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วก.บางสะพานถก
กลุม เหล็กสหวิรยิ า
ฝกงานนศ.วิถีใหม
ปลอดภัยไดความรู

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
เปดเวทีหารือกลุม เหล็กสหวิรยิ า
เตรียมความพรอม-แนวปฏิบัติ
นักศึกษาโครงการ พัฒนาชาง
เทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก
ครบวงจร รุนที่ 13 ปการศึกษา
2563 แบบนิวนอรมอล เนนยํ้า
ความปลอดภั ย และได ค วามรู
ของลูกหลานบางสะพานเปนหลัก
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานวา ตามที่ได
เกิดสถานการณระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 จนสงผลกระทบ
ตอการเปดภาคเรียน วิธกี ารเรียน
การสอน และการฝ ก งานของ
สถานศึ ก ษาต า งๆ รวมถึ ง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ซึ่ ง มี โ ครงสร า งการเรี ย นการ
สอนแบบปกติ และทวิภาคี เชน
โครงการพัฒนาชางเทคนิคเพื่อ
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ครบวงจร
ซึ่ ง เป น โครงการความร ว มมื อ
ระหวางวิทยาลัยกับกลุมเหล็ก
สหวิ ริ ย า เพื่ อ เป น การเตรี ย ม
ความพรอมและความปลอดภัย
ของผูเรียน ไดมีการจัดประชุม
หารือรวมระหวาง นายพิษณุเวท
โพธิ์เพ็ชร ผูอํานวยการวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน นายอรุณ
เกลื่ อ นพั น ธ รองผู อํ า นวยการ
ฝายวิชาการ นายพสุรัตน พงสา
ครู นิ เ ทศนั ก เรี ย นฝ ก งาน และ
ตัวแทนกลุมเหล็กสหวิริยา เพื่อ
เตรียมความพรอม อานตอ น.4
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3บริษทั เหล็กสหวิรยิ าควา
รางวัลปลอดภัยระดับชาติ
ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปที่ 1 “SSI”
● ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปที่ 3 “BSM”
● ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) 14 ป
ติดตอกัน “TCRSS”
●

กลุม เหล็กสหวิรยิ าใสใจวัยเกา
เปด‘โรงเรียนผูส งู วัย’ทางสาย
สงเสริมการเรียนรูแ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ
วัยเกาบางสะพาน กลุม เหล็กสหวิรยิ า ผนึก
กําลังกับรพ.สต.ถํ้าคีรีวงศ อสม. และผูนํา
ชุมชน เปดโรงเรียนผูสูงอายุบานทางสาย
หลังสถาการณโควิดคลีค่ ลาย จัดขึน้ ภายใต
โครงการสหวิรยิ ารวมพัฒนา โดยมีครูอาสา

รวมเปนวิทยากรถายทอดภูมิ
ความรูประสบการณ สืบสาน
ภูมปิ ญ
 ญาใหคงคุณคาคูช มุ ชน
มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 50
คน
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” กลาววา กลุม เหล็ก
สหวิ ริ ย า (SSI TCRSS TCS
WCE BSBM) ในฐานะผูรวมขับ

เคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชน
ผานกิจกรรมธนาคารและสภา
ผู นํ า ชุ ม ชน ภายใต โ ครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา ไดรวมกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล บานถํ้าคีรีวงศ ตําบล
ธงชัย อสม. และผูน าํ ชุมชน จัด
กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุบาน
ทางสาย
อานตอ น.3

มุง เนนความปลอดภัยในการทํางาน
เห็นผล 3 บริษัทกลุมเหล็กสหวิริยา
พาเหรดรับรางวัลความปลอดภัย
ระดับประเทศ ประจําป 2563 จาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน SSI และ BSM รับ
รางวัลเกียรติบตั ร (ทอง) สวน TCR ควา
ประเภทรางวัลเกียรติบตั ร (แพลทินมั )
ผู บ ริ ห ารยํ้ า เดิ น หน า สร า งความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนือ่ ง
พรอมกําชับพนักงานทุกคนปฏิบัติ
หนาที่ดวยความไมประมาท
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว า เมื่ อ วั น ที่ 22
มิถุนายน 2563 กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
สถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2563 โดยคณะอนุกรรมการ
ประกวดฯ พิจารณา อานตอ น.2

หวงใยความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน SSI-PPCรวมดับไฟโรงงานใยมะพราว
ห ว งใยความปลอดภั ย ชุ ม ชน
บางสะพาน เอสเอสไอ-ท า เรื อ
ประจวบ รวมระงับเหตุเพลิงไหม
โรงงานใยมะพราว จนเพลิงสงบ
ผูบ ริหารแนะพีน่ อ งประชาชนระมัด
ระวังเหตุทอ่ี าจทําใหเกิดไฟไหม และ
ความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานสถานการณเกิด
เพลิงไหมโรงใยมะพราววา เมือ่ วันที่
20 มิถุนายน 2563 องคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง ไดรับแจงเหตุ
จากชาวบานในพื้นที่วาเกิดเพลิง
ไหม
อานตอ น.2
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ตัดสินผลการคัดเลือกให้บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน)
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2563 ระดับประเทศ”
ประเภทรางวัลเกียรติบตั ร(ทอง) ปีที่ 1 นับเป็นความ
ภาคภูมใิ จและสร้างชือ่ เสียงให้กบั องค์กรอย่างมาก
รวมถึงสร้างกำ�ลังใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัยแบบต่อเนื่องด้วย
		 นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำ�นัก
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวว่า
“รางวั ล ดั ง กล่ า วเป็ น ผลมาจากบริ ษั ท ได้ มุ่ ง เน้ น
การดำ�เนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โดยต้องการให้พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึง
ความสำ�คัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน
ให้ทำ�งานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำ � งานผ่ า นโครงการต่ า งๆ เช่ น การรณรงค์ ล ด
อุบัติเหตุจากการทำ�งาน (Zero Accident Campaign)
โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่
การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพ
พนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจาก
การทำ�งาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
กำ�กับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะ
มาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุก
พืน้ ที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงาน
ในองค์กร พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการหามาตรการ
ต่างๆ ที่จะช่วยทำ�ให้มีค่าอัตราความถี่การบาด
เจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำ�งาน
(LTIFR) ลดต่ำ�ลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์
และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการ
ทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ในปี 2562 เอสเอสไอมีคา่
อัตราความถีก่ ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานต่อหนึง่ ล้าน
ชัว่ โมงการทำ�งาน อยูท่ ี่ 0 ซึง่ เป็นสถิตทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในรอบ
25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมา”
		 “ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ใส่ใจและเห็นถึง
ความสำ�คัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน

ห่วงใยปลอดภัย
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ขอประสานงานทีมดับเพลิงอบต.แม่ร�ำ พึง เข้าระงับ
เหตุเพลิงไหม้ โดยในที่เกิดเหตุนั้นเพลิงได้ลุกลาม
เจ้าหน้าทีโ่ รงงานใยมะพร้าวไม่สามารถควบคุมได้
จึงประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอืน่
เพิ่มเติม ภาคเอกชนในพื้นที่
ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ร่วมปฏิบัติภารกิจ
ควบคุ ม และดั บ เพลิ ง ไหม้
ดังกล่าว
		 ทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เหตุ
บริ ษั ท ได้ ป ระสานกั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทันที และส่งรถดับ
เพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ
ภารกิจควบคุมและดับเพลิงไหม้โรงงานใยมะพร้าว
โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดับเพลิงหน่วยงาน
อบต.แม่รำ�พึง เทศบาลกำ�เนิดนพคุณ รวมถึงทีม
และรถดับเพลิง บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอด้วย
		 การดับเพลิงดังกล่าวใช้เวลาควบคุมและดับ
เพลิงไหม้ทง้ั สิน้ 7 ชัว่ โมง ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
นัน้ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องจะสืบสวนหาสาเหตุตอ่ ไป
		 นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายการผลิต กล่าวว่า บริษทั สหวิรยิ า
ได้ให้ความสำ�คัญเรือ่ งความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ทั้งในส่วนกระบวนการดำ�เนินงานของบริษัท และ
ชุมชน เจ้าหน้าทีข่ องเราได้รบั การฝึกอบรมดับเพลิง
ขัน้ เทคนิค การฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ สูง และการสัง่ การ
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ให้ท�ำ งานอย่างปลอดภัยมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้า
สร้างความปลอดภัยในการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
และขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ไม่ประมาท”
		 ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานอีกว่า นอกจากบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ยังมีบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาที่ได้รับรางวัลอีก ได้แก่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) โรงงานบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2563
รางวัลระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร
(แพลทินมั ) 14 ปีตดิ ต่อกัน รวมถึง บริษทั บี.เอส.เมทัล
จำ�กัด (สาขา 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภท
รางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 3 อีกด้วย
		 สำ�หรับรางวัลระดับประเทศดังกล่าว แบ่งออก
เป็น เกียรติบัตรระดับประเทศ และโล่รางวัลระดับ
ประเทศ ดังนี้
1. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับทอง) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 1 - 4
2. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 6-9
3. เกียรติบตั รระดับประเทศ (ระดับแพลทินมั ) สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั รางวัลปีที่ 11 - 14, ปีที่ 16 - 19
และปีที่ 21 - 25
4. เกียรติบตั รระดับประเทศ สำ�หรับ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน (คปอ.) ดีเด่นระดับ
ประเทศ หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับ
ประเทศ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน (จป.) ทุกระดับดีเด่นระดับประเทศ
5. โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 5
6. โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 10, ปีที่ 15, ปีที่ 20
และปีที่ 25 ติดต่อกัน
		 ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัลนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะ
จัดส่งรางวัลให้กบั สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจั ง หวั ด และสำ � นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและ
คุม้ ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ เป็นผูด้ �ำ เนิน
การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป

กลุ่มเหล็กสหวิริยา
บูรณาการร่วมกับ “โรงพยาบาลบางสะพาน”
ออกแบบและสมทบทุน
สร้ า ง “ห้ อ งแยกโรค
ความดันลบ ใช้ในห้อง
ฉุกเฉิน-ห้องทันตกรรม”

X

คว้ารางวัล
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กลุ่มเหล็กสหวิริยาและ
โรงพยาบาลบางสะพาน ร่วมกันบูรณาการออกแบบและสมทบทุนสร้าง “ห้องแยกโรคความดัน
ลบ (Negative Pressure Room) ภายในห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลบางสะพาน”
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) ลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อาทิ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่
โรควัณโรค เป็นต้น สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มา
ใช้บริการในโรงพยาบาลบางสะพาน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
สำ�หรับการออกแบบและสร้างห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นอีก
หนึ่งความร่วมมือระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยาและโรงพยาบาลบางสะพาน ภายใต้โครงการ Save
Bangsaphan ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บางสะพานปลอดโควิด-19 หรือ ประชาชนบางสะพานได้
รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้นำ�
ชุมชน และประชาชนบางสะพาน ในการดำ�เนินโครงการฯมาโดยตลอด

ุ ธรรมมอบถุงยังชีพชุมชนดาวดึงษ์บรรเทา
X กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า-ศูนย์คณ
ผลกระทบโควิด กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ร่วมกับศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ พื้นที่ชุมชนวัดดาวดึงษาราม และ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ดับเพลิง ทั้งยังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน
ตรวจสอบและแก้ไขสภาพพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อการเกิดเหตุฉกุ เฉินไฟไหม้และการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุฉกุ เฉินเป็นประจำ�
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่
ออกแบบติดตัง้ ไว้มคี วามสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดย
ในปี 2562 นั้น ไม่มีอุบัติการณ์เหตุฉุกเฉินไฟไหม้

เกิดเหตุทอ่ี าจสร้างความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆ คนระมัดระวัง
และตรวจสอบสิง่ ต่างๆ ทีอ่ าจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ได้”
		 ทั้งนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มีการดำ�เนินงานการฝึก
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับได้

เกิดขึ้นในพื้นที่โรงงาน แต่ทางบริษัทยังคงเข้มงวด
ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
เหตุฉกุ เฉินไฟไหม้และเหตุฉกุ เฉินอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
		 “ความปลอดภัยสำ�หรับเราเป็นเรือ่ งสำ�คัญมาก
ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจะเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนจน
กลายเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เพื่อไม่ให้

เรียนรู้ถึงแหล่งอันตรายจากการปฏิบัติงานพร้อม
แนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย โดยเน้น
ให้พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมา พนักงาน
รับเหมาช่วง รวมถึงพนักงานในสัญญา ได้รับการ
อบรม On the Job Training ก่อนให้พนักงานเริ่ม
ปฏิบตั งิ านจริง อีกทัง้ มีการจัดหลักสูตรอบรมเพิม่ เติม

จากวิทยากรภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์
ใหม่ให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก
สภาพแวดล้อมในบริษัทอีกด้วย
		 นายธนันท์ บุตรลบ เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง ฝ่าย
สำ�นักจัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย เล่าว่า
“ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าสำ�นักจัดการสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภั ย ให้ เ ข้ า
ช่วยเหลือเพือ่ ควบคุมและระงับ
เหตุ เ พลิ ง ไหม้ บริ เ วณโรงใย
มะพร้าว ต.แม่รำ�พึง โดยเวลา
ทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุนนั้ เป็นช่วงเวลา
เปลีย่ นกะการทำ�งานพอดี ผมกับ
เพือ่ นร่วมงานอีกคนจึงรีบนำ�รถ
ดับเพลิงของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
ภารกิจควบคุมและดับเพลิงไหม้
ร่วมกับหน่วยงาน อบต.แม่ร�ำ พึง
เทศบาลกำ�เนิดนพคุณ และบริษัท ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด”
		 ด้านนายโกศล หินศรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เอสเอสไอ ที่ เ ข้ า ร่ ว มระงั บ เหตุ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า
“มีความยินดีในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าดีใจทีเ่ กิดเหตุไฟไหม้ขนึ้ การ
เกิดไฟไหม้นอกจากทำ�ให้เกิดความเสียหายแล้ว
ยังอาจจะทำ�ให้คนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เดือดร้อนไป
ด้วย เช่น อาจจะลุกลามไปใกล้บ้านเรือนประชาชน
กลุ่มควันที่ลอยบนอากาศก็มีผลกระทบเรื่องของ
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งวันนี้พยายามควบคุมและ
ระงับเหตุเพลิงไหม้นี้ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เกิด
ความเสียหายน้อยที่สุดในพื้นที่ครับ”
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ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทางสาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรม
ของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ
ต่อการดำ�เนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรจิตอาสา นางสาวยุวดี ชอบชื่น
ครูโรงเรียนบ้านนาผักขวง นางสาวงามเพ็ญ
เจริญชีพ ครูการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจำ�ตำ�บล
ธงชัย ถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับ
ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำ�นวน
50 คน
สำ�หรับกิจกรรมโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ ใ นวั น ดั ง กล่ า ว
ประกอบไปด้วย 1. ออก
กำ � ลั ง กายด้ ว ยการเต้ น
แอโรบิก และออกกำ�ลังกาย
เเบบนั่ ง เก้ า อี้ สอนโดย
นางสาวอ้ อ เนตรอนงค์
ครู นำ � ออกกำ � ลั ง กายยื ด
กล้ามเนื้อ 2. การบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะ และการนำ � ขยะ
ก ลั บ ม า ทำ � ป ร ะ โ ย ช น์
ฝึ ก ประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของจาก
กระดาษและขวดพลาสติก
และ 3. กิจกรรมสันทนาการ
สร้างสมาธิให้กับผู้สูงอายุ
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม เหล็ ก
สหวิ ริ ย าเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น
กิ จ กรรม ซึ่ ง บรรยากาศ
ภายในกิจกรรมมีทั้งรอย
ยิ้มและเสียงหัวเราะอย่าง
สนุกสนาน ผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย
จิ ต ใจ และสั ง คม รวม
ถึ ง สามารถปรั บ ตั ว และ
ดำ�เนินชีวติ ได้อย่างเหมาะ
สมตามวัย
		 ทั้ ง นี้ ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมผู้ สู ง อายุ ต้ อ ง
ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ า งกายก่ อ นเข้ า อาคาร
สวมหน้ากากอนามัย และ
ปฏิบัติตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม
		 นายศักชัย มีอารีย์ ผอ.รพ.สต.บ้าน
ถํา้ คีรวี งศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม
ดังกล่าว ให้สมั ภาษณ์วา่ “กิจกรรมผูส้ งู อายุ
เป็นกิจกรรมที่ดำ�เนินการทุกเดือน แต่ใน
ช่วงวิกฤตการณ์ โควิด-19 ต้องหยุดกิจกรรม
ไป 3 เดือน เพื่อลดความแออัดและการ
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แพร่ระบาดเชื้อโควิดในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้
กลับมาดำ�เนินกิจกรรมอีกครั้ง โดยยึด
หลักมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
อย่างเคร่งครัด และยังคงเสริมความรู้
และทักษะที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวิต
พร้อมส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
อีกด้วย”
		 ผอ.รพ.สต. กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
“สำ � หรั บ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยธนาคาร
ชุ ม ชนและสภาผู้ นำ � ชุ ม ชน ขอให้ ไ ม่
ประมาท การ์ดอย่าตก และยังคงรักษา
มาตรการเว้นทางสังคม ไม่ว่าจะสวม
หน้ า กากอนามั ย ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ จำ � เป็ น
ต้องออกนอกเคหะสถาน การเว้นระยะ

ห่ า งรวมถึ ง ลดการอยู่ ใ นที่ แ ออั ด ที่ แ ละ
สำ�คัญหมั่นทำ�ความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการสัมผัสจุดเสี่ยง
ครับ”
		 นายอรรถกร รักทิม หัวหน้าสำ�นัก
ชุมชนสัมพันธ์กลุม่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า บอก
ว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เล็งเห็นความ

SSI Group มอบ
“เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟาเรด” ให้แก่
สำ�นักงานสาธารณสุข
อำ�เภอบางสะพาน

X

โรงเรียนผู้สูงอายุ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา
โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบเครื่องวัด
อุณหภูมิอินฟาเรด ให้แก่สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) เพื่อนำ�ไป
มอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในแต่ละ
หมูบ่ า้ น โดยมีนายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำ�เภอบางสะพาน นายภิรมย์ นิลทยา รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

สำ�คัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล
และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ม าอย่ า ง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ทำ�ให้กิจกรรมต่างๆ
ระดับชุมชนต่างหยุดชะงัก รวมถึงกิจกรรม
โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ บ้ า นทางสาย ตำ � บล

ธงชัย ได้ปิดทำ�การเป็นเวลาถึง
3 เดือน ขณะนีไ้ ด้เปิดทำ�การตาม
ปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการ
เว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คมอย่ า ง
เคร่งครัด
กิจกรรมในวันนี้ กลุ่มเหล็ก
สหวิ ริ ย า ร่ ว มดำ � เนิ น กิ จ กรรม
สั น ทนาการสร้ า งสมาธิ ใ ห้ กั บ
ผูส้ งู สุงอายุ โดยใช้การนับตัวเลข
เข้ามาประยุกต์กับเกมส์ เพื่อฝึก
การใช้กล้ามเนื้อสมองให้คิดไป
ตามเกมส์นั้นๆ”
นางช่วง คงสมัคร นักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านทางสาย
เล่าด้วยความดีใจว่า ”โรงเรียน
เปิ ด แล้ ว ได้ เ จอเพื่ อ นๆ รู้ สึ ก
ไม่ เ หงา เพราะช่ ว งที่ โ รงเรี ย น
ปิ ด ไป เนื่ อ งจากโรคโควิ ด -19
ไม่ ไ ด้ ม าโรงเรี ย นรู้ สึ ก เหงา
มากๆ อยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำ�อะไร
พอโรงเรี ย นเปิ ด อี ก ครั้ ง ได้ ทำ �
กิจกรรมเยอะแยะมากมายร่วม
กั บ เพื่ อ น ทำ � ให้ ค ลายเหงาลง
อยากให้เพื่อนๆ มาโรงเรียนกัน
แต่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย
มาด้วยนะคะ”
ด้ า นนางสมจิ ต ร พั น ธ์ ดี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้าน
ทางสาย บอกว่ า “กิ จ กรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพิ่งกลับมา
เปิดทำ�การอีกครั้งหลังจากหยุด
ไปนาน ได้ ก ลั บ มาเจอเพื่ อ น
ผู้ สู ง อายุ หมอ เเละก็ ที ม งาน
รู้สึกดีใจช่วยคลายความเหงาได้ วันนี้ร่วม
กิจกรรมออกกำ�ลังกาย เล่นเกมส์สนุกดี
กิจกรรมนับเลขช่วยฝึกสมองและสมาธิได้
ทั้งยังมีวิทยากรช่วยสอนจัดการขยะ ช่วย
ฝึกให้ผู้สูงอายุประดิษฐ์ของเหลือใช้ เเละ
สามารถนำ�กลับบ้านได้ อยากให้มกี จิ กรรม
แบบนี้ต่อไป”
6/29/20 13:55

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ฝกงานวิถีใหม

ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตอจากหนา 1

และแนวปฏิบัติรับนักศึกษาเขาสูสถานประกอบ
การในแนวทางการรั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก งาน-ขั้ น
ตอนการดําเนินการฝกงาน-การนิเทศนักศึกษา
ฝกงาน-เกณฑการประเมินผลการฝกงาน รวมถึง
แนวปฏิบตั ติ นของนักศึกษาระหวางฝกงานในชวง
โควิ ด ในรู ป แบบวิ ถี ใ หม นิ ว นอร ม อล ทั้ ง นี้
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปดภาคเรียนใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไปสํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุม
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ
ผูบริหารกลุมเหล็กสหวิริยา เปดเผยวา “ตามที่มี
การแพรระบาดโควิด-19เกิดขึ้นในประเทศไทย
กลุมเหล็กสหวิริยาไดมีมาตรการการปองกันการ
แพรระบาดอยางรัดกุม ใหแกผปู ฏิบตั งิ านภายใน
องคกร และผูเ ขามาติดตอยังบริษทั ตางๆ ของกลุม
และในชวงภาวะการณที่ยังไมปกติยังไมมีวัคซีน
ปองกันเชื้อโควิด จึงรวมหารือแนวทางฝกงาน
การเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมของการเรียน
และในการฝกงานใน “โครงการพัฒนาชางเทคนิค
เพือ่ อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร” รวมกับผูบ ริหาร
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและผูที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะเปดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม
“โครงการความรวมมือจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีระหวางกลุมเหล็กสหวิริยาและวิทยาลัย
การอาชี พ บางสะพานในป นี้ นั บ เป น รุ น ที่ 13
โดยมีนักศึกษาเขาฝกวิชาชีพกับบริษัทในกลุม
จํานวน 53 คน ในรูปแบบวิถีใหม (นิวนอรมอล)
โดยระหวางที่ฝกงานในโรงงานนักศึกษาทุกคน
จะตองปฏิบัติตามกฎและการปองกันของแตละ
บริษัทอยางเครงครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ
การเขามาภายในโรงงาน การผานประตูฆาเชื้อ
โควิดและเชื้อโรค การเวนระยะหางทางสังคม
การเวนระยะหางการนั่งประชุมหรือปฏิบัติงาน

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

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

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผูอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ใหสัมภาษณวา
“ในป 2563 นี้ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ไดสง นักศึกษาเขามาฝกงานในสถานประกอบการ
กลุมเหล็กสหวิริยา จํานวน 53 คน เปนรุนที่ 13 มี
ระยะเวลาการฝกงานตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
- 9 เมษายน 2564 และเนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยจะ
กําชับนักศึกษาทุกคนใหปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการทุกแหงทีเ่ ปดรับอยางเครงครัด

โดยใช Google Classroom และ ระบบ Cloud เขา
มาชวยจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะมีรปู แบบ
การเรียนแบบ Anywhere and Anytime คือ การ
เรียนรูไดทุกสถานที่และทุกเวลา
2. ระบบการเขามาเรียนในสถานศึกษาสําหรับ
วิชาปฏิบัติ โดยจะมีการแบงนักเรียนออกเปนก
ลุม กลุมละไมเกิน 20 คน และ มีมาตรการในการ
ปองกันการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ดังนี้
- มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยง
กอนเขาสถานศึกษา โดยเมือ่ นักเรียนมาถึงสถาน

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ค. 63

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกร (Steel solution) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรม
วัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ มีความรูดานโลหะ (1 อัตรา)
- วิศวกรควบคุม-ประกัน วุฒปิ ริญญาตรีขน้ึ ไป สาขาวิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประสบการณดาน
BOQ 1 ป

• ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
สํานักงานใหญ)

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ (ประสบการณอยาง
นอย 2 ป)
หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

ศึกษา จะมีเจาหนาที่ประจําจุดคัดกรองทําการ
ตรวจวัดอุณหภูมริ า งกาย ซึง่ นักเรียนทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
รางกายเกิน 37.5 องศา จะทําการกักตัวไว แลว
แจงผูป กครอง เพือ่ นําสงโรงพยาบาล และสําหรับ
นักเรียนทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ า งกายไมเกิน 37.5 องศา จะ
มีสติ๊กเกอรติดเปนสัญลักษณไว
- นักเรียนจะตองสวมใสหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานศึกษา
- มีจดุ บริการลางมือดวยสบูห รือเจลแอลกอฮอล
อยางเพียงพอในสถานศึกษา
- จัดใหมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social
Distancing)”
“ผมในนามของผูอํานวยการวิทยาลัยการ
อาชี พ บางสะพาน ต อ งขอขอบคุ ณ กลุ ม เหล็ ก
สหวิริยาที่ใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ทําโครงการพัฒนาชางเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร รวมถึงใหความอนุเคราะหรับ
นักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจน
ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาตลอดระยะเวลาที่ อ ยู ใ นสถานประกอบการ”
โครงการพัฒนาชางเทคนิคเพือ่ อุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร เปนโครงการทีก่ ลุม เหล็กสหวิรยิ า
ทําบันทึกขอตกลงรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ในการสงเสริมการผลิตและพัฒนา
บุ ค ลากรระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให
สอดคล อ งและรองรั บ ความต อ งการของกลุ ม
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก และอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง
โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 4 สาขา
ประกอบด ว ย สาขาวิ ช าเทคนิ ค เครื่ อ งมื อ กล
(เครื่องมือกลอุตสาหกรรม) สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต (งานเครื่องมือกล) สาขาวิชาไฟฟากําลัง
และ สาขาวิชาการจัดการคลังสินคา (โลจิสติกส)
ปจจุบันมีนักศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 669
คน และกลับเขามารวมงานกับกลุม เหล็กสหวิรยิ า
จํานวน 187 คน

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตรวเิ คราะห
โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• ตนเรือ จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
(มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (2 อัตรา)
• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
• คนสวน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
• แมบาน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมราํ พึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086 - 7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น 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 หรือทําซํา้ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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