงเน้นยํา้ คือ ให้พนักงานปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทุก
ขัน้ ตอน รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานให้ใหม่อยูเ่ สมอ
แต่ส่วนสำ�คัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทุกคน
ต้องร่วมมือกันดูแล ไม่วา่ ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน
รวมทั้งตัวพนักงานเองทุกคน ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยทุกขั้นตอน นายเฉลิมกล่าว
		นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า “นับ
เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอได้
รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การทำ�งานระดับประเทศถึง 3 บริษัท ผมขอชื่นชม
พนักงานกลุ่มเอสเอสไอทุกคนที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจใน
การช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างมุ่งมั่น และ
ร่วมกันพัฒนาการจัดการอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สะอาดในพืน้ ที่ การแต่งกายของพนักงาน การใช้อปุ กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การทำ�งานในพื้นที่เสี่ยง
หรือการให้ความสำ�คัญกับนโยบาย แผนฉุกเฉิน รวม
ถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยได้มีการเน้นยํ้าเรื่อง
ความปลอดภั ย เป็ น ประจำ � ทุ ก ขั้ น ตอนการทำ � งาน
อย่างเคร่งครัดเสมอมา ให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่

สำ�คัญที่สุดในการทำ�งาน ซึ่งในปีนี้ นอกเหนือจาก
กิจกรรม Safety Talk , Safety Patrol รวมถึงกิจกรรม
ภายใต้มาตรฐาน ISO/OHSAS 18001 SSI ยังได้นำ�
ระบบ Total Productive Maintenance (TPM), ระบบ
Behavior Base Safety (BBS) Step 4 ซึ่งทีมงาน SSI
ดำ�เนินการเองโดยไม่จา้ งทีป่ รึกษา และระบบ Isolation
มาใช้เพิ่มเติมจากระบบ TAG เดิมที่ใช้งานอยู่ ที่ได้
เริ่มใช้ที่ Skinpass NO.3 และจะขยายผลไปยังพื้นที่
ทั้งหมดทั้งโรงงาน เพื่อสร้าง “วัฒนธรรมและองค์กร
แห่งความปลอดภัย Zero Accident ให้ได้”
		 นอกจากรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำ�งานระดับ
ประเทศ 2558 ทางบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ
ASEAN ENERGY AWARDS 2014 ประเภทการบริหาร
จัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่, THAILAND ENERGY AWARD 2014 ประเภทโรงงานควบคุม
ดีเด่นด้านอนุรกั ษ์พลังงาน, รางวัลสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรา
การในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดีเด่นประจำ�ปี 2557 (EIA MONITORING AWARDS
2014), รางวัล THE PRIME MINISTER’s AWARDS
2014 ประเภทการเพิ่มผลผลิต, รางวัลอุตสาหกรรม
สีเขียว (GREEN INDUDTRY) ระดับที่ 3 ปี 2557 และ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ ในระดับเกียรติยศ ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่
3 ติดต่อกัน และผมมุ่งหวังว่าเราจะรักษามาตรฐาน
ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
		นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC กล่าวว่า ท่าเรือ
ประจวบ ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานเป็นปีที่ 5 ถือเป็นการตอกยํา้ ให้เห็นถึงการ
ให้ความสำ�คัญกับพนักงานอันเป็นทรัพยากรอันมีคา่
เป็นเฟืองจักรสำ�คัญทีร่ ว่ มกันผลักดันธุรกิจของท่าเรือ
ประจวบให้แข็งแกร่ง ตลอดจนเน้นยํ้าสร้างความ
ปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของ
พนักงานในทุกๆ ด้าน และผู้รับจ้างช่วงทุกคนที่ว่า
ความปลอดภัย คือ ความรับผิดชอบของทุกคน ซึ่ง
ท่าเรือประจวบ มีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ฝึกอบรมทักษะการทำ�งานให้กบั พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างไม่มที สี่ นิ้
สุด บริหารจัดการเป็นอย่างดีในสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน ให้การสนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรักษาคุณภาพในความเป็นเลิศของท่าเทียบเรือ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล ผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วม เป็นการสร้างขวัญ
กำ�ลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
		 พิธีรับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ � งานระดั บ ประเทศจะจั ด ขึ้ น ภายในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ (National Safety
Week) ในวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา

พัฒนาชุมชนด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกๆ
ที่เครือสหวิริยาได้ดำ�เนินการนับตั้งแต่ปี 2537 อาทิ
โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา โครงการ
สหวิริยาซัมเมอร์แคมป์ โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ในปี 2554 เครือ
สหวิริยาจึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน” ขึ้น ซึ่ง
ถือเป็นโครงการใหม่ทมี่ งุ่ เน้นการยกระดับและพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืนในรูปแบบกองทุนการศึกษาซึ่งเครือสหวิริยา
ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์รวม 3
มิติของการศึกษาอย่างครอบคลุม คือ การพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนานักเรียน ต่อเนื่อง
เป็ น ระยะเวลา 3 ปี ซึ่ ง ส่ งเสริ มให้ เ กิ ดการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้

ความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาที่ได้
รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือสหวิรยิ า เพิม่ เติมจากงบประมาณ
ของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้อง
ถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
		 เครือสหวิริยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน จะสามารถดำ�เนินไปได้อย่างเข้มแข็ง
พร้อมๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบควบคู่ไป
กับอำ�เภอบางสะพาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อภาคการศึกษาของอำ�เภอบางสะพาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ตลอดการจัดโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกครั้งที่ผ่านมาเครือสหวิริยา
ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคการ
ศึกษาส่วนกลาง (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตอำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ในปี 2558 นี้ เครือ
สหวิริยาจึงได้ดำ�เนินการจัดโครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่นที่ 4 ขึ้น
เพือ่ เดินหน้าสานต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของบางสะพาน หลังได้ดำ�เนินการมาแล้ว
3 รุ่น โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับ
ทุนสนับสนุนคุณภาพการศึกษาแล้วทั้งสิ้นจำ�นวน
4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้าน
ดอนสง่า โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงเรียน
บางสะพาน โดยทุกโรงเรียนได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีทเี่ สนอไว้
กับคณะกรรมการโครงการจนได้ผลตรงตามทีแ่ ผนฯที่
วางไว้เป็นทีน่ า่ พอใจ สำ�หรับปี 2558 นีโ้ ครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาได้ร่วมประกวด
และนำ�เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
ตามนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม

ขั้นพื้นฐาน : สพฐ.) และส่วนท้องถิ่น (สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 :
สพป.ปข.1) ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการกองทุน
สหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ผมในนามของตัวแทนของเครือ
สหวิริยา ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมดำ�เนินการ
สนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น อันได้แก่ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1,
อำ�เภอบางสะพาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและครูทกุ ท่านทีเ่ ห็นความสำ�คัญ
ของการศึกษา ขอบคุณครับ”
		นางสาววี ณ า อั ค รธรรม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนภาคการศึกษาส่วนกลาง
ดิฉันรู้สึกยินดีที่หลายหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญของการศึกษา และร่วมมือกันจัดโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ท้องถิ่นขึ้น รวมถึงรู้สึกยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาในอำ�เภอบางสะพาน
แห่งนี้ เมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจทำ�
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของ
ท่านเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งมาประกวด แม้ได้รับการคัด
เลือกหรือไม่ได้รับคัดเลือก แต่สถานศึกษาของท่าน
ก็ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ได้มีแผนการดำ�เนินงาน
เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาของท่านต่อไป และหากสถานศึกษาของ
ท่านได้รับคัดเลือกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพื่อได้นำ�แผน
พัฒนาพร้อมทั้งทุนสนับสนุนไปพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้สอนตามวัตถุประสงค์
โครงการทีว่ างไว้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ ก็จะนำ�มาซึง่ การยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น ดิฉันขอเป็น
กำ�ลังใจให้ทุกสถานศึกษาของอำ�เภอบางสะพาน ให้
สามารถเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
ออกมาได้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาของ
ท่าน เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้สง่ ผลให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการร่วมยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอำ�เภอบางสะพาน
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป”
		นายบุ ญ เที ย ม อั ง สวั ส ดิ์ ผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบ
คีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) กล่าวว่า “ผมในฐานะ
ตัวแทนภาคการศึกษาส่วนท้องถิ่น ผมขอชื่นชมเครือ
สหวิริยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในอำ�เภอบางสะพาน ซึ่งโครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน เป็นโครงการความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาคการศึกษาจากส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น อย่างสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 รวมถึง เครือสหวิริยาซึ่ง
เป็นองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการ
ศึกษา โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทั้ง 7 ตำ�บลใน
อำ�เภอบางสะพาน ได้จัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ปี โดยมุ่งเน้นองค์รวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ประเด็น คือ ผู้เรียน ผู้สอน และ
สถานศึกษา นำ�มาประกวด ชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้าน
บาท นับว่าเป็นโครงการทีด่ มี าก จึงขอฝากให้ผบู้ ริหาร
คณะครู แ ละสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว ม
โครงการในครั้งนี้ได้ตระหนักว่า เมื่อได้รับโอกาสแล้ว
จงใช้โอกาสที่ได้รับนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้าง
ประโยชน์สูงสุด โดยขอให้ท่านจัดทำ�แผนพัฒนาการ
ศึกษาระยะ 3 ปีเข้าร่วมเสนอในโครงการ เพื่อรับทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิริยาและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์รวม 3 มิติของการ
ศึกษา คือ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียน ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของบางสะพานต่อไป”
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เพื่ อ ร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษาแหล่ ง นํ้ า ของตนให้ มี
คุณภาพดี ด้วยการให้ความรูผ้ า่ นฐานกิจกรรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ พร้อมเรียนรู้วิธี
การเก็บตัวอย่างนํ้าวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า
		ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า โรงานเอสเอสไอบางสะพาน ได้รว่ มกับสำ�นักงาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่งสามร้อยยอด จัด
โครงการ Super Smart & Intelligent Kids (SSI Kids)
ปีที่ 5 เพือ่ ปลูกจิตสำ�นึกให้เยาวชนเห็นคุณค่า ความ
สำ�คัญของนํ้าและสิ่งแวดล้อมตลอดจนตระหนัก
ถึงปัญหามลพิษทางนํ้า และสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนคนรักษ์สายนํ้าขึ้น เพื่อร่วมกันดูแลรักษา
แหล่งนํา้ ของตนให้มคี ณ
ุ ภาพดี โดยในปีนไ้ี ด้มเี ยาวชน
จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียน
บ้านดอนสำ�ราญ โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้าน
อ่าวยาง เข้าร่วมจำ�นวน 142 คน ซึง่ เอสเอสไอได้เปิด
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานให้การต้อนรับ ให้เด็ก
ได้เข้ามาเรียนรู้จากสถานที่จริงบริเวณโรงงาน เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
		กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากนายผดุงศักดิ์
ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สำ�นักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ และนางสาวเนาวรัตน์ อินทราเดช นัก
วิชาการชำ�นาญการ สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่ม
เด็ ก รั ก ษ์ ทุ่ ง สามร้ อ ยยอด เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพนํา้ และสิง่ แวดล้อม
โดยมี พ นั ก งานเอสเอสไอ ชมรมวิ ท ยุ เ อสเอสไอ
เป็นพี่เลี้ยงอาสาถ่ายทอดความรู้เรื่องนํ้า เรื่องสิ่ง
แวดล้อม เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผ่านฐานกิจกรรมจำ�นวน 6 ฐาน ซึ่งประกอบด้วย
ฐานที่ 1 การสำ�รวจคุณภาพนํ้า โดยการทดสอบ
ค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO) และค่าความเป็นกรด
ด่าง(pH)ในส่วนบ่อรวบรวมนํา้ เสียโรงงานผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ก่อนผ่านกระบวนการบำ�บัด
ซึ่งผลที่ได้ พบค่า DO เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
เป็นแหล่งนํ้าที่เหมาะแก่การดำ�รงชีวิต การขยาย
พันธุ์และการอนุรักษ์แหล่งนํ้า และค่า (pH) เท่ากับ
8 เป็นค่าที่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�รงชีวิตของสัตว์
นํา้ และสัตว์นาํ้ เจริญเติบโตได้ดี ฐานที่ 2 การสำ�รวจ
คุณภาพนํา้ โดยการทดสอบค่าออกซิเจนละลายนํา้
(DO) และค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ในส่วนบ่อรวบ
รวมนํา้ เสียของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน(HSM)
หลังจากผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้ว ซึง่ ผลทีไ่ ด้ พบ
ค่า DO เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นแหล่งนํ้าที่
เหมาะแก่การดำ�รงชีวิต การขยายพันธุ์และการ
อนุรักษ์แหล่งนํ้า และค่า (pH) เท่ากับ 8 เป็นค่าที่
เหมาะสมสำ�หรับการดำ�รงชีวติ ของสัตว์นาํ้ และสัตว์
นํ้าเจริญเติบโตได้ดี ฐานที่ 3 การสำ�รวจคุณภาพ
นํ้า โดยการทดสอบค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO)
และค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ในส่วนบ่อรวบรวม
นํ้าเสียของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ประเภท
ปรับผิวและเคลือบนํ้ามันหรือ (PO) ซึ่งผลที่ได้ พบ
ค่า DO เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นแหล่งนํ้า
ที่เหมาะแก่การดำ�รงชีวิต การขยายพันธุ์และการ
อนุรักษ์แหล่งนํ้า และค่า (pH) เท่ากับ 7.5 เป็นค่าที่
เหมาะสมสำ�หรับการดำ�รงชีวติ ของสัตว์นาํ้ และสัตว์
นํ้าเจริญเติบโตได้ดี ฐานที่ 4 การสำ�รวจสัตว์เล็ก
นํ้าจืด นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินระดับมลภาวะ
ในลำ�นํ้าได้จากการสังเกตประเภทสัตว์นํ้า ซึ่งเป็น
“สัตว์บ่งชี้” และจากการเก็บตัวอย่างสัตว์ในแหล่ง
นํา้ ของเอสเอสไอ สำ�รวจพบ มวนจานธรรมดา มวน
จานปากยาว กุ้งฝอย แมลงปอเข็มธรรมดา มวน
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แมงป่องเข็ม ตัวอ่อนแมลงปอ ไส้เดือนนํ้า กุ้ง และ
ชีปะขาว ซึ่งเป็นสัตว์นํ้าจืดที่บ่งบอกคุณภาพนํ้าว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ฐานที่ 5 การสำ�รวจนก สำ�รวจ
พบนก 10 ชนิด ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมบริเวณรอบโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ว่า มีสภาพแวดล้อมโดยรวมดีมาก เหมาะสมแก่การ
ดำ�รงชีวิตของสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยนกที่พบได้แก่
นกตะขาบทุง่ นกกานํา้ เล็ก นกกระแตแต๊แว๊ด นกเขา
ใหญ่ นกยางโทนใหญ่ นกอีแพรดแถบอกดำ� นก
สีชมพูสวน นกเอีย้ งด่าง นกแซงแซว และนกกระยาง
และฐานที่ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น
ฐานกิจกรรมให้ความรูค้ วามปลอดภัยเบือ้ งต้นก่อน
เข้าไปเก็บตัวอย่างนํ้าในบริเวณโรงงาน รวมทั้งการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยทีส่ ามารถนำ�ไปใช้

ประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามันของเอสเอสไอ
กิ จ กรรมสำ � รวจนกและสำ � รวจสั ต ว์ เ ลี้ ย งนํ้ า จื ด
บริเวณบ่อนํา้ บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบ จำ�กัด ซึง่ จาก
การทำ�กิจกรรมในวันนี้คิดว่าเด็กๆ จะได้เห็นข้อมูล
ด้านการจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมด้วยตนเองว่า แหล่งนํา้
เป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับสิง่ มีชวี ติ และก็สามารถนำ�ความรู้
ที่ได้รับไปเป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนได้ และจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการดูแลสิ่ง
แวดล้อมในชุมชนของเราต่อไป
		นายนิรุตติ์ ท้าวโกษา วิทยากรจากกลุ่มเด็ก
รักษ์ทงุ่ สามร้อยยอด กล่าวว่า กิจกรรม SSI Kids เป็น
โครงการที่น่าสนใจมากครับทำ�ให้เยาวชนได้มีการ
เรียนรู้จริง ได้ทดลองปฏิบัติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ
โดยวันนี้ผมได้มาสอนเด็กๆในเรื่องของการสัตว์

ในชีวติ ประจำ�วัน นับได้วา่ กิจกรรมในครัง้ นีน้ อกจาก
จะเป็นการให้ความรู้เรื่องการดูแลตรวจสอบคุณ
ภาพนํ้ า และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ เยาวชนในชุ ม ชน
บางสะพานแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็น
นักสืบสายนํา้ มีสว่ นในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
ทรัพยากรนํ้าให้มีคุณภาพที่ดี ลดผลกระทบที่มีต่อ
วิถกี ารดำ�เนินชีวติ และรักษาแหล่งนํา้ ให้คงอยูต่ อ่ ไป
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สำ�นัก
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอสเอสไอ
คิดส์ เป็นโครงการที่เอสเอสไอตั้งใจส่งเสริมให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจด้านสิง่ แวดล้อมในเชิงวิทยาศาสตร์
ให้กบั เยาวชนในเขตตำ�บลแม่ร�ำ พึง ได้เข้ามาเรียนรู้
เรื่ อ งการตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํ้ า และสิ่ ง แวดล้ อ ม
บริเวณโรงงาน โดยมีการร่วมลงมือทดสอบนํ้าใน
ส่วนของโรงงาน Water Treatment Plant ซึ่งเป็น
โรงงานบำ�บัดนํ้าเสียที่ผ่านการบำ�บัดและนำ�มา
ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เลี้ยงนํ้าจืดในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นที่
มีวิธีการตรวจวัดอยู่ในหลายๆ รูปแบบ ทั้งการใช้
สารเคมี การใช้ดัชนีชีวภาพหรือว่าสัตว์เล็กนํ้าจืด
หลักๆ จะเป็นการไปค้นหา สืบหา สัตว์เล็กนํ้าจืด
ว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มาเทียบเคียงหาค่าว่าคุณภาพ
นํ้าเป็นอย่างไร ดีไม่ดีอย่างไร ซึ่งผลออกมาดีถึง
ดีมาก เพราะเจอสัตว์ที่มีคะแนนเยอะๆ อยู่หลาย
ชนิดครับ อีกอย่างคือสอนในเรื่องของการดูนก การ
สำ�รวจนก เพราะว่านกก็มีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้าง
หลากหลาย โดยนกแต่ละชนิดก็จะมีพฤติกรรมการ
กินที่แตกต่างกัน ถ้าในพื้นที่มีนกหลากหลายชนิด
แสดงว่าอาหารที่นั่นย่อมอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย
ยิ่งมีนกหลากหลายสายพันธุ์ก็แสดงว่ามีสิ่งที่อุดม
สมบูรณ์ที่หลากหลายอยู่ในพื้นที่ ก็เลยใช้นกเป็น
สื่อในการชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
ที่มีอยู่ด้วยครับ สำ�หรับประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับ
ในวันนี้ อย่างแรกคือเด็กจะได้สมั ผัสในกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็นการใช้สารเคมีในการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า การได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็นการดูนก การดูสัตว์นํ้าจืดขนาดเล็ก
เพราะว่าเด็กๆหลายคนยังไม่เคยรู้จัก เด็กๆหลาย
คนไม่เคยเห็น พอมาก็จะรู้สึกตื่นเต้น ก็เหมือนการ
ไปเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับด้านสิ่ง
แวดล้อม เกีย่ วกับการศึกษาต่างๆ ซึง่ จากการสังเกต
เด็กๆ ค่อนข้างสนใจแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่
ได้ทำ�ในวันนี้ครับ
		น.ส.นงลักษณ์ ทองคำ� โรงเรียนบางสะพาน
กล่ า วว่ า กิ จ กรรมเอสเอสไอคิ ด ส์ เ ป็ น กิ จ กรรม
ที่ ดี ม าก เป็ น กิ จ กรรมที่ นำ � เด็ ก มาเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมผ่านประสบการณ์ตรง เด็กๆได้เรียนรู้ว่า
จากการทดลอง และสายตาที่มอง มองไปในนํ้า
เราอาจจะเห็นปกติ แต่เวลาเราตรวจสอบแล้วเรา
จะรู้ว่าคุณภาพนํ้าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะครูสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเวลาเราสอนก็จะบอกได้เพียง
ภาคทฤษฎีเท่านั้น จะบอกกับเขาว่าในนํ้าจะมีสิ่งมี
ชีวติ เล็กอยู่ แต่เราก็ไม่สามารถมีเครือ่ งพิสจู น์ให้เด็ก
เห็น แต่พอมาวันนีเ้ ขาได้ลงมือตรวจสอบ ครูกด็ ใี จที่
เด็กๆ ได้มาเห็นกับตาตัวเอง และอีกอย่างหนึง่ เมือ่ มี
บริษทั มาตัง้ อยูใ่ นบริเวณนีห้ ลายคนก็คดิ ว่าจะทำ�ให้
นํ้าเสียหรือไม่ แต่พอพาเด็กมา เด็กได้เข้าไปเห็น
และพิสจู น์ให้เห็นเลยว่าบริษทั ไม่ได้ท�ำ นํา้ เสีย อีกทัง้
ยังมีการบำ�บัดให้เห็น ซึง่ พิสจู น์ให้เด็กๆเห็นของจริง
		น.ส.ปิน่ แก้ว จำ�นงค์รตั น์ โรงเรียนบางสะพาน
กล่าวว่า “วันนีไ้ ด้พาเข้าร่วมกิจกรรม นับได้วา่ เป็นการ
เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ถ้าเป็นการดูคณ
ุ ภาพ
นํ้า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่เคย
สัมผัส และไม่เคยรู้ว่าการตรวจสอบนํ้า ดูคุณภาพ
นํา้ มีวธิ กี ารอย่างไร แล้วก็ได้ท�ำ การทดลอง ได้ลงมือ
ปฎิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กไม่ได้เจอในโรงเรียน เพราะ
ว่าในบทเรียนเราจะไม่ได้เน้นลึกขนาดนี้ ก็แค่เรียน
รู้ทฤษฎี ซึ่งทำ�ให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
การทดลอง และได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้ ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ค่ะ”
		นางกรองกาญจน์ คงแท่น โรงเรียนบ้าน
ดอนสำ�ราญ กล่าวว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ ทำ�ให้
เด็กๆ ได้ปฏิบัติจริง ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ
นอกห้องเรียน และได้สมั ผัสกับธรรมชาติในบริเวณ
โดยรอบโรงงานเอสเอสไอว่ า มี บ รรยากาศเป็ น
อย่างไรและทำ�ให้ทราบค่าคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม
ของโรงงาน จากการร่วมกันตรวจวัดจริงกับมือ ได้
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ตามฐานที่ได้กำ�หนด นอกจากนี้
ยังทำ�ให้เด็กๆได้รับความรู้ การเชื่อมโยงและบูรณ
าการกับบทเรียน ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ จากโรงเรียน
ต่างๆ ทำ�ให้เด็กได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคม”
		ด.ญ.ณัฐชา สมประสงค์ โรงเรียนบางสะพาน
กล่าวว่า “วันนีร้ สู้ กึ ดีทไ่ี ด้มาเข้าร่วมโครงการเอสเอสไอ
คิดส์ค่ะ รู้สึกสนุกและได้ความรู้จากค่ายนี้ วันนี้ได้
ทำ�กิจกรรมดูนก และกิจกรรมอีกหลายอย่างเลย
ค่ะ เช่น กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพนํ้าทำ�ให้รู้ว่านํ้า
คุณภาพดีและเสียเป็นอย่างไร สำ�หรับกิจกรรมหนู
ชอบการส่องกล้องดูนกมากๆ ค่ะ เพราะได้เห็นนก
หลายชนิด”
		ด.ช.สันติภาพ ทองดี โรงเรียนบ้านท่าขาม
กล่าวว่า “วันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการทำ�นํ้ายา
อเนกประสงค์ ซึ่งมีการนำ�นํ้าหมักมาเป็นส่วนผสม
ครับ ผมชอบมากและจะนำ�ไปใช้ล้างจาน ล้างรถ
ที่บ้านได้ครับ ผมชอบโครงการนี้มากเลยครับ ทั้ง
สนุกและได้ความรู้ โดยเฉพาะการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าครับ”
		ด.ญ. เมรินทร์ วาปี โรงเรียนบ้านอ่าวยาง
กล่าวว่า “วันนีห้ ลังจากทีห่ นูได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ทำ�ให้หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับนํ้า ทำ�ให้หนูรู้ว่านํ้าดี
สีอะไร นํา้ เสียสีอะไร แล้วก็รบั ความรูเ้ กีย่ วกับนกค่ะ
เช่น ได้รวู้ า่ นกมีชอื่ อะไรบ้างและมีรปู ร่างอย่างไร หนู
ชอบกิจกรรมการดูนกมากทีส่ ดุ และหนูกอ็ ยากกลับ
ไปเล่าให้เพือ่ นๆ และครอบครัวฟังคะ ว่าทีเ่ อสเอสไอ
มีความรู้มากมายและมีการบำ�บัดนํ้าที่ดีค่ะ”
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ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ตอจากหนา 1

ผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว า ตามที่ ส ภาเยาวชนบ า นดอนสง า ภายใต ก าร
สนับสนุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดประสบความสําเร็จจาก
การเขียนแผนงาน “โครงการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดย
เยาวชน” โดยไดรบั งบประมาณสนับสนุนในการดําเนิน
งานจากกองทุ น ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เปนจํานวนเงิน 67,300 บาท นัน้
เมื่อเร็วๆ นี้ สภาเยาวชนบานดอนสงา ไดมีการผนึก
กําลังเอสเอสไอในการดําเนินงานตามแผน โดยการจัด
กิจกรรมอบรมใหความรู เรือ่ ง “การเอาชนะยาเสพติด
อยางยัง่ ยืน” ขึน้ เพือ่ สงเสริมการปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน ใหเยาวชนคนในชุมชนตระหนักถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด รูจักวิธีการปองกันใหหางไกลยาเสพติด
สร า งเยาวชนในการต อ ต า นและป อ งกั น การแพร
ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทาง
ดานรางกายจิตใจใหกับเยาวชน ไมตกเปนทาสของ
ยาเสพติด ทัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจากนายเวรัชช ธาราสมบัติ
นายอําเภอบางสะพาน ใหเกียรติเปนประธานเปดการ
อบรม และไดรับความรวมมือจาก ตํารวจภูธรอําเภอ
บางสะพาน กองรอย ตชด. 147 รพ.สต.บานหนองตาจา
และฝายความมั่นคง อําเภอบางสะพาน รวมเปน
วิทยากร โดยมีเยาวชนและประชาชนสนใจเขารับฟง
การฝกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 130 คน
นางสาวอําพันธ ดาราเมือง ประธานสภา
เยาวชนบ านดอนสงา กล า ววา กิจ กรรมในครั้ ง นี้
เปนกิจกรรมแรกภายใตโครงการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยเยาวชน” โดยการจัดอบรมใหความรู เรื่อง “การ
เอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน” เปนเสมือนการปูทาง
หรือปูพื้นฐานใหเยาวชนไดมีความแข็งแกรงและได
ตระหนักเห็นถึงโทษภัย ความรายแรงของยาเสพติด
วามีความนากลัวขนาดไหน และเปนการสรางแรง
ผลักดันไมใหเยาวชน หรือคนในชุมชนเขาไปยุงเกี่ยว

กับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตางๆ หลังจากการ
จัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้แลว ยังคงมีการทํากิจกรรม
ตามแผนงาน ที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณเพื่อทํา
กิจกรรมอีก 3 กิจกรรม คือ 1. การฝกอบรมใหความรู
เรื่ อ งยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาซึ่ ง ได แ ก นั ก เรี ย น
โรงเรียนบานดอนสงา พรอมจัดตั้ง “ยุวอาสา” เพื่อ
รณรงคประชาสัมพันธใหความรูดานยาเสพติดใน
สถานศึกษา 2. กิจกรรมตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร
ดานยาเสพติด นอกจากจะเปนศูนยขอมูล หรือหอง
สมุดแลวยังมีสมาชิกสภาเยาวชนทีผ่ า นการฝกอบรม
บริการใหคาํ ปรึกษาแกเยาวชน และบุคคลทัว่ ไป มีการ

โดยมีผนู าํ ชุมชน และผูแ ทนบริษทั ฯ เปนทีป่ รึกษา เพือ่
เปนการฝกทักษะการบริหารทรัพยากรทีม่ อี ยางจํากัด
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอตัวเยาวชน และ
ชุมชนอยางสูงสุดตอไป ทัง้ นีส้ ภาเยาวชนบานดอนสงา
ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหการสนับสนุน
วิทยากรเขามาอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดใหกับ
เยาวชนในโรงเรียน และเยาวชนในหมูบานดอนสงา
และขอขอบคุณคณะกรรมการหมูบ า น บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหการผลักดัน
สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการ
อบรมใหความรูในครั้งนี้เราจะดําเนินกิจกรรมตางๆ

เผยแพรขอมูลดานยาเสพติดผานเสียงตามสายของ
หมู บ า นโดยเยาวชน และผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ร ณรงค
ประชาสัมพันธตอ ตานยาเสพติดผานชองทางตางๆ ใน
หมูบ า น และพืน้ ทีใ่ กลเคียง 3. กิจกรรมการประเมินผล
โครงการโดยมีตัวชี้วัดไดแก การมีสวนรวม ความรู/
การรับรูข า วสาร การเชือ่ มโยงเครือขาย และศักยภาพ
ของสภาเยาวชน เพื่อสรางเยาวชนใหเปนนักวิจัยใน
ทองถิ่นที่สามารถนําเอาระเบียบวิธีวิจัย/ประเมินผล
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการวางแผนกิ จ กรรมของสภา
เยาวชนตอไปในอนาคต
นางสาวอําพันธ กลาวอีกวา สําหรับการบริหาร
จัดการโครงการที่ไดรับงบประมาณฯ จะดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสภาเยาวชนบานดอนสงาเปนหลัก

ตามแผนงานที่เราไดวางไวอยางเขมขนคะ
นางสาวสมใจ แท น นาค ที่ ป รึ ก ษาสภา
เยาวชนบานดอนสงา กลาววา “รูสึกประทับใจมาก
ที่เยาวชนในหมูบาน และในโรงเรียนใหความสนใจ
ในการเขารวมอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีชาวบานใน
ชุมชนบานดอนสงาของเราใหความสนใจเขารวมการ
อบรมในครั้งนี้เปนจํานวนมาก การจัดกิจกรรมอบรม
ในวันนี้เปนกิจกรรมแรกของโครงการอบรมเยาวชน
ตอตานยาเสพติดจากแผนงานที่ทางเราไดวางแผน
กันไว เพือ่ ใหเยาวชนในหมูบ า นรวมไปถึงบุคคลทัว่ ไป
ในชุมชนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเพื่อที่
จะไดรวมกันสอดสองดูแลสมาชิกในครอบครัวของ
ตนเองใหไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมไปถึง

วาขางในยังมีสภาพและกลิ่นใกลเคียงกับขาวโพดที่ ปองกันการทําปฏิกิริยาระหวางวัตถุดิบกับเหล็ก
เพิ่งบรรจุกระปองใหมๆ ปราศจากสิ่งเจือปน และ และเพื่อหลอลื่นผิวกระทะ สวนกระทะแบบสแตนเลส
ยังมีสารอาหารอยูเ กือบครบถวน ซึง่ เปนขอพิสจู น มีความทนตอการกัดกรอน ไมทําปฏิกิริยากับสาร
จําพวกกรด และทนตอการขูดขีด แตขอ
ไดอยางหนึ่งวากระปองเหล็กชวยรักษาคุณภาพ
ต
อ
จาก
น.1
“นองเหล็กเลาเรื่อง”
เสียคือนําความรอนไดไมดี นอง
อาหารไดดีแคไหน
เหล็กมวนไดบอกคุณสมบัติ
นอกจากนี้ นอง
บทบาทของเหล็ ก ในกระบวนการแจกจ า ย เหล็กมวน ยังไดมี
แลวทานผูอ า นลอง
อาหารเริ่มตนจากการใชเครื่องจักรและอุปกรณ
คุณเชื่อไหมวา...
นําไปเปรียบ
ที่เปนเหล็กในกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่อง
กระป
อ
งเหล็
ก
สามารถ
เทยี บ
ดื่มตางๆ จากนั้นใชรถบรรทุกและตูคอนเทนเนอร
ชวยถนอมอาหารที่บรรจุอยู
เหล็กขนสงอาหารมายังพื้นที่ชุมชน เปนตน และใน
ขางในได โดยไมจาํ เปนตอง
หองครัวก็ยงั รายลอมไปดวยเหล็ก ตัง้ แตอปุ กรณ
ดูนะครับ
พืน้ ๆ อยางมีด หมอ กระทะ ตะหลิว ทัพพี ชอน สอม
เติ
ม
สารเติ
ม
แต
ง
จากนัน้ ขอมาตอ
และภาชนะตางๆ ไปจนถึงเครื่องใชไฟฟาอยางตูเย็น
ใด
ๆ
กั
น
ที
เ
่
รื
อ
่
งเหล็กทีพ่ กั พิง
และเตาอบ แถมบทบาทของเหล็กที่ไมพูดถึงเลยไมได
กันบาง ความตองการทีอ่ ยูอ าศัย
คือ การเปนบรรจุภัณฑอาหารที่สามารถเก็บไวกิน
ของมนุษยมีการขยายตัวและเติบโตขึ้น
ไดนาน เชน กระปองเหล็ก ที่มีความแข็งแรงทนทาน
เรื่อยๆ เหล็กยังไดเปนวัสดุสําคัญที่บานขาดไมได
ทนตอแรงกระแทก ปองกันอาหารจากแสงแดด
ดวยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับ
อากาศ และความชื้น โดยในแตละปทั่วโลมีการผลิต
อาหารกระปองถึงเกือบสองแสนลานใบเลยทีเดียว เคล็ดลับในการพิจารณาเลือกกระทะมาฝากทาน วัสดุกอสรางอื่นๆ งายตอการเชื่อมตอและขึ้นรูป
กระปองสามารถถนอมอาหารที่บรรจุอยูขางในได ผูอานดวย ซึ่งหลายทานอาจจะยังไมทราบ แบงเปน ทัง้ ยังปราศจากปญหาเรือ่ งปลวกหรือรามากวนใจ
บานใหความสะดวกสบายและเปนที่กันแดดกัน
ดวยตัวเองโดยไมจําเปนตองเติมสารเติมแตงใดๆ กระทะแบบเหล็กหลอ ซึ่งมีความสามารถเก็บกัก
และไดมีตัวอยางของความมหัศจรรยของอาหาร ความรอนและการกระจายความรอนไดดีมาก ทน ฝนไดก็ดวยโครงสรางเหล็ก คาน และฐานบาน (ซึ่ง
ที่บรรจุในกระปองเหล็กคือ ไดมีการคนพบขาวโพด ตออุณหภูมสิ งู ๆ แตกอ นใชงานผูใ ชตอ งปรับสภาพ ตองใชเหล็กเปนสวนประกอบ) แผนเหล็กมุงหลังคา
กระปองอายุถึง 40 ปในสหรัฐฯ เมื่อเปดดูปรากฏ กระทะใหเกิดชั้นไขมันเคลือบผิวกระทะกอน เพื่อ ชวยปองกันอุณหภูมหิ นาวรอนสุดโตงไดดี แถมยัง

รวมกันตอตานไมใหมียาเสพติดเขามาในชุมชนดวย
ซึ่งกิจกรรมการอบรมในวันนี้นับวาเปนประโยชนเปน
อยางมากกับตัวเยาวชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งภาย
หลังจากการอบรมทางเราก็จะยังคงดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานทีไ่ ดวางไวเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของ
โครงการตอไปคะ”
นายไชยา ทรหด ผูใหญบานดอนสงา หมูที่ 8
ต.กําเนิดนพคุณ กลาววา กอนอื่นผมขอขอบคุณทีม
ชุมชนสัมพันธ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ทีค่ อยเปน
พี่เลี้ยงเปนที่ปรึกษาใหกับสภาเยาวชนบานดอนสงา
และหมูบานดอนสงาตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา
สําหรับการอบรมในวันนี้ผม และชาวบานในชุมชน
มีความภาคภูมิใจเพราะเปนกิจกรรมที่ตรงกับความ
ตองการของคนในชุมชนที่จะรวมกันขจัดยาเสพติด
ใหออกหางจากเยาวชน และคนในชุมชนของเรา การ
อบรมในครั้งนี้ผมตองขอขอบคุณทุกๆ หนวยงานที่
ใหการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ เพือ่ ประโยชน
กับเยาวชน และชุมชนบานดอนสงา ซึง่ ความรูท ไี่ ดเด็ก
เยาวชนในหมูบานไดประโยชนเยอะมาก ซึ่งแตกอน
การทํากิจกรรมลักษณะนี้ไมเคยมี ครั้งนี้เปนครั้งแรก
ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมเนือ่ งจากสวนใหญจะเปนกิจกรรม
ทีจ่ ะทําแตเฉพาะในโรงเรียนเทานัน้ ซึง่ หลังจากนีพ้ วก
เรา และทีมงานจะไดมีการดําเนินงานตามแนวทาง
และแผนงานทีไ่ ดวางไว ซึง่ มีเปาหมายทีจ่ ะดําเนินการ
ตอตามจังหวะชวงเวลาที่มีความเหมาะสมตอไป
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการสวนชุมชน
สัมพันธ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ กลาววา บริษัทมีความยินดีเปนอยาง
ยิง่ ทีไ่ ดเขามารวมสนับสนุนสภาเยาวชนบานดอนสงา
ในการจัดทํากิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนเพือ่ ชุมชน หากมี
กิจกรรมดีๆ แบบนี้บริษัทยินดีใหการชวยเหลือ และ
ดีใจทีไ่ ดเห็นสภาเยาวชนบานดอนสงาแหงนีส้ ามารถ
กาวเดินไดอยางแข็งแกรง มีการพัฒนา การบริหาร
จัดการ การดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ และมี
ความคิดสรางสรรคในการคิดทํา เพือ่ พัฒนาชุมชน ทํา
ประโยชนใหกับชุมชน เอสเอสไอ เชื่อวาสภาเยาวชน
บานดอนสงาจะสามารถนําพาความเจริญกาวหนา
และสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน

กันนํ้ากันลมไดดีอีกดวย เตียงนอนนุมสบายเดง
ดึ๋งไดก็ดวยสปริงเหล็กขางในฟูก ล็อกและกลอน
ประตูเหล็กชวยใหเราสามารถเก็บของมีคาไดอยาง
ปลอดภัย
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ในบ า นต า งๆ ยั ง เป น ส ว น
ประกอบที่ทําใหชีวิตเราสบายขึ้น อยางเครื่องซัก
ผาชวยผอนแรงและทําใหเรามีเวลาวางมากขึน้ หรือ
ตูเย็นชวยรักษาอาหารใหสดใหมอยูเสมอ ก็ลวน
ประกอบขึ้นดวยเหล็ก ยังมีทอเหล็กกับกอกนํ้าที่
ชวยสงนํ้าสะอาดๆ มาใหเราดื่มกินและชําระลางสิ่ง
ตางๆ อีก ในตึกสูงๆ หรือหางสรรพสินคา เราก็ไม
ตองปนขึ้นบันไดหลายๆ ชั้นใหเหนื่อย (หรือขอเขา
เสื่อมในบางราย) เพราะมีบันไดเลื่อนและลิฟทที่เปน
เหล็กคอยอํานวยความสะดวกให พูดถึงดานความ
สวยงามแลวเฟอรนิเจอรเหล็กก็สามารถใชตกแตง
บานสไตลโมเดิรนไดสวยอีกดวย
ทานผูอานคงเห็นความสําคัญ และประโยชน
มากมายของเหล็กกันแลวใชไหมครับ วาเหล็กสําคัญ
กับมนุษยขนาดไหน ฉบับหนาถึงคิวของนองเหล็ก
สะอาดกันแลว วาจะสรรหาสาระเรื่องเหล็กอะไรมา
ฝากทานผูอาน รอติดตามกันนะครับ
ทีม่ า : เรียบเรียงจากหนังสือ Steel Is All Around สถาบัน
เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

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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“ความปลอดภัยมาเปนอันดับหนึง่ ”
3 บริษทั ในเครือสหวิรยิ า ประสานความรวมมือ

ใหความรู “การปองกันอัคคีภัยเบื้องตนในโรงเรียน”
เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายนที่ ผ า นมา
ทีม งานคุณภาพจากหนว ยงาน
ความปลอดภัย ประกอบดวย บจก.
เหล็กแผนเคลือบไทย บจก.ไลน
ทรานสปอรต และ บจก.ทาเรือ
ประจวบ ในเครือสหวิริยา รวม
พลังแท็คทีมกวา 30 คน รวมกัน
จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกความ
ปลอดภัยใหชมุ ชน ภายใตกจิ กรรม
“อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ป อ งกั น
และระงับอัคคีภัยเบื้องตน กับ
นั ก ดั บ เพลิ ง รุ น จิ๋ ว ” เพื่ อ สร า ง
ความตระหนักถึงการปองกันและ
เตรียมพรอมรับมือกับอัคคีภัย
ที่จะเกิดขึ้นได ณ โรงเรียนบาน
อาวยาง ต.แมราํ พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ :อานตอหนา 2

รายงาน
พิเศษ
ประมวลภาพ
กิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา
ประจําเดือน
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น.4

ผนึกกําลังพนักงาน บจก.เวสเทิรน เซฟการด

รวมเปนสวนหนึง่ ในธุรกิจเครือสหวิรยิ า ผานกิจกรรมสัมมนาประจําป
บริษัท เวสเทิรน เซฟการด จํากัด (WSG) อีกหนึ่งธุรกิจในเครือสหวิริยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
ประจําป 2558 เพือ่ ใหพนักงานไดรบั ทราบขอมูลความเคลือ่ นไหวของกลุม ธุรกิจเหล็กเครือสหวิรยิ า
ในฐานะเปนสวนหนึ่งของครอบครัวสหวิริยา ภายใตการนําของนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร เครือสหวิริยา ไดใหเกียรติมารวมมอบนโยบายประสานความเขาใจ ในการรวม
เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตไปพรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน
บางสะพานใหกาวไปดวยกันไดอยางยั่งยืน
งานสั ม มนาจั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ใน ความปลอดภัย กวา 140 คน เขารวม
24 - 25 มิถุนายนที่ผานมา ณ หอง เครือสหวิรยิ า อ.บางสะพาน จ.ประจวบ- กิจกรรม พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประชุมออดิทอเรียม บริษัท สหวิริยา คีรขี นั ธ รวมพลเหลาพนักงานผูรักษา กระชับความสัมพันธ :อานตอหนา 3

แนะนําทีมพี่เลี้ยงธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

หนวยประสานรวมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจทีด่ ใี หพน่ี อ งชาวบางสะพาน น.4
ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
กําเนิด
นพคุณ

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
พงศ
ประศาสน
ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
แมรําพึง
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ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
ธงชัย

● สนับสนุนทีมฟุตบอล

คณะกรรมการนโยบายฯ
เครือสหวิรยิ า มอบเงินสนับสนุน
สโมสรฟุตบอล ทีมประจวบ
เอฟ ซี 3 ลานบาท
น.3

● รับรางวัล

บี.เอส.เมทัล รวมรับโล
วันตอตานยาเสพติด
จ.ประจวบฯ

น.3

6/30/2558 BE 00:17

2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ป้องกันอัคคีภัย

ต่อจากหน้า 1

กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ เกิ ด จากความร่ ว มมื อ
ของพนักงานจากหน่วยงานความปลอดภัย ทั้ง 3
บริษัทในเครือสหวิริยา ที่พร้อมใจออกหน่วยจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัย ภายนอกบริษัทฯ
เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตประจำ�วัน สร้างความรู้และปลูกจิตสำ�นึก
ด้านความปลอดภัยสู่น้องๆ เยาวชนบางสะพาน
โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
ในโรงเรียน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
สนองในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ที่
ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำ�งานของ
ผู้ ใ ช้ แ รงงาน ตาม “โครงการความปลอดภั ย
เฉลิมพระเกียรติ พระเทพรัตนราชสุดาที่พระองค์
ครบ ๕ รอบ” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในงานมี ก ารบรรยายให้ ค วามรู้ ถึ ง
แนวทางการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
โรงเรียน การแสดงเกี่ยวกับการตอบโต้เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ วิธีการอพยพกรณีเมื่อเกิดไฟไหม้
โดยตัวแทนจาก บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย นาย
สิทธิพล ตั้งสุนทรตระกูล หัวหน้าหน่วยความ
ปลอดภัย พร้อมด้วยนายพิทลู กองเลข หัวหน้าแผนก
ความปลอดภัย บจก.ท่าเรือประจวบ และมีการจัด
บอร์ดให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
พร้อมสาธิตการใช้ถังดับเพลิงขั้นพื้นฐานเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ โดยนายธงชัย เครือน้อย หัวหน้า
สำ�นักความปลอดภัย จาก บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านอ่าวยาง นายมานพ ทองห่อ ร่วมกิจกรรม
สาธิตด้วย พร้อมรับมอบถังดับเพลิง จำ�นวน 8 ถัง
ก่อนจะนำ�ไปติดตั้งตามจุดสำ�คัญต่างๆ บริเวณ
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ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
อาคารเรียน นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำ�ถามด้าน
ความปลอดภัยชิงรางวัล และมอบชุดเครือ่ งเขียน
บรรยากาศเติมเต็มไปด้วยสาระความรู้ รอยยิ้ม
เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานจากพี่สู่น้อง โดยมี
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 80 คน
และปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน  
นายมานพ ทองห่อ
ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น
บ้ า นอ่ า วยาง ให้ ค วาม
เห็นถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า
“ดีใจที่โรงเรียนได้มีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรม ทำ � ให้
คุณครูได้รจู้ กั พนักงานใน
มานพ ทองห่อ เครือสหวิริยา  เหมือนมี
ความสนิ ท สนมกั น มากขึ้ น และกิ จ กรรมนี้ มี
ประโยชน์กับคุณครูและเด็กๆ มาก เพราะทำ�ให้
มีความรู้ในการป้องกันหากเกิดไฟไหม้ในเบื้อง
ต้นได้ ซึ่งสามารถนำ�ไปปรับใช้กับชีวิตประจำ�วัน
ได้ และอยากให้เครือสหวริริยา ออกมาให้ความ
รู้หรือมาร่วมจัดกิจกรรมอีกและทางโรงเรียนของ
เรายินดีต้อนรับเสมอ ในนามโรงเรียนบ้านอ่าว
ยาง ขอขอบคุณบริษัทในเครือสหวิริยา ที่เห็น
ความสำ�คัญของโรงเรียนเรา ขอบคุณทุกคนที่มา
ให้ความรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้ครับ”
		เด็กชายชาญชัย รุ่งดี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง กล่าวว่า “ดีใจที่พี่ๆ มา
จัดกิจกรรมที่โรงเรียน ชอบที่มีการเล่นเกมส์ ถาม
- ตอบ ทำ�ให้ผมและเพื่อนๆ ได้รับของรางวัล ส่วน
ความรู้ที่ได้ในวันนี้เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้
เบือ้ งต้น และจะนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปบอกต่อคนใน
ครอบครัว ขอขอบคุณพี่ๆ เครือสหวิริยา ที่มาให้
ความรู้ มอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับโรงเรียน และ
มาเลี้ยงอาหารกลางวันครับ”
		นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความ
ปลอดภัย ตัวแทนจาก บจก.ท่าเรือประจวบ เผย
ความรู้สึกภายหลังว่า “วัตถุประสงค์ของโครง

การฯ นีเ้ พือ่ ปลูกจิตสำ�นึก
และสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย ให้
กับโรงเรียน บริษัทฯ เล็ง
เห็ น ความสำ � คั ญ ด้ า น
อั ค คี ภั ย เป็ น ภั ย ใกล้ ตั ว
จึ ง อยากขยายความรู้
พิทลู กองเลข
ด้านอัคคีภัย การป้องกัน
ไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง
ถูกวิธี และเมือ่ มีเหตุเกิดขึน้ ทุกคนสามารถปฏิบตั ิ
ตามขั้ น ตอนได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ลดความสี ย
หายและสู ญ เสี ย ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น และชี วิ ต ให้ น้ อ ย
ที่สุด วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้นำ�ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในเรื่องอัคคีภัยมาถ่ายทอดให้กับคณะ
ครูและนักเรียนได้รับรู้ ดีใจที่เห็นเด็กๆ ให้ความ
สนใจ ตั้งใจฟังมาก และเป็นความร่วมมือกันของ
3 บริษัท เพื่อความหลากหลายขององค์ความรู้
ความถนัดของแต่ละบริษัทถือเป็นความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนบางสะพาน”
นายสิ ท ธิ พ ล
ตั้ ง สุ น ท ร ต ร ะ กู ล
หั ว หน้ า หน่ ว ยความ
ปลอดภัย บจก.เหล็ก
แ ผ่ น เ ค ลื อ บ ไ ท ย
กล่ า วว่ า “เนื่ อ งด้ ว ย
สำ�นักงานสวัสดิการ
สิทธิพล ตัง้ สุนทรตระกูล และคุ้มครองแรงงาน
จ.ประจวบฯ ได้ มี โ ครงการ “ความปลอดภั ย
เฉลิมพระเกียรติ พระเทพรัตนราชสุดาที่พระองค์
ครบ ๕ รอบ” ขึ้น และเรียนเชิญหน่วยงานและ
บริษัทเอกชนฯ ในจ.ประจวบฯ เข้าร่วมโครงการฯ
และบริษทั เองก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านความ
ปลอดภัยของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง และดีใจที่
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจมากที่
ได้มาเสริมทักษะให้กับน้องๆ พวกเขาจะได้รู้ว่า
เมือ่ เกิดอัคคีภยั จะต้องทำ�อย่างไร จะแก้ไขปัญหา

เบื้องต้นอย่างไร การป้องกันหรือการหลบเลี่ยง
ที่ถูกวิธี เมื่อยามเกิดอุบัติภัยหรืออัคคีภัยจริง จะ
ได้ลดระดับความรุนแรง ให้เบาบางหรือไม่สูญ
เสียเลย เพราะการเกิดอัคคีภยั มิได้เกิดกับโรงงาน
หรือบ้านพักที่อยู่อาศัย สามารถเกิดได้ทุกที่ทุก
แห่ง การออกมาให้ความรู้วันนี้ได้เรียนรู้หลาย
อย่างว่าน้องๆ เขาขาดอะไร เราจะช่วยเหลืออะไร
อย่างอื่นได้อีกในวันข้างหน้า สำ�หรับวันนี้ประทับ
ใจมากครับ”
อี ก ด้ า นความคิ ด เห็ น จาก บจก.ไลน์
ทรานสปอร์ต นายธงชัย เครือน้อย หัวหน้าสำ�นัก
ความปลอดภั ย กล่ า ว
ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการฯ ว่า “บริษัทฯ
ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี  ซึ่งนอกจากการ
ธงชัย เครือน้อย
   สร้างจิตสำ�นึกด้านความ
ปลอดภัยในองค์กรแล้ว วันนี้ทั้ง 3 บริษัทในเครือ
สหวิริยา ได้ร่วมกันขยายความรู้ปลูกจิตสำ�นึก
ด้านความปลอดภัยสู่ภายนอก และชุมชนรอบ
ข้างของเราก็ คือ รร.บ้านอ่าวยาง และดีใจที่ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึง่ การปลูกจิตสำ�นึก
ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชน  ถือเป็นการ
สร้างพื้นฐานที่สำ�คัญในการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัย และอยากให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ของบริษัทในเครือสหวิริยา อย่างต่อเนื่องและมี
แบบแผนที่ชัดเจน เพราะการจัดกิจกรรมต่างๆ
สิ่งที่ได้นอกจากงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทุกคน
ในเครือฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีความช่วยเหลือเกื้อกูลและเกิดความ
สามัคคีในการทำ�งานร่วมกันมากขึ้น อยากให้มี
กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของบริษัทต่างๆ ใน
เครือสหวิริยาอีกครับ”
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ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
สนับสนุนกีฬาฟุตบอล
ประจวบ เอฟซี

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วย
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายกิ จ การ
สาธารณะและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คม บมจ.สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลทีม
ประจวบ เอฟ ซี จำ�นวน 3 ล้านบาท
เพื่ อ ร่ ว มส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
โดยมี น ายทรงเกี ย รติ ลิ้ ม อรุ ณ รั ก ษ์
ประธานสโมสรฯ รั บ มอบ โดยเครื อ
สหวิริยา ขอร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้
ทีมฟุตบอลตั ว แทนจั ง หวั ด ประจวบฯ
สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวประจวบ
ต่อไป

ผนึกกำ�ลัง

ต่อจากหน้า 1

พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานและผูบ้ ริหาร และรูจ้ กั กลุม่ เหล็กเครือสหวิรยิ า
		 บรรยากาศของทัง้ 2 วัน เต็มไปด้วยความคึกคัก
อัดแน่นด้วยสาระความรู้ด้วยการบรรยายสรุปภาพ
รวมของกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา โดยนางวารุณี
วุฒศิ กั ดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์
เครือสหวิรยิ า ในฐานะทีด่ แู ล บจก.เวสเทิรน์ เซฟการ์ด
ได้เล่าภาพรวมเครือสหวิรยิ า ให้พนักงานได้ฟงั รวมถึง
งานด้านสังคมทีเ่ ครือสหวิรยิ าร่วมด้วยช่วยกันทำ�กับพี่
น้องชาวบางสะพาน “สหวิริยากับบางสะพาน” โดย
นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและ
พัฒนาอาวุโส บจก.บางสะพานสัมพันธ์ พร้อมมีการ
แบ่งกลุม่ เป็นทีม 7 กลุม่ ทำ�กิจกรรมเพือ่ ให้พนักงานได้
ระดมความคิดสรุปเนือ้ หาสาระความสำ�คัญทีไ่ ด้จาก
การเข้าร่วมสัมมนา และแนวทางที่จะร่วมขับเคลื่อน
องค์กรในด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมข้อ
เสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการร่วมอบรมในครั้งนี้
ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ โดยนายณรงค์ สุวชั รังกูร
จากทีมทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงานจากแผนก
ส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา ที่มาร่วมสร้างสีสัน
ในงานให้คึกคักยิ่งขึ้น
		นายดุสติ แซ่อนุ่ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ดูแลรับผิดชอบงานประจำ�อยู่ที่ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE “กล่าวแสดงความรู้สึก
ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ตน
ทำ�งานมากว่า 5 ปี เป็นคนบางสะพานแท้ๆ วันนี้ได้
รับความรู้มากมายในหลายๆ เรื่อง ทั้งการก่อตั้งของ
หลายๆ บริษัทในเครือสหวิริยา และภูมิใจที่ได้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวเครือสหวิริยา การจัดสมัมนา
อยากให้จัดอย่างนี้ปีละ 2 ครั้ง จะดีมากครับ เพื่อให้
พวกเราทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ขององค์กร เพราะเครือสหวิริยามีหลายบริษัท หลาก
หลายหน่วยงาน และการที่เราได้มาพบปะกันทำ�ให้
ได้รู้จักผู้บริหารหลายๆ ท่าน รวมถึงพนักงานในเครือ
สหวิริยา และอยากให้จัดกิจกรรมสัมมนาแบบนี้อีก
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บี.เอส.เมทัล ร่วมรับโล่วันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
ในกิจกรรม “26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดประจวบฯ” พร้อมให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด (สาขา1 อ.บางสะพาน) โดยมีนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์
กรรมการผู้จัดการ ร่วมรับรางวัลในโครงการฯ ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรมมของเครือสหวิริยา ณ ลานพิธี
เอนกประสงค์ศาลากลาง จ.ประจวบฯ

เป็นสิ่งที่ดีเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนพนักงานที่
ประจำ�อยู่หลายบริษัท ทำ�ให้รู้จักกันมากขึ้น วันนี้ได้
ประสบการณ์และความรู้ที่ดีมากครับ ขอบคุณครับ”
		นายสมทฤศ ชู แ ก้ ว พนั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัย บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
หรือ BSBMเผยความรู้สึก ภายหลังกิจกรรมสัมมนาฯ
ว่า “กิจกรรมในวันนี้ ดีมากๆ ทำ�ให้ผมและเพื่อน
พนักงานได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
ได้รู้ข่าวสารต่างๆ รวมถึงประวัติความเป็นมาของ
บริษัทในเครือสหวิริยาป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก
และยั ง ได้ เ จอเพื่ อ นร่ ว ม
งานในสายงานเดี ย วกั น
ได้มาพบปะพูดคุย ถ้าเป็น
ไปได้ อ ยากให้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมแบบนี้ทุกปี และ
ขอเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้
อีก อยากฝากถึงผู้บริหาร
ว่าอยากให้ลงพื้นที่แบบนี้
บ่อยๆ เพือ่ จะได้รถู้ งึ ปัญหา
ของพนักงาน รปภ. และ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่จัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ”
		 โดยนายสุรเดช
มุขยางกูร ประธานกรรมการ
บริ ห าร บจก.สหแลนด์
พร๊อพเพอตี้ โฮลดิ้ง กล่าว
สรุปถึงสาระของสัมมนาใน
ครั้งนี้ ว่า “รู้สึกประทับใจ
มาก ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม กิ จ กรรม
มีสองเรื่อง คือ เรื่องแรก
การตรงต่อเวลา ถือว่าเป็น
เรื่องที่ดีของพวกเราทุกคน
และขอชื่นชมพนักงานเวส
เทิรน์ เซฟการ์ด ทุกคนทีใ่ ห้
ความสำ�คัญและมาก่อน
เวลานัดหมาย ส่วน เรื่องที่
สอง คือ ความพร้อมเพรียง
กั น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ลั ก ษณะที่

สำ�คัญ สำ�หรับบุคคลทีจ่ ะมาเป็นเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย เป้าหมายของบริษัทฯ คือ อยากพัฒนา
และยกระดับ WSG หรือเวสเทิร์น เซฟการ์ด ให้เป็น
บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการทำ�งาน อยากให้เป็น
นักคิดและร่วมวางแผนในการรักษาความปลอดภัย
อย่างมีระบบ ให้กับบริษัทเพื่อนคู่ค้าของเรา ไปพร้อม
กับการขับเคลื่อนขององค์กร อยากให้มีเป้าหมาย
ร่ ว มกั น ในการรวมพลั ง เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองให้เป็นทีมรักษาความปลอดภัย

ที่มีมาตรฐาน บริการลูกค้าอย่างแข็งขัน รู้จักหน้าที่
มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และพร้อมให้บริการ
รักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพตลอดเวลา 24
ชั่วโมง และขอให้ภูมิใจในอาชีพของเรา เพราะเรา
คือฟันเฟืองหนึ่งขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวสหวิริยา สุดท้ายขอฝากให้ทุกคนดำ�เนิน
ชีวติ โดยยึดถือวิถเี ศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ต้อง
รู้จักจัดระเบียบการใช้ชีวิต ลดการใช้จ่าย เพิ่มรายได้
ให้กับตัวเอง ทำ�ให้ชีวิตเกิดความสมดุลให้มากที่สุด”
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ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

รายงาน
พิเศษ

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ประจําเดือนมิถุนายน 2558

เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ในด า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ณ บางสะพาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
ที่ผานมา ทีมชํานาญการดานสิ่งแวดลอม เครือ
สหวิ ริ ย า เดิ น สายส ง มอบ “รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2557” ใหกับหนวยงาน
ราชการในพื้นที่อําเภอบางสะพาน เพื่อรับทราบ
ผลการตรวจสอบคุณภาพดานสิ่งแวดลอมตางๆ
เชน คุณภาพอากาศ นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล และคุณ
ภาพนํ้าฝน รวมถึงงานนิเวศและการอนุรักษใน
พื้นที่ชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เปนตน
ดวยสํานึกรักสิ่งแวดลอม และถือเปนนโยบาย
หลั ก ของเครื อ สหวิ ริ ย า ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ และ
ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม โดยคํานึงถึงผลก
ระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึง

ตองควบคุมดูแลใหอยูในมาตรฐานที่หนวยงาน
ราชการกําหนด พรอมรายงานผลตอหนวยงาน
ภาครัฐตอเนื่องทุกป
ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพดานสิ่ง
แวดลอมในป 2557 ที่ผานมา คาการตรวจวัด
คุณภาพดานสิ่งแวดลอม ทั้งคุณภาพอากาศ นํ้า
ผิวดิน นํ้าทะเล และคุณภาพนํ้าฝน ทั้งหมดอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่หนวยราชการกําหนด
โดยกิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก
นายเรวัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอบางสะพาน
รับมอบรายงานฯ ฉบับดังกลาว พรอมใหความ
เห็นถึงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมวา “การ
ทํางานดานสิ่งแวดลอม เปนเรื่องละเอียดออน
และตองแสดงความจริงใจ การเก็บขอมูลตอง
ทําอยางตอเนือ่ ง และตองขยายผลสูช มุ ชน สังคม

แนะนําทีมพี่เลี้ยงธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
จากทีมงานเครือสหวิริยา

วันนี้ทีมขาวฅนเหล็ก ขอเปดพื้นที่พิเศษ
ในฉบับนี้ แนะนําทีมพี่เลี้ยงธนาคารชุมชน
อ.บางสะพาน เนื่องจากที่ผานมา หลังจากที่
บจก.บางสะพานสัมพันธ ซึ่งมีบทบาทหนาที่
ในการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม ภายใตการบริหาร
จั ด การโดยคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นา

เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า
ดวยจํานวนสมาชิกของทีมที่มีการรวมตัวกัน
มากขึ้น ดังนั้นการดูแล และเปนพี่เลี้ยง รวม
คิด รวมทํา รวมสนับสนุน กิจการตางๆ ของ
ธนาคารชุมชน จึงเปนไปอยางเขมขน ฉบับนี้
จึงขอแนะนําทีมพีเ่ ลีย้ งในแตละตําบลใหพนี่ อ ง
ชาว อ.บางสะพาน ใหรับทราบกัน

และหนวยงานราชการ เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนรับรูร บั
ทราบชวยกันสอดสองดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมกัน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของ
พวกเราทุกคน โดยเฉพาะกับกลุมเยาวชน ตอง
มีการใหความรูและขอมูลที่ถูกตอง การสราง
จิตสํานึก ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลา จึงตองปลูก
ฝ ง กั น ตั้ ง แต วั ย เด็ ก และเครื อ สหวิ ริ ย าถื อ เป น
สวนหนึ่งของสังคมบางสะพาน เปนหนวยงานที่
ทําอุตสาหกรรมในชุมชน ฉะนั้นยิ่งตองเฝาระวัง
และตรวจสอบคุณภาพดานสิ่งแวดลอมใหอยู
ในมาตรฐานที่ดีตลอดเวลา และดูแลอยางตอ
เนื่องตอไป”
รายชื่ อ หน ว ยงานราชการที่ ที ม งานได
“รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557”
ไปมอบ ไดแก

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ที่วาการอําเภอบางสะพาน
อบต.แมรําพึง
อบต.กําเนิดนพคุณ
อบต.พงศประศาสน
อบต.ธงชัย
อบต.รอนทอง
อบต.ทองมงคล
อบต.ชัยเกษม
เทศบาลกําเนิดนพคุณ
เทศบาลบานกรูด
เทศบาลรอนทอง
โรงเรียนบานทาขาม
สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 8

รวมภาพ
บจก.สหวิริยาโลจิสติกส จัด Sahaviriya Academy
กิจกรรมอบรมหลักสูตร “บัญชีการเงินสําหรับผูบริหาร”

บจก.สหวิรยิ าโลจิสติกส ในเครือสหวิรยิ า จัดโครงการ Sahaviriya Academy ภายใตหวั ขอ
หลักสูตร”บัญชีการเงินสําหรับผูบริหาร” โดยเนนสรางความรูเกิดความเขาใจ เสริมทักษะใหมๆ
พรอมแลกเปลีย่ นประสบการณใหกบั พนักงาน เพือ่ เปนกลไกชวยเสริมการทํางานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยมี บจก.สหแลนดพร็อพเพอรตี้ โฮลดิง้ เขารวมอบรม ณ หองสัมมนา เครือ
สหวิริยา สํานักงานพระราม 3

ทีมพี่เลี้ยง รายชือ่ พีเ่ ลีย้ ง ตําบลกําเนิดนพคุณ
ตําบล 1. นางสาวธัญพร ทองอยู
กําเนิด 2. นางสาวพรรณรมล ทองหอ
นพคุณ
ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
พงศ
ประศาสน

รายชือ่ พีเ่ ลีย้ ง ตําบลพงศประศาสน
1. นายยงวิทย ทองโปรง
2. นางสาวปยาภัสร ภมรสูตร
3. นางสาวสุนิษา อยูรม

ทีมพี่เลี้ยง
ตําบล
แมรําพึง

รายชื่อพี่เลี้ยง ตําบลแมรําพึง
1. นายประชุม พันธพฤกษ
2. นายอนุชา ยิ้มแยม
3. นายอานนท เจริญเอม
4. นางสาวธีวารินทร เอี่ยมสุวรรณ

ทีมพี่เลี้ยง รายชื่อพี่เลี้ยง ตําบลธงชัย
ตําบล 1. นางสาวนันทกานต เทียนเพ็ชร
ธงชัย 2. นางสาวอารีรัตน มณฑาทอง
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
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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