
 ผลงาน “เคร่ืองมวนและ

จายสายเคเบิลดวยแขนแบบ

โตะหมุน” ของ WCE ที่ได

รับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ :  

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 

ดีเยี่ยม ประจําป 2557 จาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.)

X

ปที่  5   ฉบับที่  92   ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2557

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

ทมีผลติ SSI บางสะพานผนกึ
พลัง SSI UK เชื่อมโยงธุรกิจ
เหล็ก ลุยคิดวิธีลดตนทุนผลิต
เหล็ก ดวยการเพิ่มนํ้าหนัก
เหล็กแทงแบน (Slab) จาก 
Slab หนากวาง 4 ฟุตนํ้าหนัก 
22.7 ตนั เพิม่เปน 26.2 ตนั สง
ผลทําใหตนทุนการผลิตของ 
SSI UK และ SSI ลดลงได 
10.2 เหรียญตอตัน หรือคิด
เปนมูลคากวาปละ 309 ลาน
บาทตอป มีอัตราผลิตสูงข้ึน 
สามารถขนสง    อานตอ น.4

รง.SSIบางสะพาน
สานประโยชนSSI UK
ลดตนทนุผลติเหลก็

แทนเคเบลิยกัษWCEสรางชือ่
ผลงานประดษิฐดเียีย่มแหงป

● ที่มา : คณะทํางานอนุรักษพลังงาน SSI

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประกาศ

ผลรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 8 สาขา เนื่องในวันนัก-

ประดิษฐ WCE ควารางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเย่ียม

ประจําป 2557 จากผลงาน “เครื่องมวนและจายสาย

เคเบิลดวยแขนแบบโตะหมุน” เครื่องแรกในเอเชีย 

ใชในงานวางสายเคเบิลใตนํ้าเกาะสมุย และเปนสิ่ง

ประดิษฐชิ้นแรกของประเทศไทยที่ วช.ไดมอบรางวัล  

ผูบริหารเผยนับเปนความภาคภูมิใจสูงสุดและเปน

พลังขับเคล่ือนประดิษฐผลงานสรางสรรคท่ีสุดยอด  

ตอไป เผยเคยควารางวัลดีเดนในป 2555 มาแลว

TCRSSลยุปรบัปรงุระบบสงปลอกเหลก็
ลดปญหาตกรางสามารถผลติไดตอเนือ่ง
TCRSS นวตักรรมอกีแลว ลยุปรบัปรงุระบบสงปลอกเหลก็ 
(Steel Sleeve) ปองกันปลอกเหล็กขนาด 900 มม. ตกราง
ดวยการออกแบบตัวปรับระยะของ Steel Sleeve กับราง   
ใชระบบลม กระบอกสูบเปนตัวบังคับ ใชสวิตทในการ
ควบคุม สามารถเลือกตามขนาดปลอกเหล็กได สงผล
ความเร็วในการผลิตตอเนื่อง เกิดความปลอดภัยในการ
ทํางาน ไมตองยกปลอกเหล็กขึ้นปรับตําแหนงใหม คืนทุน
ภายใน 2 เดือน               อานตอ น.3

โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

เผยผลการอนุรักษพลังงาน

ประจาํป 2556 ปริมาณการ

ใชพลังงานความรอนตอ

หนวยการผลิตเหล็กแผน

รีดรอนชนิดมวน (HSM)

เฉล่ีย 1,611.64 เมกะจูล

ตอตัน เหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวนประเภทลางผิว

และเคลือบน้ํามัน (PO Line)

เฉล่ีย 148.07 เมกะจูล

ตอตัน  รวมพลังงานที่

สามารถเก็บรักษาไดจาก

การปรับปรุงใหเกิดการ

อนุรักษเพ่ิมประสิทธิภาพ

ลดการใชพลังงานคิดเปน 

3,380,677.44 เมกะจูล 

พรอมจัดหาสินคาและ

บริการที่ใชพลังงานอยาง

มีประสิทธิภาพ หรือใช

พลังงานหมุนเวียน ตอบ

โจทยแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน       อานตอ น.2

รักษสิ่งแวดลอม
SSIลดใชพลังงาน
3.4ล.เมกะจูลป56

  นายณรงคฤทธิ์  โชติ-
นุชิตตระกูล กรรมการผูจัดการ
บริษัทเวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (WCE) เปดเผยวา เมื่อ
วันท่ี 9 มกราคม 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิได

แถลงขาวประกาศผลพจิารณา
ตดัสนิรางวลัสภาวจิยัแหงชาติ
8 สาขา ไดแก ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานวิศวกรรม
ศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
              อานตอ น.2

ตารางเปรียบเทียบการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HSM) ตอป

ป
พลังงาน (MJ/Ton)

นํ้ามันเตา

ไฟฟา

2554

1,567.65

414.48

2555

1,679.25

377.20

 2556

1,611.64

377.36

ตารางเปรียบเทียบการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

ประเภทลางผิวและเคลือบนํ้ามัน (PO Line) ตอป
ป

พลังงาน (MJ/Ton)

LPG

ไฟฟา

2554

171.42

77.18

2555

155.65

77.51

 2556

148.07

82.06

กราฟแสดงการเปรียบเทียบ
การประหยัดพลังงานความรอนสะสมในแตละป

SSI p.1.indd   1 1/30/2557 BE   6:03 PM



ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

เคเบิลยักษ ์           ต่อจากหน้า 1

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการ 

เกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน

วทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั ดา้นมนษุยศาสตร ์

และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

ใหร้างวลัระดบัดเียีย่ม พรอ้มเงนิรางวลัจำานวน 

500,000 บาท แก่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จำากัด (WCE) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อ

ว่า “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิล ด้วยแขน

แบบโต๊ะหมุนอัตโนมัติ” และเป็นสิ่งประดิษฐ์

ชิ้นแรกของประเทศไทยที่สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติได้มอบรางวัล ซึ่งเป็น

รางวลัสงูสดุของสำานกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ (วช.) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรมวิจัย โดยผ่านกระบวนการคัด

เลือกทางด้านเอกสาร วีดีทัศน์ การจัดแสดง

ผลงานและพาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาต่างๆของสภาวิจัยแห่งชาติจำานวน 

15 ท่าน เข้าชมผลงานจริง โดยระยะเวลาใน

การประกวดเริม่ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2556 โดย

กำาหนดพิธีมอบรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเดือนมิถุนายน 2557 ณ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ  

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  นายสมบัติ จูงจิตรดำารงค์ รองกรรมการ

ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและวิศวกรรม

บรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จำากดั (WCE) ให้

สัมภาษณ์กับผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”

ว่า “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิลด้วยแขน

แบบโต๊ะหมุนอัตโนมัติ” (Turntable And 

Loading Arm) ถือเป็นความสำาเร็จที่มาจาก

ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงาน WCE เป็น

สิ่งประดิษฐ์ที่ทีมงานทุกคนร่วมกันสร้างขึ้น 

ตัง้แตเ่ริม่ตน้ออกแบบเครือ่งจกัรไปจนถงึ การ

ผลิตและติดตั้งโดยใช้ทีมงานซึ่งเป็นวิศวกร

คนไทยทั้งหมด โดยใช้สำาหรับวางสายเคเบิล 

สายไฟฟ้าแรงสูงในทะเลที่มีระยะทางไกล

ต่อเนื่องมากกว่า 54 กิโลเมตร ทำางานด้วย

ระบบอัตโนมัติ   ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่

ใช้วางสายเคเบิลเพียงเครื่องเดียวและใหญ่

ที่สุดและในอาเซียน รับนำ้าหนักสายเคเบิลได้ 

3,000 - 5,000 ตัน”   

  สิง่ประดษิฐด์งักลา่วประกอบไปดว้ย ชดุ

สลัก (Pin) ฐานเครื่องจักร (Base Support) โต๊ะ

หมุน (Table) ชุดตะกร้า (Wall) ชุดขับเคลื่อน 

(Transmission unit) ชุดแขนเครื่อง(Loading 

Arm) หอควบคุม (Tower) ชุดลูกกลิ้ง (Roller 

Unit) ชุดส่งกำาลัง (Hydraulic System) ชุด

ควบคุม (Control) และชุดจ่ายสารหล่อลื่น 

(Lubricant System) ซึ่งการออกแบบชิ้นส่วน

และอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกออกแบบให้เป็น

ลักษณะแบบ Modula เพื่อให้ง่ายต่อการผลิต

และติดตั้ง และก้าวข้ามข้อจำากัดทางด้าน

อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตใน

ประเทศไทย โดยส่ิงประดิษฐ์ช้ินน้ีถูกติดต้ังและ

ใช้งานบนเรือ Barge ของ บมจ.อิตาเลียนไทย

ที่ใช้สำาหรับวางสายเคเบิลใน “โครงการวาง

สายเคเบิลวงจร 3 จากโรงไฟฟ้าขนอมสู่

เกาะสมุย” เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

  “เมื่อปี  2555  WCE  เคยได้รับรางวัล

ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ด้านวิศวกรรม-

ศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมจากสภาวจิยัแหง่ชาติ

สำาหรบัผลงาน “เครือ่งกดัรอ่งลกูรดีอตัโนมตั”ิ 

ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดเงินในการจ้าง

งานรวมถึงการขนส่งไปต่างประเทศ ความ

สำาเร็จที่ผ่านมาเหล่านี้แสดงให้ถึงศักยภาพ

ทางด้านวิศวกรรม ในการบริการออกแบบ  

และผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จึงเป็นการ

ยืนยันได้ถึ งการพัฒนาและสร้างสรรค์

นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กและการ

บริการด้วยวิศวกรรม  ต่อผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้ แนวคิด “We 

Engineering Your Success ความฝันเป็นจริง

ได้ด้วยวิศวกรรมของเรา” นายสมบัติกล่าว

รักษ์สิ่งแวดล้อม   ต่อจากหน้า 1

  นายทินกร  ผดุงวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ ่ สายการผลติ  บรษิทั  สหวริยิา

สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ

เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”

ว่า ด้วยเล็งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์

พลังงาน คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่จำากัด 

การบรโิภคพลงังานอยา่งคุม้คา่ ทำาใหบ้รษิทั

พัฒนาระบบการจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ

เพื่อควบคุมการใช้พลังงานในองค์กรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากการจัดตั้ง

คณะทำางานการอนุรักษ์พลังงานขึ้นเป็น

ศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน ผ่านคณะทำางานต่างๆ อัน

ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน

ร่วมทั้งองค์กรในทุกภาคส่วน 

  นายทินกร กล่าวว่า จากการดำาเนิน

งานในการอนุรักษ์พลังงานของเอสเอสไอ

พบวา่ในป ี2556 ปรมิาณการบรโิภคพลงังาน

ทางตรงผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ เช่น 

แหลง่พลงังานตน้กำาเนดิ แหลง่พลงังานทีเ่กดิ

ขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถนำามา

ใช้โดยตรง เช่น นำ้า แสงแดด เชื้อเพลิงตาม

ธรรมชาติเป็นต้น ปรากฏว่าในกระบวนการ

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HSM) มี   

การใช้พลังงานจากนำ้ามันเตาอยู่ที่ 1,611.64 

เมกะจูลต่อตัน ซึ่งลดลงจากปี 2555 ที่เฉลี่ย

อยู่ที่  1,679.25 เมกะจูลต่อตัน และใน

กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด

ม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน (PO 

Line) มีการใช้ก๊าซแอลพีจี เฉลี่ยอยู่ที่ 148.07 

เมกะจูลต่อตัน PO Coil ลดลงจากปี 2555 ที่

เฉลี่ยอยู่ 155.65 เมกะจูลต่อตัน เนื่องจาก

มีการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ จากผลการดำาเนินมาตรการ

อนุรักษ์พลังงาน ทำาให้สามารถลดการใช้

พลังงานความร้อนคิดเป็นพลังงานสะสมใน

ปี 2556 เท่ากับ 3,380,677.40 เมกะจูล  

  สำาหรับปริมาณการบริโภคพลังงาน

ทางอ้อม โดยแหล่งพลังงานทุติยภูมิ ซึ่งเป็น

แหลง่พลงังานแปรรปู ปรากฏวา่กระบวนการ

ผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น (HSM) มกีาร

ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตเฉลี่ย

อยู่ที่ 377.36 เมกะจูลต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปี 

2555 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 377.20 เมกะจูลต่อตัน ใน

กระบวนการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น

ประเภทลา้งผวิและเคลอืบนำา้มนั (PO Line) มี

การใชพ้ลงังานไฟฟา้ตอ่หนว่ยการผลติเฉลีย่

อยู่ที่ 82.06 เมกะจูลต่อตัน ซึ่งสูงกว่าปี 2555 

ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 77.51 เมกะจูลต่อตัน เนื่องจาก

ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

  นอกจากน้ีในด้านความคิดริเร่ิม เอสเอสไอ

ยังได้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่ใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้

พลังงานหมุนเวียน เช่น มาตรการการใช้

หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ทดแทน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ มาตรการปรับปรุง 

Pusher เตาเผาเพื่อลดการสูญเสียความร้อน 

โครงการศึกษาด้านการใช้พลังงานทดแทน 

เชน่ การตดิตัง้กงัหนัลมชนดิ Low Speed การ

ติดตั้ง Solar rooftop การผลิตไฟฟ้าโดยใช้

หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน แผนการ

พัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทาง

เลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี ของประเทศไทย 

ที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการลด

ใช้พลังงานและการนำาพลังงานทดแทนมา

ใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุด           

เริ่มต้นในการก้าวสู่เส้นทางของการเป็น

สังคมคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Society) 

  ทั้งนี้ในปี  2557  นายทินกรได้กล่าว

ว่า “เอสเอสไอ ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นในการ

บรหิารจดัการพลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างยั่งยืน ด้วย

การเตรียมนำาระบบ มาตรฐานการจัดการ

ด้านพลังงาน (ISO50001) ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ด้านการจัดการพลังงานในระดับสากล

ที่ช่วยให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาใช้ดำาเนินการ”
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

TCRSS               ต่อจากหน้า 1

	 นายเฉลิม	บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ            

ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่น    

รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS เปิด

เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 

ว่า จากการรวมพลังการคิดสร้างสรรค์ของ

พนักงานชาว TCRSS ทุกท่าน ทำาให้โรงงาน

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย มีนวัตกรรมต่างๆ เกิด

ขึ้นมากมาย อาทิ เครื่องทดสอบสมรรถนะ

การทำางานของหัวฉีดสเปรย์นำ้ามัน การคิด

วิธีลดระยะตัดเศษเหล็กจากการเจาะรูเหล็ก 

เป็นต้น ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่โรงงานเหล็ก

แผ่นรีดเย็นไทย ทั้งกระบวนการผลิต การ

บรหิารจดัการ และผลติภณัฑเ์กดิขึน้มากมาย 

โดยล่าสุด หน่วยงานฝ่ายซ่อมบำารุงปรับปรุง

ระบบส่ง และบรรจุปลอกเหล็ก (Steel Sleeve) 

และฝ่ายซ่อมบำารุงเครื่องกล ได้รวมตัวกันคิด

วิธีปรับปรุงระบบส่ง และบรรจุปลอกเหล็กที่

ใส่อยู่ในม้วนคอยล์ (Coil) ขึ้น ประสบความ

สำาเร็จ จากปัญหาการตกราง และสามารถ

เพิ่มผลผลิตได้กว่า 500,000 บาทต่อปี

 นายบำารุง	จวงจอง หัวหน้างาน ฝ่ายซ่อม

บำารงุเครือ่งกล TCRSS หนึง่ในทมีงานปรบัปรงุ 

เล่าว่า “ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

ที่มีความหนา 0.35 มม. ที่สายการผลิต CPCM 

จะมีการใส่ปลอกเหล็ก หรือ Steel Sleeve 

ด้านในม้วนคอยล์ เพื่อป้องกันการยุบตัว ซึ่ง

ปลอกเหล็กมีอยู่ 2 ขนาด คือ ขนาด 1,300 มม. 

สำาหรับม้วนเหล็กกว้าง 1,000 มม. ขึ้นไป และ

ขนาด 900 มม. สำาหรับม้วนเหล็กหน้ากว้าง

นอ้ยกวา่ 1,000 มม. ลงมา โดยระบบจะทำางาน

อตัโนมตั ิโดยเครนยกปลอกเหลก็ใสบ่ลอ๊กรบั

ก่อนระบบจะทำาการจ่ายแผ่นรีดเย็น และส่งเข้าสู่

ตัวบรรจุอัตโนมัติ (Charger) แต่ด้วยม้วนเหล็ก 

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE นำาโดย นาย	
ภาณุพงศ์		สืบสายเผ่าพันธุ์		น.ส.วศินี		ทรัพย์ประดิษฐ์
น.ส.กฤติยา	ทิพย์อักษร และ น.ส.เพียงระวี	พรมจันทร์	
เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ        
TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั ประเภทสถานประกอบการ
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นพลังขับเคลื่อนการดำาเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดใน
สถานประกอบการ  พร้อมให้ความรู้โทษภัยของยาเสพติดและ
ความร่วมมือแก่ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในการประกวดดังกล่าวยังได้

เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในระดับภาคที่ จ.ชลบุรี ต่อไป
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักเกณฑ์การตัดสินการมอบรางวัล
ประกอบด้วย ความถูกต้องครบถ้วนและความครอบคลุมของ
สมาชิก ความชัดเจนในเรื่อง แนวคิด หลักการ การดำาเนินงาน
ของสมาชกิชมรมฯมคีวามเขม้แขง็และเกดิประโยชนแ์กส่มาชกิ 
ชุมชนและสังคม มีฐานข้อมูลการดำาเนินงานของชมรมที่ดี        
มคีวามคดิสรา้งสรรคม์ุง่มัน่พฒันาชมรม การนำาเสนอสอดคลอ้ง
กับแนวคิดหรือกิจกรรม

2 ขนาด รางจ่ายมีขนาดเดียว ทำาให้ช่องว่าง

ของรางมีความกว้างสำาหรับ Steel Sleeve 

ขนาด 900 มม.ไม่เหมาะสม บางครั้งทำาให้ 

Steel Sleeve ตกราง (โดยข้อมูลที่เก็บได้ในปี 

2556 ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน เฉลี่ยตก

ราง 13 ครั้ง) และเสียเวลาในการยก เพื่อปรับ

แต่งตำาแหน่งครั้งละไม่ตำ่ากว่า 1 นาที ทำาให้

สายการผลิต CPCM ต้องลดความเร็วในการ

ผลติลงมา หรอืตอ้งหยดุผลติ รวมทัง้เกดิความ

ไม่ปลอดภัยในการทำางาน ขณะพนักงานไป

ยก Steel Sleeve ขึ้น เนื่องจากมีนำ้าหนักมาก 

 “ปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาสู่การรวมตัว

กันเพื่อช่วยกันแก้ไขปรับปรุงและคิดวิธีการ 

กระบวนการ นวัตกรรม ในการแก้ไขขึ้นมา 

โดยเริ่มจากการศึกษาการทำางานของระบบ 

วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข และนำามาสู่

ภาคปฏบิตั ิโดยเริม่จากการออกแบบระบบตวั

ปรบัระยะของ Steel Sleeve กบัราง ใหส้ามารถ

ปรบัระยะได ้และกำาหนดระยะทีเ่หมาะสม คอื 

45 มม. แล้วใช้ระบบลม และกระบอกสูบเป็น

ตัวบังคับ พร้อมกับใช้สวิตช์ในการควบคุม

ให้สามารถเลือกสำาหรับ Steel Sleeve ขนาด 

1,300 มม. และ 900 มม. ได้ เมื่อนำามาใช้งาน

ปรากฎว่าประสบความสำาเร็จ ไม่พบปัญหา 

Steel Sleeve ตกรางอีกเลย” 

 นายเฉลิม กล่าวว่า ในการปรับปรุง

พัฒนาในครั้งนี้ได้ใช้เงินในการลงทุนเป็น

จำานวนเงินทั้งสิ้น 89,600 บาท ซึ่งสามารถ

ทำาให้เพิ่มผลผลิตได้ 500,000 บาทต่อปี และ

สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

ผลงานทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณพนักงานทุก

ทา่นทีไ่ดร้ว่มแรงรว่มใจกนัพฒันาปรบัปรงุเพือ่

ทำาให้ TCRSS เป็นหนึ่งอยู่เสมอ

          ทีซีอาร์จัดพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยการ
สื่อสาร นายนาวา	จนัทสรุคน กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS เป็น
ประธานเปดิโครงการสมัมนา “การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง 
(สุนทรียสนทนา)” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสำานักงาน
กรุงเทพฯ และบางสะพาน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และองค์กรด้วยการสื่อสาร โดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหวา่งเพือ่นพนกังาน นำาพาไปสูก่ารสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและชุมชนได้ ระหว่าง
วันที่ 24 -25 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน 
แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

X
 

 WCE	คว้าชนะเลิศโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับจังหวัด
X
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนนิทร ์ อนิทรพ์รหม , นายณฏัตพงศ ์ จงสรุสทิธวิฒัน ์, นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอ่ึง้ , นางสาวเคลอืวลัย ์ ชา้งเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว้
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

รง.SSI             ต่อจากหน้า 1

ไดเ้ตม็พกิดั ลูกคา้ไดเ้หลก็มว้นทีม่นีำา้หนกั
เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น คาดจะสามารถผลิตใช้
งานปริมาณสูงถึง 1.2 ล้านตันต่อปี 
  นายคมเนตร ประดิษฐ์พงษ์ ผู้จัดการ 
Hot Strip Mill Technology Office สำานัก
เทคโนโลยีกลุ่ม (GTO) บริษัท บริษัทสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
ถึงความคืบหน้าในการสร้างผลประโยชน์
ร่วมจากการลงทุนในโรงงานเอสเอสไอทีไซด์
ประเทศอังกฤษ ว่า “ก่อนหน้านี้ที่เอสเอสไอ
ยังไม่มีโรงถลุงเหล็กที่อังกฤษ เราจัดหา slab 
หรือเหล็กแท่งแบน จากผู้ผลิตเหล็กทั่วไป ซึ่ง
การซื้อขายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิต slab 
กำาหนดมา หรือเป็นไปตามแนวทางการซื้อ
ขายทั่วไป ทำาให้ไม่สามารถต่อรองขนาด slab 
ที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเอสเอสไอมี  
โรงถลุงเหล็กสามารถผลิตเหล็กแท่งแบนได้
เองจึงมีการสร้างผลประโยชน์ร่วมจากการ
ลงทนุ ซึง่คณะไดม้กีารประสานงานใหเ้ปลีย่น
แปลงให้นำ้าหนักของ slab หน้ากว้าง 4 ฟุต 

จากเดมิทีม่นีำา้หนกั 22.7 ตนั ใหเ้พิม่ขึน้มาเปน็ 
26.2 ตัน คาดการว่าจะผลิตใช้งานปริมาณ    
สูงถึง 1.2 ล้านตันต่อปี ด้วยขนาด slab ที่ใหญ่
ขึน้นี ้ทำาใหต้น้ทนุการผลติของ SSI UK และ SSI 
ลดลงได้ราว 10.2 เหรียญต่อตัน หรือคิดเป็น
มูลค่ากว่าปีละ 309 ล้านบาทต่อปี”  
  นายคมเนตร กลา่ววา่ “การเปลีย่นแปลง
ขนาด slab หน้ากว้าง 4 ฟุตนี้ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องหลังจากที่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนเพิ่ม
ขนาด slab หน้ากว้าง 5 ฟุตมาก่อนหน้านี้แล้ว 
ครัง้นัน้ไดป้รบัขนาด slab หนา้กวา้ง 5 ฟตุ จาก 
นำ้าหนัก 22.7 ตัน มาเป็น 33 ตัน เต็มความ
สามารถที่ทางกระบวนการผลิตเหล็กแผ่น   
รีดร้อน (Hot Strip Mill : HSM) สามารถทำาการ
ผลิตได้พอดี ทั้งสองโครงการเมื่อปรับเปลี่ยน
แลว้ คาดวา่ลดตน้ทนุใหก้บั SSI group รวมกนั
หลงัจากทีป่รบัแตง่กระบวนการผลติจนลงตวั
แล้วมากกว่า 190 ล้านบาทต่อปี”
  ทั้งนี้นายคมเนตร ได้อธิบายวิธีคิดค้น
โครงการนี้ ว่า ใช้กระบวนการนวัตกรรมมา
ดำาเนินการ โดยจะมีการตั้งคำาถาม สังเกต 
ปฏิสัมพันธ์ ทดลอง และสรุปผล ซึ่งอาจจะ
สรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

X ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยย้ิม “มอบรัก”         
ให้น้องบนดอยสูง ปี 2 บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั รว่มกบัศนูยไ์ทยอาสาปอ้งชาติ

ในทะเลเขตทพัเรอืภาคที ่1 จดักจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) ในโครงการพฒันาเดก็และเยาวชน 
แบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2 โดยการเดินทางไปมอบ 
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทรุกนัดารในพืน้ทีอ่ำาเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม ่จำานวน 5 โรงเรยีน ประกอบดว้ย โรงเรยีน
บา้นแมร่ะมดีหลวง  โรงเรยีนขนุอมแฮดนอก  โรงเรยีนขนุอมแฮดใน โรงเรยีนโปกกะโหลง้ และ
โรงเรียนบ้านควน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  และ

ผู้อำานวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคท่ี 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบ

 1. ตัง้คำาถามวา่ ขนาด slab แบบใดทีเ่หมาะ
สมที่สุดสำาหรับ SSI group กับลูกค้า
 2. รวบรวมข้อมูลความต้องการจากทุก
บริษัทที่เกี่ยวข้อง จากต้นนำ้า ไปจนถึงลูกค้า
ทุกรายของ SSI รวมทั้ง TCRSS ด้วย 
 3. ขอสัมภาษณ์ความคิดเห็น  และสอบถาม
มูลค่าเพ่ิม และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ขนาดของ slab ไปจากเดิม
 4. ทดลองผลิต เก็บข้อมูลจากการทดลอง 
ประเมินผลได้ผลเสียจากการเปลี่ยนแปลง
ขนาด slab 
 5. จดัทำาขอ้สรปุ และเสนอขายแนวคดินีใ้ห้
กับทาง SSI และ SSI UK 
  “ความยากของการดำาเนินการ มาจาก
จำานวนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการนี้มี
เยอะมาก ดังนั้น SSI UK ท่าเรือ PD Teesport
เรือเดินสมุทร ท่าเรือประจวบ ไลน์ทราน-
สปอร์ต  เอสเอสไอ  รถสายยาว  และลูกค้า
ทุกรายของ SSI เราต้องเก็บความต้องการ
ของเขามาทัง้หมด และประเมนิวา่ผลกระทบ
ด้านบวก และด้านลบมีอะไรบ้าง คิดเป็น
มูลค่าเท่าไหร่ จากนั้นเราจึงเริ่มนำาเข้าสู่การ
ทำานวัตกรรมต่อไป”
  “ท้ายที่สุดได้แนวคิดสู่ความสำาเร็จ ที่
ทำาให ้SSI UK ผลติไดเ้รว็ขึน้ บรษิทัขนสง่อตัรา
การขนสง่สงูขึน้ SSI ผลติดว้ยอตัราผลติสงูขึน้ 
รถสายยาวยังทำาขนถ่ายเต็มพิกัด และลูกค้า
ได้เหล็กม้วนที่มีนำ้าหนักเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
ทัง้นีท้กุๆ รายจะลดตน้ทนุการดำาเนนิการลง”
  การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากจะใช้
การผนึกพลังร่วมกันแล้ว ยังต้องใช้ Innovative
technology เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
ด้วย เช่น เมื่อรับ slab หน้ากว้าง 4 ฟุตมา
แล้ว จะต้องนำามาผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วน ตามนำ้าหนักที่ลูกค้าต้องการ และ
สามารถจัดขึ้นรถสายยาวให้เต็มพิกัด 30-33 
ตัน ดังนั้นหากความหนาของ strip เกินกว่าที่
Hot finishing line สามารถแบง่ได ้กต็อ้งแบง่ที ่
Hot strip mill แทน ทาง GTO จึงได้เร่งพัฒนา 
“Asymmetric cut” ซึ่งจะแบ่ง slab นำ้าหนัก 
26.2 ตัน ออกเป็น 15.4 ตัน กับ 10.3 ตัน ซึ่ง
เมื่อนำามาจัดขึ้นรถสายยาวแล้วจะมีนำ้าหนัก
บรรทุกราว 31 ตันได้ 
  ในอนาคตยังมีโครงการตามมาอีกมาก 
อาทิ โครงการ Combined slab width casting 
and Slitting center ซึ่งเป็นการผนึกพลังร่วม
กันระหว่าง SSI UK, SSI และ TCRSS หรือ 
Asymmetric cut with 2 order ที่สามารถรีด
slab หนา้ 5 ฟตุ แทง่เดยีว 33 ตนั ออกเปน็สอง 
Hot  rolled  coil  คนละความหนา  และคนละ
คำาสัง่ซือ้ เปน็ตน้ ผูส้ือ่ขา่วยงัไมส่ามารถเจาะ
ข้อมูลจากนายคมเนตรได้ แต่สัญญาว่าเมื่อ
โครงการสำาเรจ็แลว้ จะนำาเสนอใหท้า่นทราบ
อย่างแน่นอน 
  นายคมเนตร กล่าวทิ้งท้ายว่า เคล็ดลับ
ของความสำาเร็จมีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบาย
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ ที่ได้
มอบหมายให้กับพนักงานในวัน Together 
@2.7 2013 Goal Presentation เมื่อวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ต้องการให้เริ่มคิดแบบ 
“Integrate” แทนการคิดแบบ “HSM” ซึ่งเป็น
ธุรกิจเดิมก่อนมี SSI UK  นั่นเป็นที่มาของการ
คิดค้นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือผนึก
พลังกันตามมาอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มอัตราการผลิต
ให้กับ SSI UK  โครงการเพิ่ม Discharging rate 
ให้กับ PPC และโครงการนำา slab เข้าตรง E1 
yard ที่เคยเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
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คอลัมน์คอลัมน์
ประชาสัมพ

ันธ์พิเศษ

ทีมมวลชนสัมพันธ์
เครือสหวิริยา
รณรงค์กิจกรรม

“ช่วยกันลด
ความเร็ว

เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคน”

ลดใช้ความเร็วในการขับขี่
ผ่านบริเวณชุมชน
และโรงเรียน

l  จัดประชุม

น.4

l  แข่งขันกีฬา

รวมภาพประทับใจ กิจกรรมแข่งกีฬากระชับความสัมพันธ์
และงานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณชุมชนที่ร่วมทำางานพัฒนาบางสะพาน น.4

ชาวบางสะพาน-เครอืสหวริยิา รวมพลงั
พัฒนากิจกรรม สรา้งประโยชน์ให้พ้ืนท่ี
ผ่านไปแล้วสำาหรับการประชุม “คณะ
ทำางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภา
ผู้นำาชุมชนและโครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา” คร้ังใหญ่ เร่ิมต้นปี 2557
ได้มีการจัดข้ึนเม่ือกลางเดือนมกราคม
ท่ีผ่านมา โดยเชิญพ่ีน้องชาวบางสะพาน
ผูน้ำาชมุชน ภาครฐั รวมกวา่ 250 คน
มาร่วมรับฟัง  ระดมความคิดเห็น
งานพัฒนา อ.บางสะพาน ด้วยกัน 
  กว่า  5  ปีของงานพัฒนาทุกมิติ
ทั้งเศรษฐกิจชุมชน สังคม การศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่ อ.บาง-
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยความ
รว่มมอืของพีน่อ้งชาวบางสะพาน  ผูน้ำา
ชุมชน ภาครัฐ และอุตสาหกรรมเหล็ก
เครอืสหวริยิา  ซึง่กจิกรรมประชมุใหญ่
ในวันน้ีเรียกได้ว่าเป็นการรวมความสำาเร็จ
ความภูมิใจ ความสุขอันเกิดจากงาน
ที่ทำาสำาเร็จร่วมกัน   : อ่านต่อหน้า 2

พีน่อ้งชมุชนบา้นทา่มะนาว รว่มสรปุผลการดำาเนนิงาน  ผา่นเวทปีระชาคม 
เตรียมส่งเสริมคนในชุมชน ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำาลังกายและ
บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และเตรียมตัว
ขยายโครงการและต่อยอดกิจกรรมในปีต่อไป

พีน่อ้งหมู ่2 บา้นทา่มะนาว
เตรียมขยายผลโครงการท่ามะนาวน่าอยู่
ดแูลสขุภาพด้วยผกัปลอดสารพษิ
สรปุผล เดนิหนา้โครงการใหเ้กดิประโยชนช์ดัเจน

 

บจก.บี.เอส.เมทัล เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า เพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บี.เอส.เมทัล สาขา 2 ลงนามเอม็โอย ูโครงการลดโลกรอ้นระดบัชาต ิ
ร่วมกบัอกี 34 บริษทัชัน้นำา เขา้โครงการจดัทำาคารบ์อนฟตุพริน้ท์

 บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด สาขา 2 (บางปะกง) เข้าร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการขยายลดการส่งเสริมการ
จดัทำาคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รในภาคอตุสาหกรรม” 

จัดโดยสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย รว่มกบัองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก (องค์การมหาชน) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีบริษัทชั้นนำาร่วม

ลงนามทั้งสิ้น 35 บริษัท โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมใน
การคำานวณข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร และจัดการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จัดพิธี
ลงนาม           : อ่านต่อหน้า 3

ปีที่  5   ฉบับที่  92   ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  2557

ถา่ยทอดความสำาเรจ็รว่มกนัผา่นประชมุครัง้ใหญค่ณะทำางานขบัเคลือ่นฯ

เครือสหวิริยา จัดประชุม
SVG Business Plan 2014
เพือ่แสดงผลการดำาเนนิงานปีทีผ่า่นมา

 แผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา
ร่วมกับเครือข่ายชุมชน และพี่น้อง
บ้านท่ามะนาว หมู่ 2 ต.แม่รำาพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดเวที
ประชาคม สรุปโครงการ “บ้านท่ามะนาว

น่าอยู่ ดูแลสุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ”
ภายใต้งบประมาณของสำานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
โครงการน้ีเร่ิมดำาเนินการมาต้ังแต่เดือน
มกราคม 2556          : อ่านต่อหน้า 3
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ค่ามาตรฐานโดยกจิกรรมมทีัง้การประชมุสรปุผลสำาเรจ็ของป ี
2556 ที่ผ่านมา ในด้านเศรษฐกิจ คือ 
l	 ความสำาเร็จและความคืบหน้าของ	 16	 ธนาคาร
ชมุชน	โดยมตีวัเลขกองทนุธนาคารฯ	อยูท่ี	่15,108,295	
บาท	จำานวนสมาชิก	(ณ	ธ.ค.	56)	อยู่ที่	2,498	คน
l	 ความสำาเรจ็ของ	15	สภาผูน้ำาชมุชน	-	3	รุน่	11	สภาฯ	
และเตรยีมจดัใหมอ่กี	4	สภาฯ	มสีมาชกิทัง้สิน้	610	คน	
มีกองทุนพัฒนาสภาฯ	รวม	233,800	บาท
l	 งานภาครีว่มพฒันาชมุชน		ภายใตแ้นวคดิ	:	พฒันา
ศกัยภาพ	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ไดแ้ก	่กจิกรรมการศกึษา
ดูงานเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสภาผู้นำาชุมชน	
ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้นำาชุมชน	4	ตำาบล	เป็นต้น
l	 ยอดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในชุมชน	 :	ปี	2554	=	
145	ล้านบาท	ปี	2555	=	190	ล้านบาท	ปี	2556	=	276	
ล้านบาท	(ปี	56	ตั้งเป้าที่	190	ล้านบาท)
l	 กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่	 –	 ชุมชนนำาสินค้า
เข้าไปจัดจำาหน่ายให้กับพนักงานเครือสหวิริยา
อุดหนุน	 โดยจัดเป็นประจำาทุกเดือนที่	บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี	 และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	ยอด
รายได้สู่ร้านค้าชุมชน	=	636,750	บาท
l	 การจ้างงานในชุมชน	–	ปี	2556	ตั้งเป้าหมายไว้ที่
รบัสมคัรพนกังานเขา้ทำางานกบัเครอืสหวริยิา	จำานวน	
270	คน	ยอดรับจริงทั้งหมด	(ณ	ธ.ค.56)	=	285	คน	โดย
แบ่งเป็นคนในพื้นที่	 อ.บางสะพาน	53%	จากอำาเภอ
ข้างเคียง	18%	และจากจังหวัดอื่นๆ	28%

การรายงานสรปุผลสำาเร็จงานพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
โดยศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
เครือสหวิริยา
	 โดยเป็นการรายงานสรุปผลกิจกรรมด้านสิ่ง-
แวดลอ้มตา่งๆ	ทัง้ทีด่ำาเนนิงานรว่มกบัชมุชน	เยาวชน	
รวมทั้งกิจกรรมที่ดำาเนินงานโดยเครือสหวิริยา
l	 กิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม	(ซั้งกอ)	
เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	 55	ปัจจุบันมีการดำาเนินงาน
ทั้งหมด	30	ต้น	ในพื้นที่บ้านผ่ายท่า	ต.พงศ์ประศาสน์
l	 กิจกรรมสำารวจปะการัง	บริเวณท่าเรือประจวบ
l	 กิจกรรมมหิงสาสายสืบป่าชายเลน	 ร่วมกับกลุ่ม
เยาวชน	ร.ร.บ้านท่าขาม
l	 กิจกรรมมหิงสาสายสืบหาดหิน	 ร่วมกับกลุ่ม
เยาวชน	ร.ร.บ้านท่าขาม
l	 กิจกรรมนักสืบสายนำา้รักษ์ลุ่มนำา้บางสะพาน	ปีท่ี	1
l	 กจิกรรมวนัสิง่แวดลอ้มโลก	:	สรา้งฝายชะลอนำา้ใน
พื้นที่	ต.ทองมงคล	และปลูกป่าชายเลน	ที่	ต.ธงชัย
l	 รายงานสรปุการศกึษาทรพัยากรชวีภาพ	(สตัวป์า่)	
อาทิ	 นก	สัตว์เลื้อยคลาน	สัตว์สะเทิ้นนำ้าสะเทิ้นบก	
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	บริเวณโดยรอบโรงงานในเครือ
สหวิริยา
l	 โครงการตรวจวดัคณุภาพอากาศ	นำา้ผวิดนิ	นำา้ฝน	
นำ้าทะเล
l	 กิจกรรมการหาดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ	(ไลเคน)	
ปีที่	1
l	 กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 ได้แก่	 การ
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 โดย
ความร่วมมือของบริษัทในเครือสหวิริยา	 งานเสวนา
เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

การรายงานสรปุผลสำาเรจ็จากคณะทำางานปฏบิตัิ
การรถขนส่งสินค้า เครือสหวิริยา
l	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	การป้องกัน	และแก้ไข
l	 กิจกรรมต่างๆ	ได้แก่
	 1.	การติดตั้งกล้องวงจรปิด	9	จุด	เพื่อตรวจสอบ
	 	 การทำางานของรถขนส่งฯ
	 2.	 พัฒนาปรับปรุงรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้า
	 3.	ตดิตัง้สญัญาณไฟกระพรบิ	เพือ่เตอืน	พขร.	(อยู่
	 	 ในเขตชุมชนและบริเวณโค้ง)
	 4.	 ระบบการดแูลการทำางานของรถขนสง่	โดยผา่น
	 	 เจ้าหน้าที่และศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ
	 5.	การบรหิารงานในการปรบัเวลาวิง่ของรถขนสง่	
	 	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้ชุมชน

	 6.	การสำารวจจุดจอดรถขนส่งฯ	(ในช่วงเวลาห้ามว่ิง)
	 7.	จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการฯ		เพื่อควบคุม		ดูแล
	 	 ให้	พขร.ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
	 8.	จัดโครงการ	“ส่งเหล็กปลอดภัยใส่ใจชุมชน”  
	 	 รณรงค์การขับรถขนส่งอย่างปลอดภัย
	 9.	กจิกรรมมอบรางวลัพนกังานขบัรถขนสง่สนิคา้
  ดีเด่น		เครือสหวิริยา		เพื่อเป็นกำาลังใจให้กับ
	 	 พนักงานที่ปฏิบัติงานดี
	 10.	ทบทวนปรบัปรงุกฎระเบยีบการเดนิรถบรรทกุ
	 	 	 สินค้า
	 11.	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์	พขร.ก่อนปล่อยรถออก
	 	 	 สู่ชุมชน
	 12.	 กจิกรรมประชมุรบัฟงัปญัหา	ขอ้เสนอแนะ	ตอบ
	 	 	 ขอ้ซกัถามชมุชนเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของรถ
	 	 	 ขนส่งฯ
	 13.	 กิจกรรมฝึกอบรมและสุ่มตรวจรถขนส่งสินค้า
	 14.	 กจิกรรมประสานงานและอำานวยความสะดวก
	 	 	 การจราจรรว่มกบัผูน้ำาชมุชนบางสะพาน	-	กรณี
   พิเศษ	เช่น	ช่วงเวลาเกิดการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ
	 15.	 การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
	 	 	 จากรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา

	 	 	 พร้อมกับตอบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ	กลับไปยังชุมชนที่สอบถามมา

การรายงานผลสรปุกจิกรรมชมุชนสมัพนัธ ์ความ
สำาเร็จปี 2556 โดยสำานักประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

l		 ร่วมพัฒนาการศึกษาชุมชน	ผ่านกิจกรรม

	 	 -	 กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	 	 บางสะพาน

	 	 -	 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

	 	 -	 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

	 	 -	 โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา

	 	 -	 โครงการครูสร้างเด็ก	เหล็กสร้างครู

	 	 -	 โครงการอนาคตเหล็กไทย	สร้างด้วยเด็กไทย

l		 ร่วมพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชน

	 	 -	 โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	(จัดสัมมนาและ

	 	 	 ติดตามผล)

	 	 -	 โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน	:	สนับสนุน

   ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

	 	 	 บ้านคลองลอย	ต.ร่อนทอง

	 	 -	 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

	 	 	 พระราชดำาริฯ	เพื่อความยั่งยืน

l		 ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 	 -	 โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน

	 	 -	 โครงการวันผู้สูงอายุ

	 	 -	 โครงการสานฝันเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน

l		 ร่วมดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี

	 	 -	 โครงการรักในหลวง	รักษ์บางสะพาน

	 	 -	 โครงการนักสืบเยาวชน	6	ตอน

	 	 -	 โครงการเอสเอสไอ	รักษ์ชายหาด

	 	 -	 โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์	รุ่นที่	8

	 	 -	 โครงการ	Super	Smart	&	Intelligent	Kids	[SSI	Kids]

	 	 -	 โครงการ	2	ล้อ	รักษ์บางสะพาน

	 	 -	 โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน		ระบบ

	 	 	 ไฮโดรโปรนิกส์

	 	 -	 โครงการธนาคารขยะสำาหรับสถานศึกษาใน

	 	 	 บางสะพาน

   และกิจกรรมเอสเอสไออาสา	 ทั้งหมด	 100 
กิจกรรม

การรายงานสรุปผลการดำาเนินงานมวลชนสัมพันธ์

และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

l		 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	ผ่านกิจกรรม

	 	 -	 งานส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีใน

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 -	 กจิกรรมสานสมัพนัธร์ะดบัตำาบล	อาท	ิโครงการ

   ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ		ผู้พิการ		โครงการยืดกาย

	 	 	 สบายใจในผู้สูงอายุ	ฯลฯ

l		 การสื่อสารข้อมูลและรับข้อกังวลใจ

	 	 -	 กิจกรรม	Knock	Door

	 	 -	 ร่วมประชุมหมู่บ้าน

	 	 -	 คาราวานมอเตอรไ์ซคส์ือ่ความเขา้ใจกบัชมุชน

	 	 -	 สนับสนุนกิจกรรมออกร้านนิทรรศการความรู้

	 	 	 ความเข้าใจในโครงการของเครือสหวิริยา

	 	 -	 โครงการประชาเสวนาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

	 	 	 เหล็กอย่างยั่งยืน

l  การขับเคลื่อนงาน		CSR		และร่วมสนับสนุนงาน

	 	 พัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 -	 กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่

l		 การจัดเก็บข้อมูลชุมชนเป็นระบบฐานข้อมูล

	 	 -	 แผนที่เดินดิน

การสรุปผลงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของชุมชนและเครือสหวิริยา ภายใต้
คณะทำางานขับเคลื่อนฯ
l		 ผ่านสื่อต่างๆ
	 	 -	 หนงัสอืพมิพ	์เชน่	หนงัสอืพมิพใ์นสว่นกลาง	เชน่	
	 	 	 ไทยรฐั	เดลนิวิส	์มตชิน	ขา่วสด	ประชาชาต	ิฯลฯ
	 	 	 หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		ได้แก่		เสียงประจวบ	
	 	 	 ประจวบโพสต์	เกาะหลัก	หัวหินสาร	เป็นต้น
	 	 -	 สถานวีทิยทุอ้งถิน่	และ	จ.ประจวบฯ	รวมถงึพืน้ที่
	 	 	 ใกล้เคียง
	 	 -	 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เช่นแผ่นพับ	
	 	 -	 สื่ออิเลคทรอนิคส์	เช่น	ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน
   ทางเว็บไซต์	หรือเผยแพร่ผ่านอีเมล์พนักงาน  
	 	 	 facebook	เป็นต้น
	 	 -	 สื่ออื่นๆ	เช่นป้าย	เป็นต้น

   จะเหน็ไดว่้างานพฒันาดา้นตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ใน อ.บางสะพาน ภายใต้คณะทำางานขับเคลื่อน
การจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชนและโครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา นั้น เป็นการทำางานทุกมิติร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและเครือสหวิริยา มีเป้าหมาย
เดียวกันคือ งานพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้านอย่าง
ยั่งยืน โดยเกิดจากความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

ผูน้ำาและเครอืข่ายชมุชนบางสะพานฝากถงึเครอื

สหวิริยาปี 2557

	 โดยในการประชุมฯ	 เครือสหวิริยา	 ได้จัดทำา

บอร์ดให้พี่น้องชาวบางสะพานและผู้นำาชุมชน	 ได้ส่ง

ต่อความในใจ	คำาขอบคุณ	ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อ

เป็นทั้งกำาลังใจ	การพัฒนางานต่างๆ

l ขอขอบคุณ	ความรู้สึกดีๆ	ที่มีให้กับชุมชนตลอด

	 มาครับ

l	 ขอบคณุ	เครอืสหวริยิา	ทีไ่ดช้ว่ยพฒันาชมุชนโดย

	 ตลอด	ขอให้มีความสุขตลอดปี	2557

l ขอขอบคุณที่เครือสหวิริยาที่ดูแลหมู่บ้านและ

 ชุมชนของเรา	ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมี

	 ความสุขตลอดไป(สภาผู้นำา	บ้านม้าร้อง)

l	 ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	เป็นเพื่อน	,พี่,น้อง	ที่ดี

	 ตลอดกาล	(หมู่	4	บ้านม้าร้อง)

l	 ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาจากใจจริงที่ดูแลพวกเรา

	 เปน็อยา่งด	ี(ขนษิฐา	กลบีสวุรรณ	ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น	

	 หมู่	7	กำาเนิดฯ)

l	 ขอบคณุทีส่นบัสนนุพวกเรามาตลอด	จากใจจรงิๆ	

	 (ณชิากร	คงกระพนัธ์	ตวัแทนธนาคาร	หนองตาจา่	

	 และชาวบ้านหนองตาจ่าทุกๆ	คน)

l ชุมชนดีใจมากท่ีเครือสหวิริยาช่วยพัฒนาให้ท้องถ่ิน

	 เจรญิกา้วหนา้	ประชาชนมคีวามสขุมาก	อยากให้

	 กระทำาต่อไป

l ขอบคุณ	ท่ีสหวิริยาได้เข้ามาช่วยชุมชน	ให้ได้พัฒนา

	 ด้านความรู้	ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

 และการทำางานของชุมชน	ทำาให้ชุมชนมีความ

	 เข้าใจในความมีส่วนร่วมของตนอย่างมาก	ขอให้

	 ส่วนงานของท่าน	จงก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป

l ขอบคุณจากใจจริงสำาหรับทุกสิ่งที่มีให้กันด้วย

	 ความรักและปรารถนาดีที่มีให้กัน	ร่วมสร้างสรรค์	

	 สังคมให้น่าอยู่(สารวัตรฯ	กำาเนิดฯ)

l	 เป็นกำาลังใจให้คุณวินครับ		(กำานันวิเชียรฯ)

l	 ขอบคุณท่ีให้กับชุมชนบ้านตลาด	(ปราณี	บุญรังษี)

l ขอบคุณจากใจจริง		สำาหรับทุกอย่างที่มีให้กับ

	 ชมุชนทีด่ตีลอดมา	(ปญัญา	ชมุชนสวนฉตัร	หมู	่5)

l	 อยากใหท้างเครอืสหวริยิาดูแลเรือ่งฝุน่ในเขตของ

	 ทา่เรอืประจวบ		เนือ่งจากทางชมุชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง

	 ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากฝุน่มาก	(พรีพงษ	์ฉายสขุ

	 เกษม	ผญบ.	หมู่	3	ต.แม่รำาพึง)

l สุขสันต์วันปีใหม่ขอให้โชคดีมีความสุข	ตลอดไปและ

 ขอทุกคนจงทำาแต่ความดี	เพื่อพ่อหลวงของเรา

l	 ให้มีอย่างนี้ตลอดไป	และมีความสุขร่วมกัน

l	 “ผูกพันธ์		ดูแล		รัก”		อยากให้ทำาแบบนี้ตลอดไป		

 (ประธานชุมชน		สมสกุล		ทองอร่าม		สวนฉัตร		หมู่	5)

l	 ขอบคณุเครอืสหวริยิา	ทีใ่หค้วามสำาคญักบัชมุชน

	 โดยการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนได้มีงานทำา	มีการ

	 ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

l ขอให้มีความดีเหล่านี้	อยู่คู่ชุมชนตลอดไป	(ชิตร์ 

	 ขาวเผือก	ผญบ.	หมู่	10	บ้านทุ่งนุ่น)

รวมพลังพัฒนา    ต่อจากหน้า 1
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

บี.เอส.เมทัล          ต่อจากหน้า 1

บ้านท่ามะนาว       ต่อจากหน้า 1

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เรื่อง
ดแูลสขุภาพ การปลกูผกัปลอดสาร การสง่เสรมิ
สนับสนุนให้ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคใน
ครัวเรือน รวมไปถึงการส่งเสริมการออกกำาลัง-
กายให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อต้องการ
ให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี และกินผักปลอด
สารพิษ 
 ผลการดำาเนินงานโครงการฯ พบว่าจาก
การปลูกผักปลอดสารพิษ ชาวบ้านได้นำาผักที่
ปลูก อาทิ ชะอม ผักเหลียง ต้นแค และกล้วย 
มาแลกเปลี่ยนกันในครัวเรือน อีกทั้งมีกิจกรรม 
การรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้แน่นแฟ้น 
ผนวกไปกับกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ซึ่งสิ่งที่
เห็นได้ชัดคือ สมาชิกในหมู่บ้านมีการตื่นตัว

เรื่องการออกกำาลัง เพื่อนำาไปสู่สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง
 โดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการและ        
พี่น้องบ้านท่ามะนาวได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ โครงการ “บ้านท่ามะนาวน่าอยู่ ดูแล
สุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ”

 

 “เราจะมีการพัฒนาโครงการน้ีต่อไปเร่ือยๆ
เพือ่ใหห้มูบ่า้นของเราเขม้แขง็  ทีส่ำาคญัเราตอ้ง
ศกึษาขอ้มลูใหถ้อ่งแท ้เราจะดำาเนนิกจิกรรมให้
ประสบความสำาเรจ็ เหน็วา่กจิกรรมมปีระโยชน์
อย่างมาก และในปีนี้ เราจะมีการต่อยอด

กิจกรรม คือ การออกกำาลังกายโดยการเต้น
แอโรบิค การรับประทานอาหารร่วมกัน ให้
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น” 

 “โดยความเห็นส่วนตัวแล้วอยากให้มี
โครงการนีด้ำาเนนิตอ่ไปทกุๆ ป ีเพราะโครงการนี้

เป็นประโยชน์มาก  เรามีผักที่ปลอดสารพิษ
รบัประทาน รวมถงึการมกีจิกรรมออกกำาลงักาย
ทำาให้มีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงคนในชุมชนมี
ความสามัคคีกันมากขึ้น” 
 นางสาวสุดารัตน์  ปัดนา เจ้าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชน แผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา “เป็น
โครงการที่ดี ที่ทำาให้คนในชุมชนได้มีโอกาส
พูดคุยและทำากิจกรรมร่วมกัน ทำาให้เกิดความ
สมัพนัธท์ีด่ขีึน้ในชมุชน เหน็ความรว่มมอืรว่มใจ
ของพี่น้องในชุมชนมากขึ้น และทำาให้ชุมชน  
ใกล้เคียงได้นำาไปปรับใช้กับชุมชนของตน”

และกิจกรรมสัมมนานี้ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
 “โครงการขยายลดการส่งเสริมการ
จัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาค
อุตสาหกรรม” ในครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 ของ
โครงการ ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา มีบริษัทเข้า
ร่วม 26 องค์กร โดยปี 2557 น้ี บจก.บี.เอส.เมทัล
สาขา 2 บางปะกง ได้เป็นหนึ่งใน 35 บริษัท
ชัน้นำาของประเทศ ซึง่มบีรษิทัในอตุสาหกรรม
ชั้นนำาต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมโรง 
กลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมอโลหะ 
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เข้าร่วมลงนาม
ดว้ย สำาหรบัขัน้ตอนหลงัจากลงนามบนัทกึขอ้
ตกลงและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การฯ แล้ว ทีมงานที่เป็นผู้แทนของบริษัทจะ
ต้องนำาหลักการทั้งหมดไปพูดคุยทำาความ
เขา้ใจและนำาไปปฏบิตัจิรงิในองคก์ร โดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนระจก (องค์การ
มหาชน) จะจัดทีมที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ 

เพื่อดำาเนินงานเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
อย่างมีระบบ หลังจากนั้นจะมีการทวนสอบ
และรับรองผลการคำานวณปริมาณการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการ”
 นายธีระ สีดี ผู้จัดการโรงงาน บจก.
บี.เอส.เมทัล สาขา 2 (บางปะกง) กล่าวว่า “ผู้

บริหารเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการดำาเนิน
ธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การ
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นอีกหนึง

ภารกจิทีส่ำาคญัของเรา ซึง่ดำาเนนิงานมาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ทัง้จากการคดิคน้นวตักรรมตา่งๆ เชน่ 
นวัตกรรมลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

การผลิต การปรับปรุงระบบเครื่องมือในการ

ผลิต เป็นต้น สำาหรับการร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงในโครงการนี้  เป็นการการันตีถึง

วิสัยทัศน์เร่ืองความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม

ของผูบ้รหิารและพนกังาน บ.ีเอส.เมทลั ทีม่อง

ไปที่เป้าหมายเดียวกันว่า เรามีความพร้อมที่

จะพัฒนาศักยภาพและหาโอกาสดีๆ ให้กับ

บริษัทของเรา โดยขั้นตอนต่อจากนี้เราต้อง

เคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การทำางาน

ของเครื่องจักร ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำาไปสู่มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการทำางานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรภายนอกให้คำา

ปรึกษา พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการดำาเนิน

งานของเรา ที่สำาคัญคือสามารถสร้างความ

มั่นใจให้กับลูกค้าและชุมชน ว่าการผลิตและ

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มคีณุภาพและเปน็มติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม สดุทา้ยนีข้อขอบคณุพนักงาน

และผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และคิดว่าปี 2557 นี้

บจก. บี.เอส.เมทัล สาขา 2 บางปะกง จะ

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง”

l  ข้อควรรู้  : “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การ
ประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำานวณออกมาในรูป
ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้          
ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณ
เท่าไหร่ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำาจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย
ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังช่วย
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกดว้ย เนือ่งจากขณะนีใ้น
หลายประเทศเริม่มกีารนำาคารบ์อนฟตุพริน้ทม์าใชก้นัแลว้ ทัง้ในองักฤษ 
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น และมีการ
เรยีกรอ้งใหส้นิคา้ทีน่ำาเขา้จากประเทศไทยตอ้งตดิเครือ่งหมายคารบ์อน
ฟุตพริ้นท์ด้วย นอกจากนั้น หากประเทศไทยมีการดำาเนินโครงการและ
เกบ็ขอ้มลูการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีช่ดัเจน จะชว่ยใหเ้รามอีำานาจในการตอ่รองมากขึน้ในการ
ประชุมระดับโลกเพื่อกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

นายสมพร  จันทร์วงศ์
หวัหนา้ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ
บ้านท่ามะนาว
หมู่ 2 ตำาบลแม่รำาพึง

นางละม้าย วงษ์เรือง
คณะทำางานโครงการฯ
บ้านท่ามะนาว
หมู่ 2 ตำาบลแม่รำาพึง
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ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

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
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

รวมภาพประทับใจ

กิจกรรมแขงกีฬากระชับความสัมพันธ และ งานเลี้ยงปใหมขอบคุณชุมชนที่รวมทํางานพัฒนาบางสะพาน
 เมื่อกลางเดือน ม.ค.ที่ผานมา หลังจากกิจกรรมประชุมใหญ คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้ง
สภาผูนําชุมชนและโครงการเครือสหวิริยา รวมพัฒนา ชวงเชาเสร็จสิ้นไปแลว ในชวงบายเครือสหวิริยา 
และผูนําชุมชน พรอมพี่นองชาวบางสะพาน ไดจัดการแขงขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ และสราง
ความสามคัคกีนั โดยมกีารแขงขนักฬีาพืน้บาน อาท ิการแขงขนัวิง่กระสอบ วิง่ทอ สกบีก วิง่สามขา และ     
ชกัเยอ  และไฮไลทอยูทีก่ารแขงขนัฟตุบอลระหวางผูนาํชมุชนและผูบรหิารเครอืสหวริยิา โดยการแขงขนั

ผลปรากฎวาผูนําชุมชนโชวฟอรมดีกวาเอาชนะไปไดดวยสกอร 5 : 3 สุดทายไปรวมสนุกสนานกันตอใน
งานเลีย้งปใหมเพือ่เฉลมิฉลองสงทายปตอนรบัปใหม พรอมทัง้เปนการขอบคณุสาํหรบัการสละแรงกาย
แรงใจในการทาํงานพฒันาบางสะพานมาดวยกนั บรรยากาศเตม็ไปดวยความสขุ สนกุสนาน พรอมของ
รางวัลติดมือกลับบานไปอยางทั่วถึง  สรางความประทับใจใหกับผูใหและผูรับ  ณ  สนามกีฬา  บจก.
เหล็กแผนเคลือบไทย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

   คอลัมน
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  ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา จับมือพี่นองหมู 4 หมู 6 และ หมู 7 ต.แมรําพึง รณรงค
กิจกรรม “ชวยกันลดความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของทุกคน” โดยเปนกิจกรรมรณรงคขอความ
รวมมือใหพนักงาน  เครือสหวิริยา  และชาวบานที่ขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต  ชวยกันลด
การใชความเรว็เมือ่ขบัขีผ่านบรเิวณชมุชนและโรงเรยีน รวมกนัปองกนัการเกดิอบุตัเิหตใุนชมุชน 
และเพื่อเปนการตอกยํ้าความมั่นใจใหกับชุมชน ทีมงานไดประชาสัมพันธไปยังบริษัทที่เกี่ยวของ
ใหรับทราบ พรอมกับดําเนินการทําปายประชาสัมพันธติดตามจุดตางๆ

กิจกรรม
“ชวยกันลดความเร็ว

เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

  เครือสหวิริยา จัดประชุม Business Plan 2014 

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา เปนประธานในการประชุม 
SVG Business Plan 2014 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานปที่ผานมา และแผน
ธรุกจิป 2014 ภายใต concept “BIG 3” โดยใหผูบรหิารในกลุมธรุกจิการคา กลุม
ธุรกิจเหล็กรีดรอน กลุมธุรกิจเหล็กแปรรูป กลุมธุรกิจขนสง และกลุมพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย นําเสนอผลงาน ณ หองสัมมนากลุมเหล็กสหวิริยา
พระราม 3 กรุงเทพฯ
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“รวมดวยชวยกันดูแลสังคมใหนาอยู  เพื่อพี่นองชาวบางสะพาน”
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