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อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

เหล็กแผ่นรีดเย็นฯ
นวตักรรมตอ่เนือ่ง
แกส้นมิบนผวิเหลก็
ลดสญู1.15พนัตนั
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ผสาน 
บริษัท JFE Steel Corporation 
หรือ JFE คิดวิธีแก้การเกิดสนิม
บนผิวเหล็กสำาเร็จ ในการผลิต
เหล็กความแข็งแรงสูงท่ีมีค่าซิลิก้า
ผสมอยู่ จากปัญหาการทำาปฏิกิริยา
กบัออ๊กซเิจนเกดิเปน็สนมิ โดยมี
ซลิกิา้เปน็ตวัเรง่ปฏกิริยิา คน้พบ
สารเคมีชื่อ  PRETON  NS-150
ช่วยลดตำาหนิลงได้ พร้อมกับ
สั่งซื้อเครื่องผสมอัตโนมัติมาใช้
รวมทั้งออกแบบ  จุดต่อเข้าสู่
กระบวนการผลิต ทดสอบปริมาณ
ความเขม้ขน้ไดร้อ้ยละ 0.2 อตัรา
การใช้ที่ประหยัดที่สุด ลดการ
สูญเสียเหล็กจากการตัดรอยสนิม
ออกปีละ 1,155 ตัน เซฟปีละ 23 
ล้านบาท
 นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการ
ผลิต   อ่านต่อ น.3

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (เอสเอสไอ) มุ่งดำาเนินธุรกิจยึดหลักกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท  เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่บั่นทอนทำาลายองค์กร และประเทศชาติ โดยไม่ยอมรับหรือกระทำาการ
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ ปฏบิตัติามกฎหมาย
ไทยและของประเทศที่บริษัทไปดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด พร้อมออก
แนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปรับปรุงมาตรการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสในแนวปฏิบัติช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และเดิน
หน้ากิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

หนนุพนกังานออมเงนิ-สรา้งสขุ
ป5ี6สหกรณS์SIปนัผล5.27%

     

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะ
ถึงนี้ เอสเอสไอ ร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐ  กรมการปกครองท้องถิ่น
อ.บางสะพาน วัฒนธรรม จ.ประจวบ
คีรีขันธ์  และเครือข่ายบริการ

สาธารณสุข จัดกิจกรรมวันสำาคัญ
ประจำาปี (วันผู้สูงอายุ) ขึ้น เพื่อ
รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย การสืบทอดสิ่งดีงาม
ตามวถิไีทย การใหค้วามสำาคญักบั

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลสำาคัญของ
ครอบครัว การแสดงความเคารพ 
การกตัญญูกตเวที รวมถึงการส่ง
เสริมสายใยรักความผูกพันกันของ
ครอบครัว     อ่านต่อ น.4

SSI-เครอืขา่ยสขุภาพจดักจิกรรมเชดิชูผู้สงูวัย4เมษายนนี้

SSIส่งเสริมกิจกรรมสร้างชุมชนน่าอยู่
ร่วมกลุ่ม2ล้อพงศ์ประศาสน์ป่ันเก็บขยะ
เอสเอสไอส่งเสริมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” รวมพลังทำาความดี
เพื่อโลกสวยชุมชนน่าอยู่ของชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
นัดรวมพลสมาชิก คนรักสุขภาพและนักปั่นจิตอาสา เข้าร่วม
กิจกรรมปั่นจักรยานบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนทุกเย็นวันเสาร์ อาทิ 
ทำาความสะอาดศาสนสถานและสถานท่ีราชการ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม 
การมีสุขภาพที่ดีในชุมชน รณรงค์ลดการใช้พลังงานโดยการใช้
จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในระยะใกล้ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ยกระดับการมีจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรวม ขับ
เคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

SSI - WCE - PPC บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ หนุนส่งเสริมพนักงานออม
เงิน สร้างความมั่นคง อนาคตสดใส ผ่านการสะสมในสหกรณ์ออมทรัพย์
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด ซ่ึง
สามารถบริหารเงินและสร้าง
ผลตอบแทนผู้ออมเงินเป็น
อย่างดี เผยปี 56 มีกำาไร
จากการดำาเนินงาน 6.6
ล้านบาท  ปันผลให้แก่
สมาชิกอัตราร้อยละ 5.27
อ่านต่อ น.2

SSIลยุตา้นคอรร์ปัชัน่
คลอดแนวปฏิบตัเิขม้!

อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

  นายณรงค์ฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล 
รกัษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  หรือ
เอสเอสไอ และประธานคณะทำางาน
พัฒนานโยบาย       อ่านต่อ น.3

 นายประวิทย์ รัตนพงศ์ รอง
ประธานชมรมจักรยานตำาบลพงศ์
ประศาสน์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 

ตำาบลพงศ์ประศาสน์  เปิดเผยกับ
ทมีขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่ 
“เพื่อส่งเสริม   อ่านต่อ น.4
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ออมเงิน-สร้างสุข  ต่อจากหน้า 1

ปจัจุบนัมสีมาชกิรวมทัง้สิน้ 1,214 คน มเีงนิ

ฝากรวมทั้งสิ้น 77.8 ล้านบาท 

 นายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการฝ่าย

ทรพัยากรบคุคลและธรุการ  บรษิทั  เวสทโ์คสท์

เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด หรือ WCE กล่าวกับผู้ส่ือข่าว 

“ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” ในฐานะรองประธาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จำากัด ว่า “เงินออมถือเป็นปัจจัยสำาคัญซึ่ง

จะทำาให้เป้าหมายของบุคคลที่กำาหนดไว้ใน

อนาคตบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น บางคน

กำาหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องการมีบ้านเป็นของ

ตนเองในอนาคต เงินออมจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ทำาให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ 

นอกจากนัน้ยงัสามารถสรา้งความมัน่คงใหก้บั

ผู้ออมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำาเงินมาใช้

ในยามฉุกเฉิกได้อีกด้วย” 

 ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสำาคัญของการ

ออมเงิน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) หรือ SSI บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง 

จำากัด หรือ WCE และบริษัท ท่าเรือประจวบ 

จำากัด หรือ PPC ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ 

จึงได้กำาหนดจัดให้มีการส่งเสริมสวัสดิการ

ด้านการออมเงินให้แก่พนักงานทุกๆ ท่านขึ้น 

ด้วยการจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จำากัด” ในปีพ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น

ระยะเวลา 11 ปีแล้ว ในการดำาเนินงาน พร้อม

กับเปิดให้พนักงานผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น

สมาชกิในสหกรณอ์อมทรพัย ์เพยีงแคพ่นกังาน

ที่สนใจกรอกใบสมัครสมาชิก ระบุจำานวนหุ้นที่

ต้องการฝาก ซึ่งมูลค่าหุ้นสหกรณ์มีมูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท ทางสหกรณ์จะมีการหักจากเงิน

เดือนประจำาทุกๆเดือน โดยเมื่อครบ 1 ปีจะมี

การปันผลตอบแทนให้แก่สมาชิกทุกๆ ท่าน           

ตามมูลค่าหุ้นที่ชำาระไว้ ทำาให้เงินของเราเพิ่ม

พูลขึ้นมาครับ

 โดยสหกรณ์ได้กำาหนด เกณฑ์การฝาก   

ขั้นตำ่าของพนักงานในแต่ละระดับดังนี้   

 พนักงานระดับปฏิบัติการ ขั้นตำ่า 10 หุ้น 

(ขั้นตำ่า 100 บาท) 

 พนกังานระดบับงัคบับญัชา ขัน้ตำา่ 30 หุน้ 

(ขั้นตำ่า 300 บาท) 

 พนักงานระดับจัดการ ขั้นตำ่า 60 หุ้น (ขั้น

ตำ่า 600 บาท) 

 พนักงานระดับบริหาร ขั้นตำ่า 120 หุ้น (ขั้น

ตำ่า 1,200 บาท)”

 นายวีระชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนาม

ของคณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัย ์สหวริยิา

สตีลอินดัสตรี  จำากัด ขอเชิญชวนเพื่อนๆ 

พนักงาน SSI, WCE, PPC ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็น

สมาชกิ เขา้มารว่มสมคัรเปน็สมาชกิกบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ของเรา เพื่อสร้างความมั่นคง ความ

แขง็แกรง่ทางการเงนิในอนาคต ตามเปา้หมาย

ที่วางไว้ของแต่ละคน หากพนักงานท่านใด

สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการของแต่ละบริษัทได้เลยครับ”

 ด้านการดำาเนินงาน นางสาวจันทนา 
วงษ์วานิช ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ SSI หนึ่งในคณะกรรมการ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากดั” กลา่วเปดิเผยกบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็
เอสเอสไอ” ว่า “ในเรื่องของการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด สมาชิกทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่ามี
การบริหารงานทางด้านการเงินอย่างแข็งแกร่ง 
รัดกุม มีศักยภาพ โปร่งใส่ และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยคณะกรรมการดำาเนินการทุกท่าน
เป็นพนักงานของบริษัท SSI  WCE และ PPC  
ซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกจากสมาชกิในการประชมุ
ใหญส่ามญัประจำาป ีพรอ้มกบัมกีารจา้งผูต้รวจ
สอบบัญชีกิจการสหกรณ์จากภายนอก ตลอดจน
มีคณะกรรมการในการพิจารณาการปล่อยกู้
เงนิของสหกรณ ์และจดัใหม้กีารประชมุรายงาน

ผลการดำาเนินงานประจำาทุกปี มีการเปิดให้
แสดงความคิดเห็น การเสนอแนะบริการต่าง ๆ 
จากสมาชกิสหกรณ ์ในการดำาเนนิงาน  เปน็ตน้ 
 นางสาวจันทนา กล่าวว่า การดำาเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ขณะนี้ สหกรณ์มีสมาชิก
ทั้งสิ้น จำานวน 1,214 คน แบ่งเป็น พนักงาน 
SSI จำานวน 788 คน พนักงาน WCE จำานวน 
346 คน และพนักงาน PPC จำานวน 80 คน 
ซึ่งมีมูลค่าเงินฝากรวมกันเป็นจำานวนทั้งสิ้น 
77,811,067.47 บาท (ข้อมูลจากงบทดลอง 
เดือน ก.พ. 57) และจากการดำาเนินงาน ในปี 
2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์มีผลกำาไรจำานวนทั้ง
สิ้น 6,613,296.77 บาท และได้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่านในอัตราร้อย
ละ 5.27 บาท การจ่ายปันผลของสหกรณ์นั้น 
ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินในแต่ละปีว่ามีกำาไร
มากน้อยเพียงใดจากการดำาเนินงานในปีนั้นๆ 
เช่น อัตราเงินปันผลใน ปี 2556 เท่ากับ 5.27                          

ในปี 2555 เท่ากับ 5.25 และปี 2554 เท่ากับ 5.00 
เป็นต้น โดยการคำานวณการจ่ายเงินปันผลนั้น
จะทำาการคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาที่สมาชิก
ได้ชำาระค่าหุ้นต่อสหกรณ์แล้วส่วนเรื่องผล      
ประโยชนอ์ืน่ๆ นอกจากเงนิปนัผลในทกุๆ ปแีลว้
ยังมีการให้เงินกู้ยืมในยามฉุกเฉิน และเงินกู้
สามญั  โดยคดิอตัราดอกเบีย้ในอตัราทีต่ำา่ และ
ตอ้งเปน็ไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นประกาศ”
 ทั้งนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี จำากัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 
ดำาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 11 ปี พร้อม
กับได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินกำากับดูแล
องค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ ใน
ระดับดีมาก ประจำาปี 2555 เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีขององค์กรที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

 เอสเอสไอลงนามสนับสนุนจัดสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2557 

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกิจการสาธารณะและความ    
รับผิดชอบทางสังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ลงนาม
สัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา     
ปี 2557” (Sahaviriya Bangkok Triathlon) กับดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ             
จดังานและผูแ้ทนมลูนธิริาชประชาสมาสยัในพระบรมราชปูถมัภ ์รายไดจ้ากการจดักจิกรรม
นี้จะนำาไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและเด็กที่มีบิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี ณ ห้องประชุม 
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรีเมื่อเร็วๆ นี้

X

นานาแนวคิดเรื่องการออม

นายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ WCE
  การออมคือ  รายได้ หักรายจ่าย ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้ 
เราเรียกว่าเงินออม  แต่คนส่วนมากจะมองหาแต่รายได้ และ รายจ่ายเท่านั้น  ลืมมองรายเหลือ 
โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อคนๆ นั้นมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว การ
ที่จะริเริ่มให้มีเงินออมได้นั้น ยังมีวิธีการต่างๆ หลายวิธี เช่น  การสร้างรายได้เพิ่มโดยการใช้เวลา
ว่างในการหารายได้พิเศษ  การลดรายจ่ายลง ด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำาเป็นและเหมาะสม ทำา
แค่นี้ก็สามารถที่จะเริ่มให้มีการออมเกิดขึ้นได้

นายกำาพู ภู่สกุล     หัวหน้างาน สำานักจัดซื้อกลุ่ม SSI
  เมื่อเงินเดือนออก ผมได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 1. ค่าใช้จ่ายประจำา เช่น 
ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เป็นต้น 2. เงินออมที่ต้องเก็บประจำาทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน เช่น เงินฝาก
สหกรณ์ เงินฝากธนาคาร เป็นต้น ส่วนที่เหลือ 3. เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาตลอดทั้งเดือน ซึ่ง
การแบ่งเงินออกแบบนี้เป็นส่วนต่างๆ ทำาให้ผมรู้ว่าเราต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน เดือนละเท่าไร 
มีอะไรบ้างที่มีความจำาเป็นสำาหรับเรา หากเรานำาเงินออมมาปนกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำา
วันเงินออมของผมคงอาจเกิดขึ้นไม่ได้ครับ 

นายภัทร์ พุ่มหรดี     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม PPC
  ถ้าพูดถึงการออมเงินนั้น ต้องขอบคุณบริษัทฯ ก่อนเลยที่มีนโยบายการออมเงินในรูป
แบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งถ้าไม่มีการออมเงินในรูปแบบนี้ คงไม่มีโอกาสได้ออมเงินเป็นแน่ 
เราจึงตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ ซึ่งถือเป็นการออมโดยสมัครใจ

เปน็การสะสมเงนิของเราสว่นหนึง่ไปเรือ่ย ๆ   จนปจัจบุนันี ้ การออมสง่ผลใหเ้รามเีงนิเกบ็อยูจ่ำานวน
หนึ่ง ซึ่งก็ถือว่ามากอยู่พอสมควร ถ้าเปรียบเทียบกับการเก็บเอง คงไม่มีแน่ๆ 
  นอกจากการออมเงินแล้ว สิ่งสำาคัญที่ควรทำาควบคู่ไปด้วย นั่นคือการทำาบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของตัวเอง เพื่อดูจุดบอด ที่เราสามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นออกไปได้ โดยเมื่อครบ 1 
สัปดาห์ เราก็จะได้ทบทวนดูว่า เราใช้เงินไปกับอะไรบ้าง และใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์หากเทียบกับราย
ได ้เมือ่เรารูแ้ลว้วา่ สว่นไหนเกนิความจำาเปน็ ในครัง้หนา้กใ็หเ้ปลีย่นรายจา่ยสว่นเกนินีไ้ปเปน็เงนิ
ออมแทน ซึ่งในแต่ละเดือนเราควรทำาปฏิทินหนี้สินขึ้นมาด้วย เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายหนี้สิน
อะไรบา้ง เชน่ คา่โทรศพัท ์ คา่บตัรเครดติ  เพือ่ฝกึวนิยัในการใชจ้า่ยเงนิ โดยไมใ่ชเ้งนิเพลนิมอื และ
ใหจ้า่ยเงนิไดอ้ยา่งตรงเวลา จะไดไ้มเ่สยีดอกเบีย้เพราะจา่ยหนีเ้กนิกำาหนด การทำาเชน่นีจ้ะทำาใหรู้้
วา่ ในหนึง่เดอืนเราใชจ้า่ยเงนิไปเทา่ไหรเ่มือ่เทยีบกบัรายได ้ซึง่วธิดีงักลา่วจะทำาใหเ้ราสามารถเกบ็
เงินเพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถกำาหนดรายจ่ายของตัวเองให้คงที่ได้ โดยพยายาม
อย่าใช้เกินตามที่กำาหนดนั่นเอง ตามหลักที่ผมทำา คือ 1. ต้องรู้รายได้หลักของเราก่อนว่ามีรายได้ 
(สุทธิ) เท่าไหร่ หลังจากนั้นเราต้องแบ่งสัดส่วน และวางรายจ่ายที่เราต้องจ่าย  2. กำาจัดหนี้ (ทุก
ชนิด) เท่าที่ทำาได้ 3. ลดรายจ่าย เท่าที่จำาเป็น
  สำาหรับเพื่อนๆ พนักงาน หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราทั้งหลาย ที่มีภาระเรื่องค่า
ใช้จ่ายก็ลองนำาวิธีดังกล่าวไปใช้ดูนะคับ อย่างน้อยการออมเงินก้อนเล็ก ๆ  ก็สามารถงอกเงยเป็น
เงนิกอ้นใหญไ่ด ้หากเรารูจ้กัหกัหา้มใจไมใ่ชจ้า่ยเงนิอยา่งเกนิตวั ซึง่ประโยชนข์องการออมเงนินัน้ 
นอกจากจะชว่ยฝกึระเบยีบวนิยัใหก้บัตวัเองแลว้ ยงัชว่ยใหเ้รามเีงนิเกบ็ไวใ้ชจ้า่ยยามฉกุเฉนิทีไ่มรู่้
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตด้วยคับ “การออมเงิน คือ การลงทุนเพื่อนาคตอย่างชาญฉลาด”
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ต้านคอร์รัปชั่น     ต่อจากหน้า 1

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และศึกษาถึงความ
เปน็ไปไดก้ารเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ กลา่วกบั
ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่ “ดว้ยความ
มุง่มัน่ดำาเนินธุรกิจของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากดั (มหาชน) โดยยดึหลกัธรรมภบิาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  และตระหนักดีว่าการทุจริต
คอร์รัปช่ันเป็นส่ิงบ่ันทอนทำาลายองค์กร และสังคม
โดยรวม ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่
วนัที ่14 พ.ย. 56 จงึไดม้มีตอินมุตัใิหบ้รษิทัเขา้รว่ม
ประกาศเจตนารมณเ์ปน็แนวรว่มปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติและนำาบรษิทั
เขา้สูก่ระบวนการรบัรองเปน็สมาชกิโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติฯ ต่อไป ซึ่งบริษัทได้แจ้งคำาประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปยัง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อ
เดือน พ.ย. 2556 และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการเมื่อเดือน พ.ย.ปีเดียวกัน ใน
การน้ีบริษัทได้แต่งต้ังคณะทำางานพัฒนานโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ฯ” ขึน้ เพือ่ดำาเนนิการ
จัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 
รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำาหรับผู้บริหาร
และพนักงานสามารถนำาไปปฏิบัติ ซึ่งขณะน้ี
นโยบายคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติ คณะ
กรรมการบรษิทัวา่ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง
เรยีน (ฉบบัที ่2) ไดจ้ดัทำาขึน้อยา่งเปน็รปูธรรมแลว้ 
โดยประกาศใชเ้มือ่วนัที ่28 ก.พ. 2557 เปน็ตน้ไป”

  โดยในเนื้อหาของนโยบายคณะกรรมการ
บริษัท นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า “บริษัทห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือ
กระทำาการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของ
ประเทศทีบ่รษิทัไปดำาเนนิธรุกจิอยูอ่ยา่งเครง่ครดั 
นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณเ์ปน็แนวรว่มปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนใน
กิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการ      
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้าง
ด้านจริยธรรม รวมทั้งสื่อสารนโยบายและแนว
ปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับ
ลกูคา้ คูค่า้ รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ อยา่ง
ทัว่ถงึ  ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัยงัเหน็ควรให้
บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัของบรษิทั
ได้นำานโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
รวมถึงประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัย
นโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย”
  สำาหรับแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่า
ด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ออก
ภายใต้นโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้
กำาหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
รับหรือให้ของขวัญหรือของกำานัล การเลี้ยง
รับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การบริจาค หรือ
เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อการกุศล หรือ
สาธารณกศุล หรอืสาธารณประโยชน ์รวมถงึการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง  นอกจากนีบ้รษิทั

เหล็กแผ่นรีดเย็นฯ ต่อจากหน้า 1

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” ว่า “ในการผลิตสินค้า “เหล็กความแข็ง
แรงสูง” (High Strength 440 mpa.) ซึ่งใช้วัตถุดิบ
เหล็กรีดร้อนมีค่าซิลิก้า (Si) ผสมอยู่ในสัดส่วนที่
สูง เมื่อนำาแผ่นเหล็กที่รีดลดขนาดแล้ว มาผ่าน
กระบวนการล้างทำาความสะอาดผิวที่สายการ
ผลิตที่ 1ECL พบว่าในขณะที่สายการผลิตหยุด
เพื่อทำาการเชื่อมม้วนเหล็ก หรือหยุดตัด เพื่อนำา
ม้วนเหล็กออก พบว่าผิวเหล็กบางตำาแหน่งที่
สัมผัสกับอากาศขณะสายการผลิตหยุด จะเกิด
รอยตำาหนิ (Defect) ที่เรียกว่า ECL Stain เป็น
สีคลำ้า ซึ่งเกิดจากเหล็กทำาปฏิกิริยากับอ๊อกซิเจน 
เกิดเป็นสนิม (Fe2O3) โดยมีซิลิก้า (Si) เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ซึ่งรอยตำาหนินี้ต้องตัดทิ้งก่อนส่งสินค้า
ให้ลูกค้า ทำาให้เกิดการสูญเสียเหล็กเป็นจำานวน
มากประมาณ 1,155 ตันในแต่ละปี
 นายเฉลิม กล่าวว่า ทางวิศวกรฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิตของ TCRSS ซึ่งนำาโดยคุณวรุฒ เฟื่องฟู
ร่วมกับฝ่ายผลิตได้พยายามทดสอบหาวิธีการ
ต่างๆ เพื่อลดตำาหนินี้  แต่ยังไม่ประสบความ
สำาเร็จมากนัก ดังนั้นจึงได้ติดต่อประสานไปทาง
บริษัท JFE Steel Corporation หรือ JFE ซึ่งเป็นหนึง่
บริษัทที่ได้ร่วมทุนใน TCRSS และบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยในการผลิต
เหล็ก พบว่าสารเคมีชื่อ PRETON NS-150 ช่วยลด
ตำาหนิ Stain ลงได้ จึงสั่งซื้อจากตัวแทนจำาหน่าย 
แล้วนำามาทดลอง โดยกำาหนดความเข้มข้นใน
การผสมใช ้และปรมิาณการสเปรยล์งบนผวิเหลก็ 

โดยเริม่ตน้ทำาการผสมดว้ยมอื (Manual) ความเขม้
ขน้รอ้ยละ 0.3 พบวา่สามารถปอ้งกนัการเกดิ ECL 
Stain ได้ แต่พบรอยด่างบนผิวเหล็ก ที่เกิดจาก
สารเคมลีะลายไมห่มด เมือ่ผสมดว้ยมอื (Manual)
 ทีมงานจึงพิจารณาสั่งเครื่องผสมอัตโนมัติ
มาใช้ รวมทั้งออกแบบจุดต่อเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตของสายการผลิต ECL พร้อมทั้งทดสอบ
ปริมาณความเข้มข้น และอัตราการใช้ที่ประหยัด
ที่สุด พบว่าใช้ PRETON NS-150 ความเข้มข้น    
รอ้ยละ 0.2  ระยะเวลาสเปรย ์45 วนิาท ีทีค่วามเรว็
แผน่เหลก็วิง่ผา่น 40 เมตรตอ่นาท ีเปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุ 
และไม่พบรอยตำาหนิ Stain บนแผ่นเหล็ก 

 จากความสำาเร็จน้ีทำาให้ประหยัดการสูญเสีย
จากการตัดตำาหนิ (Defect) ที่เรียกว่า ECL Stain      
ปีละ 1,155 ตัน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ    
23  ล้านบาท  โดยใช้เงินลงทุน  530,000  บาท 
ซึ่งสามารถคืนทุนในระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือน    
นายเฉลิม กล่าว

ยังได้แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติคณะกรรมบริษัท
ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง
เรียน (ฉบับที่ 2) โดยเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครอง    
ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ใหเ้กดิความชดัเจน
ที่เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
  นายณรงค์ฤทธิ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี
2557 นี้บริษัทยังมีแผนการดำาเนินงานที่เกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไปยัง
พนกังานทกุคนเพือ่ทราบและนำาไปปฏบิตั ิรวมทัง้

สื่อสารไปยังบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อทราบและขอ

ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และดำาเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงที่

ก่อหรืออาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ

กำาหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม พร้อมกับ

จัดทำาแผนดำาเนินการเพ่ือนำาบริษัทเข้าสู่กระบวนการ

รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป 

     เอสเอสไอมอบ
คอมฯ สนับสนุน
“นักบัญชีน้อย”เสริม
ทักษะบัญชีให้กับ
เยาวชนผ่านโครงการ
ธนาคารขยะ
บริษัท สหวิริยาสตีล-   
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ โดยนาย
ผดุงศักดิ์ ปราณอุดม-
รัตน์  ผู้ จัดการทั่ ว ไป 
สำานักประชาสัมพันธ์

X

และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม เป็นผู้แทนบริษัทมอบชุด
คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “นักบัญชีน้อย” ภายใต้โครงการธนาคารขยะสำาหรับสถาน
ศกึษาในเขตอำาเภอบางสะพาน แกผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนเครอืขา่ยธนาคารขยะ 8 แหง่ เพือ่เสรมิสรา้ง
พืน้ฐานกระบวนการทางบญัชสีำาหรบับรหิารจดัการธนาคารขยะใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูว้ธิี
การฝาก การถอนเงิน และ จำาหน่ายขยะ อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 พรอ้มกนันี ้นายธงชยั แสงโพลง ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนบา้นมรสวบ ไดน้ำาคณะทำางานโครงการ
ธนาคารขยะเอสเอสไอ คณะกรรมการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายธนาคารขยะ 8 แห่ง ผู้ปกครอง
และนกัเรยีนเยีย่มชมการบรหิารจดัการธนาคารขยะของโรงเรยีน พรอ้มเตรยีมพฒันาใหเ้ปน็แหลง่
ศึกษาดูงานของโรงเรียนที่สนใจและประชาชนทั่วไปต่อไป โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ       
แผนงานพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาเยาวชนของเอสเอสไอ
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  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

ชุมชนน่าอยู่          ต่อจากหน้า 1

การสร้างสุขภาพที่ดีจากการออกกำาลังกาย
ให้แก่คนในชุมชน และรณรงค์ให้ชุมชนหัน
มาใชจ้กัรยานเปน็พาหนะในการเดนิทาง ชว่ย
ลดโลกร้อน จึงได้มีการริเริ่มการจัดตั้งชมรม
จักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ ขึ้น เพื่อรวมตัว
ชาวตำาบลพงศ์ประศาสน์ในการปั่นจักรยาน
ออกกำาลงักาย นอกจากนีท้างชมรมยงัมุง่เนน้
การทำากิจกรรมสร้างสาธารณประโยชน์ให้
สังคมรวมไปอีกด้วย โดยริเริ่มดำาเนินกิจกรรม 
“ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ส่วนหนึ่งจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในการดำาเนิน
กิจกรรม โครงการ “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ที่เกิดขึ้น
นี้ ได้กำาหนดจัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 
16.00น. – 18.00 น. โดยนัดรวมตัวกันตาม
จุดต่างๆในตำาบลพงศ์ประศาสน์ หมุนเวียน
กันไป เพื่อปั่นจักรยานไปทำากิจกรรมสร้าง
สาธารณประโยชน์ต่างๆให้แก่ชุมชน เช่น เก็บ
ขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำาความสะอาดศาสน
สถานและสถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งจาก
การทำากิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง ทำาให้รับทราบ
ว่าชาวตำาบลพงศ์ประศาสน์ส่วนใหญ่ มีใจ
รักการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและตื่นตัว
กับปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก โดย
ดูจากจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งของสมาชิกชมรม 
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีครั้งละไม่
ตำ่ากว่า 70 คน”
  ทัง้นี ้ชมรมจกัรยานตำาบลพงศป์ระศาสน์
ตอ้งขอขอบคณุ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
จำากัด(มหาชน) ที่ได้ปลุกกระแสรณรงค์ให้ทุก
คนในอำาเภอบางสะพานหันมาสนใจในการ
ปั่นจักรยานมากขึ้น จากการทำากิจกรรม 2 
ล้อรักษ์บางสะพาน และยังให้การสนับสนุน
กิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ของชมรมอีกด้วย 
ชมรมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดำาเนิน
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน
ตลอดไป
    นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์
ผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกัประชาสมัพนัธแ์ละชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “บริษัท 
สหวิริยาฯได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม “Bang-
saphan Car Free Day” ภายใต้ “โครงการ 2 
ล้อรักษ์บางสะพาน” เพื่อรณรงค์ลดการใช้
พลังงานและลดภาวะโลกร้อน ต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ง

ชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ เป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นนิมิตหมาย
อันดีที่ชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ ได้
ตระหนกัถงึความสำาคญัของปญัหาภาวะโลก
ร้อน โดยการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง “ปั่นรักษ์ 
ปันยิ้ม” ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน โดย

การปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์

และรถยนต์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน

การส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯก็คาดหวังว่า

จะมีการจัดตั้งชมรมจักรยานขึ้นที่ตำาบลอื่นๆ

ในอำาเภอบางสะพานด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง                

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้า  

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” เพื่อ

ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและสร้างโลกสวย          

ให้ชุมชนน่าอยู่ต่อไปครับ”

  นางอาภรณ์ ชัยศิริ  สมาชิกชมรม
จักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์  กล่าวถึง
กิจกรรมว่า “ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทาง
ชมรมจักรยานพงศ์ประศาสน์ตั้งแต่ปี 2556 
แล้วค่ะ เพราะปกติชอบออกกำาลังกายอยู่
แล้ว ซึ่งการปั่นจักรยาน เป็นวิธีที่สะดวก ไม่
สิน้เปลอืง ชว่ยใหเ้รามสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง 

เวลาปัน่แลว้รูส้กึวา่กลา้มเนือ้ขาแขง็แรงขึน้ ได้
ยดืเสน้ยดืสาย ปัน่ไปเรือ่ยๆยงัสามารถชว่ยลด
อาการปวดเอว ปวดสะโพกได้ด้วยค่ะ เลยเข้า
รว่มกจิกรรมของทางชมรมจกัรยานตำาบลพงศ์
ประศาสน์เป็นประจำาทุกเสาร์ค่ะ ก่อนหน้านี้
เคยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน วันคาร์ฟรี
เดย์ โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน ที่เครือ
สหวิริยาจัดขึ้นในปี 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าที่บ้านทุ่งขี้ต่ายด้วย ถ้าปีนี้ทางเครือ
สหวิริยา จัดกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์อีก ก็จะ
เข้าร่วมอีกอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้น ส่วนตัวก็
อยากให้ชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์
และเครือสหวิริยาจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้
ชมุชนปัน่จกัรยานตอ่ไปเรือ่ยๆคะ่ ชมุชนจะได้
มีแต่คนสุขภาพดี แถมยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การแกป้ญัหาภาวะโลกรอ้นรว่มกบัประชาชน
ทั่วโลกด้วยค่ะ”   
  นายเรือง เชื้อดี สมาชิกชมรมจักรยาน
ตำาบลพงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า ชมรมจักรยาน
ตำาบลพงศป์ระศาสน ์เปน็ชมรมทีด่มีากๆครบั 
เพราะลุงก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้ว ไปไหน
มาไหนลุงก็ปั่นจักรยานไปตลอด ไม่เคยใช้รถ
มอเตอรไ์ซคเ์ลย เพราะลงุคดิวา่มนัเปน็การสิน้
เปลอืง ตอ้งเสยีเงนิเตมินำา้มนั การปัน่จกัรยาน
นอกจากไม่สิ้นเปลืองค่านำ้ามันแล้ว ยังช่วย
ให้ร่างกายลุงแข็งแรงขึ้นอีก ซึ่งกิจกรรมของ
ทางชมรมนอกจากการปั่นจักรยานแล้ว ยัง
มีกิจกรรมที่ร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับ
ชุมชนอีก ซึ่งลุงชอบมากๆ เพราะทำาให้ชุมชน
ของเรารูจ้กัการทำาประโยชนใ์หส้งัคมสว่นรวม 
ลุงตั้งใจว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไร จะเข้าร่วม
กจิกรรมปัน่จกัรยานกบัชมรมทกุเสารเ์ลยครบั 
สำาหรับกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ ของโครงการ 2 
ลอ้รกัษบ์างสะพาน ลงุเคยเขา้รว่มเมือ่ปทีีแ่ลว้ 
ครัง้นัน้ลงุไดม้โีอกาสปัน่จกัรยานไปปลกูปา่ที่
บ้านทุ่งขี้ต่ายด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก 
ถ้าเครือสหวิริยาจัดอีกรับรองว่าลุงเข้าร่วม
แน่นอนเช่นกันครับผม

เชิดชูผู้สูงวัย        ต่อจากหน้า 1

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรม

ประกอบไปด้วย 1. การตรวจเฝ้าระวัง

สุขภาพ  2. รับฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง 

“โรคไต” วยัผูส้งูอาย ุโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะทาง  3. ประกวดการแสดงของผู้สูง

อายุในชุด “รำาวงย้อนยุค” 4. พิธีสรงนำ้า

พระ และรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ 

ที่ 4 เมษายน 2557 ณ สโมสรพลวิสุทธิ์ 

โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่เวลา 7.30 - 12.00 น.

จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่าน และชาว

บางสะพานเขา้รว่มงานในวนัเวลาดงักลา่ว

 เอสเอสไอมอบแปลงเรียนรู้ไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านมรสวบ   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

โดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม เป็น

ผู้แทนบริษัทส่งมอบชุดแปลงปลูกเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่นายธงชัย แสงโพลง ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ 
อ.บางสะพาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นมีกิจกรรมนำาผักในแปลงไปประกอบอาหาร
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบได้รับประทาน

 โครงการนี้นอกจากจะทำาให้นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ผลผลิตส่วนหนึ่งยังได้นำาไปจำาหน่ายให้กับ
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับโรงเรียน 6,000 บาทต่อการปลูกผักหนึ่งรอบอีกด้วย

X
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พ่ีนองบางสะพาน และเครือสหวิริยา
เตรยีมเพิม่พืน้ทีง่านพฒันาคณุภาพชวีติชมุชน
หลังประสบความสาํเรจ็จากแผนพฒันา ป 51

ปที่  5   ฉบับที่  96   ประจําวันที่  1  เมษายน  2557

จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในป 2551 ที่พี่นอง
ชาวบางสะพาน 16 หมูบาน ใน 4 ตําบล จัดทําและดําเนิน
งานกับทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา โดยความรวมมือ
จากสมาคมพัฒนาประชากร (PDA) ปจจุบันเตรียมแผน
พัฒนาลงพื้นที่อื่นๆ เพิ่ม ผานเวทีประชุม “ทบทวนแผน
พฒันาคณุภาพชวีติชมุชน ฯ และประชมุเครอืขายชมุชน” 
เพื่อสอบถามทิศทางและความพรอมในงานพัฒนาจาก
สมาชิกแตละชุมชน

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ประสานชุมชน
แลกเปลีย่น-รบัฟง ขอมลูจากชมุชน ดสูิง่แวดลอมบางสะพานไปดวยกนั

: อานตอหนา 3

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนฯ
พระราชทาน

รางวัลให

BSM สาขา 1
ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ
การประกวด
ชมรม TO BE

NUMBER ONE

ระดับภาคกลาง
และ

ภาคตะวันออก

●  รับรางวัล

พนักงาน BSM สาขา 1 รับรางวัลสตรีทํางานดีเดน
ในสถานประกอบกิจการ จ.ประจวบฯ

น.4

 ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา มีบทบาท
หนาท่ีหลักคือ ควบคุม ติดตามตรวจสอบ 

●  อบรม

Line Transport อบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุม
อุบัติเหตุใหเปนศูนย”

น.4

ประสานงานใหคําแนะนํา ปรึกษา 
สนบัสนนุ  สงเสริมกระบวนการเรียนรู
สรางประสบการณ และการมีสวนรวม

คอลัมนพิเศษ
การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

: อานตอหนา 4

ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศใหแกชุมชนและพนักงาน 
ซึ่งนอกเหนือจาก    : อานตอหนา 2

 เมื่อกลางเดือนมีนาคม
ท่ีผานมา ทีมงานพัฒนาชุมชน
และมวลชนสัมพันธ  เครือ
สหวิริยา รวมกับผูนําชุมชน
ผูแทนพี่นองชาวบางสะพาน

กวา 50 ทาน จาก 4 ตําบล 
คือ แมรําพึง พงศประศาสน 
กําเนิดนพคุณ และ ธงชัย 
เปดเวทีประชุมระดมสมอง
สอบถาม    :อานตอหนา 2

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม  ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่นองชาวอําเภอบางสะพาน  สรางความเขาใจอันดีใหกับชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ ชี้แจง ปรับปรุง ใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ใหชุมชนกับอุตสาหกรรม
อยูรวมกันไดอยางยั่งยืน

ประมวลภาพ
วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

อําเภอบางสะพาน

: อานตอหนา 3

นํ้าฝนบางสะพานตรวจทุกป ผลที่ไดไมมีฝนกรด สวนหยดเหลือง
เปนละอองเกสรดอกไม  ยืนยันโดยกรมควบคุมมลพิษ
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557 ซึ่งจากเดิมเมื่อ
ปี 2551 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน (PDA) มาร่วมดำาเนินการ
กำาหนดแผนพฒันาคณุภาพชวีติ ในพืน้ที ่4 ตำาบล 
37 หมู่บ้าน  ส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาพื้นที่
ของตนเอง พร้อมกำาหนดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ โดยมี 16 
หมู่บ้าน ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดย
เฉพาะที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ ธนาคารชุมชน ที่
มีกองทุนของ 16 ธนาคารฯ รวมกว่า 15 ล้าน
บาท พร้อมทั้งมีสภาผู้นำาชุมชนที่เป็นเวทีแห่ง
การกำาหนดแนวทางพัฒนาของหมู่บ้าน ในขณะ
เดียวกันอีก 21 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้นำาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต มาขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน ซึ่ง
ในปีนี้เครือสหวิริยา เห็นพ้องกับชุมชนว่าน่าจะ
มีการนำาแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวมาระดมสมอง 
ผ่านเวทีร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกเดิม 
16 หมู่บ้าน และสมาชิกใหม่อีก 21 หมู่บ้าน เพื่อ
ทบทวนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
  ซึ่ง น.ส.วันวิสาข์ หุ้นจ้ิน ผู้จัดการแผนก
มวลชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา เครือสหวิริยาได้ทำากิจกรรมร่วมชุมชน 
ผ่านงานหลายรูปแบบ ทั้งด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และมีความทวีคูณเป็น
รูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ  และเมื่อปี 2551 ที่ทาง
เครือสหวิริยาได้ร่วมกับ (PDA) ซึ่งมีการดำาเนิน
กระบวนการขับเคลื่อนถึงปัจจุบันมาแล้ว 5 ปีก
ว่าแล้ว ใน 4 ตำาบล โดยสรุปนั้นในแต่ละหมู่บ้าน
มีแผนพัฒนา 3 แบบ คือ
 1.  สิง่ทีน่ำาเสนอแลว้ชมุชนทำาไดเ้อง 100% อาท ิ
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี เป็นต้น
 2. สิ่งที่ชุมชนต้องทำางานร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารชุมชน อาชีพ
เสริม (ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำาไม้กวาด) ธนาคารขยะ 
เป็นต้น
 3. สิ่งที่ชุมชนขอรับการสนับสนุน 100  % อาทิ 
การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น
  ทัง้หมดทีผ่า่นมา ในวนันีท้ัง้ใน 16 หมูบ่า้นที่
พัฒนาไปแล้วหรือในส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้

เริ่มพัฒนา เครือสหวิริยาอยากให้ทุกท่านได้กลับ
มาทบทวนและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในแผนและกิจกรรมของหมู่บ้านตัวเอง
ว่าเป็นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาต่อ
ไปอย่างไร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในโครงการ
ของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
  และนายรังสรร พุทธวงค์ ผู้จัดการแผนก
พัฒนาชุมชน กล่าวว่า “สำาหรับการพูดคุยเรื่อง
ข้อมูลการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
 1. เพือ่ประสานความรว่มมอืใหเ้กดิโครงการที่
สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน 
 2. เพือ่เปดิโอกาสใหห้มูบ่า้นไดก้ลบัมาทบทวน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน (ทั้งเรื่องของคน 
งบประมาณ และเวลา)
 3. เพือ่ปรบัปรงุแผนพฒันาคณุภาพชวีติใหต้รง
กับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
 4. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การกำาหนด
โครงการแผนพฒันาคณุภาพชวีติกบัหมูบ่า้นทีไ่ด้
ดำาเนินการไปแล้ว
 5. เพือ่เหน็เปา้หมายการทำางานแบบบรูณาการ
รว่มกนัระหวา่งผูน้ำาชมุชน ประชาชน ภาคราชการ 
และภาคเอกชน

เพิ่มพื้นที่งานพัฒนา ต่อจากหน้า 1

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต่อจากหน้า 1

กิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาในข้างต้น อีกบทบาทหน่ึง
ที่สำาคัญ คือ การรับฟัง ข้อคิดเห็น และข้อกังวลใจ
พรอ้มแลกเปลีย่นขอ้มลู ดา้นสิง่แวดลอ้มกบัชมุชน
ในแต่ละพื้นที่เพื่อนำามาปรับปรุงการทำางานของ
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน โดยดำาเนินการร่วมกับทีมมวลชนสัมพันธ์ 
ซึ่งที่ผ่านมามีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด
ไดเ้ขา้พดูคยุ รบัฟงัขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม ในการประชมุ
หมูบ่า้น ของบา้นทางสาย ต.ธงชยั  และบา้นมา้รอ้ง 
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เพื่อนำาข้อมูลเรื่อง
การจัดการของเสียในโรงงานในเครือสหวิริยา มาเล่า
และชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบ  ให้ชุมชนเกิดความ
มัน่ใจในการดแูลดา้นสิง่แวดลอ้ม ของเครอืสหวริยิา 
ผ่านการพูดคุยและเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
  นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้อำานวยการ 
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิริยา  กล่าวว่า  “การให้ทีมงานลงพื้นที่พูดคุย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งแผนงาน
สนับสนุนที่สำาคัญของศูนย์ฯ เราจะมีการหารือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้
เป็นการลงไปตอกยำ้าถึงความมั่นใจในขั้นตอนการ

กำาจัดของเสียของโรงงานในเครือสหวิริยา เกี่ยว
กับกรรมวิธี การดูแล การกำาจัดการให้หน่วยงาน
ภายนอกมารับไปกำาจัด เพราะเราคำานึงว่าพี่น้อง
บางท่านอาจยังรับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง ไม่ครบ

ถ้วน หรือบางท่านยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
ไม่เคยเห็นว่าแต่ละโรงงานในเครือสหวิริยา มีวิธี
การกำาจัดของเสียอย่างไร ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทีม

งานได้เข้าไปพูดคุย และสร้างความเข้าใจที่ดีให้
ชุมชนได้รับทราบ” 
  “ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็ก ย่อมมีของ
เสียหรือสิ่งเหลือใช้ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็น

อันตราย ที่ต้องนำาออกไปกำาจัด หรือของเสียบาง
ส่วนก็สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็ก
ต่างๆ หากเป็นของเสียอันตรายก็ต้องมีบริษัทที่  

รับอนุญาตจากภายนอกมารับไปกำาจัดอย่างถูก
วธิ ีจงึจำาเปน็ทีต่อ้งชีแ้จงใหป้ระชาชนเขา้ใจวธิ ีและ
ขัน้ตอนในการกำาจดัของเสยีเหลา่นัน้ โดยหลงัจาก
ที่ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เข้าไปพูดคุยแล้ว พี่น้องชาว
บางสะพานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจ
ในบทบาทของ ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
ทีม่หีนา้ทีต่ดิตามตรวจสอบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ของโรงงานเครอืสหวริยิา พรอ้มทัง้เปน็ศนูยก์ลางที่
จะเชือ่มขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มใหช้มุชนทราบอยา่ง
ต่อเนื่องด้วย”
  “สำาหรับปีนี้ แผนงานการลงพื้นที่ของศูนย์ฯ 
สิ่งแวดล้อม ก็จะทำางานร่วมกับแผนกมวลชน
สัมพันธ์ เครือสหวิริยา เป็นประจำาทุกเดือน เพื่อ
สื่อสารทำาความเข้าใจ รับข้อเสนอแนะ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเครือสหวิริยาและกิจกรรมสิ่ง
แวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน อาทิ การสื่อสาร
ในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณ
ภาพนำ้าฝน ฝุ่นละออง ฯลฯ ให้ชุมชนมีความเข้าใจ
มากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ขอใหพ้ีน่อ้งชาวอำาเภอบางสะพาน
มัน่ใจในการจดัการสิง่แวดลอ้มของเครอืสหวริยิาที่
จะดำาเนนิการจดัการใหอ้ยูใ่นมาตรฐานทีห่นว่ยงาน
ราชการกำาหนด ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่คณุภาพ
ชีวิตของชุมชน”

  “ที่ผ่านมาผลงานที่เห็นได้ชัดเจนของ   
แผนงานพัฒนาฯ คือการเกิดธนาคารชุมชน 16 
ธนาคาร ภายใต้กองทุน 15 ล้านบาท รวมถึงกิจ
กรรมอืน่ๆ อาท ิการสรา้งอาชพี สรา้งกลุม่เยาวชน
คุณธรรม กลุ่มรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น 
  หลักสำาคัญที่สรุปได้เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการประชุมครั้งนี้ คือ
 1. มีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ของ 16 หมู่บ้าน - ที่ดำาเนินการมากว่า 5 ปี
 ธนาคารชุมชน - ปีนี้ จะเป็นปีที่ตอกยำ้าความ
แขง็แรงใหก้บัธนาคารชมุชนทัง้ 16 ธนาคารฯ ผา่น
บันได 5 ขั้นที่จะไปให้ถึง ได้แก่
 1. ขยายการบรกิาร การเตบิโตของกองทนุและ

สมาชิก
 2. เพิ่มมาตรการลดความเสี่ยง เช่น สร้าง
กองทุนสำารองไว้ส่วนหนึ่ง วางมาตรการประกัน
ความเสีย่ง สรา้งระบบการตรวจสอบภายใน และ
กรรมการตรวจสอบภายนอก
 3. สวสัดกิารชมุชน หวัใจหลกัคอื การทีด่แูลใน
ชุมชนให้เกิดผลนับตั้งแต่เกิด จนถึงเสียชีวิต
 4. เริ่มการมีส่วนร่วมในการสร้างให้ชุมชนมี
ความสุขท่ีหลายท่ีเร่ิมทำามา คือ “ธนาคารความดี”
 5. สามารถดำาเนินการได้อย่างเข้มแข็ง ชุมชน

สามารถทำาเองได้โดยไม่ต้องมีพี่เลี้ยง 
 สภาผูน้ำาชมุชน -ปนีีม้บีางแหง่ทีไ่มพ่รอ้ม กจ็ะ
เริม่กระตุน้เรือ่งความพรอ้มและการมสีว่นรว่มให้
มากขึ้น ที่ตั้งเป้าไว้ร่วมกันคือ
 1. ขยายพื้นที่ใหม่
 2. พื้นที่ที่เริ่มอ่อนแรง เครือสหวิริยาจะเข้าไป
ช่วยพัฒนาให้เข้มแข็ง
  นำาไปสู่กิจกรรมสำาคัญท่ีจะทำาให้สำาเร็จในปีน้ี
คือเร่ืองของการจัดต้ัง “ชุมชนต้นแบบ” ซ่ึงหลังจาก
ที่ดำาเนินงานแผนพัฒนาฯ กว่า 5 ปีนั้นหากเรา
ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้อง 
หรอืชมุชนอืน่ทีส่นใจ จะตอ้งมแีนวทางการดำาเนนิ
งานที่วางแผนร่วมกับชุมชนว่า จะขอเริ่มการทำา
ชุมชนต้นแบบที่ 4 หมู่บ้าน 4 ธนาคารก่อน คือ
กำาหนดว่าชุมชนนั้นๆ จะต้องมีทั้งการดำาเนินงาน
ธนาคารฯ และสภาผู้นำา และเป็นชุมชนที่ทำางาน
การต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่ทำาอยู่”
  ด้านนายวัชรินทร์ จันทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน
หนองระแวง ต.ธงชัย กล่าวว่า “การประชุมครั้ง
นี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เนื่องจากได้มี
การทบทวนและสร้างแผนงานพัฒนาโดยชุมชน
เอง ทำาให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน เพราะมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
คือ ต้องการให้หมู่บ้านมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น สิ่งที่ดี 
หมายความว่า เริ่มจากการที่ทุกคนในหมู่บ้านมี
ความสามัคคีกันก่อน หลังจากนั้นหากทำางานใด
ก็จะประสบความสำาเร็จแน่นอน”
  นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง 
ต.พงศป์ระศาสน ์ใหค้วามเหน็วา่ “กจิกรรมในวนั
นี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการรวบรวมผู้นำาของ
ชุมชน และคณะทำางาน เข้ามาแลกปลี่ยนเรียนรู้
กันทั้งสิ่งที่ดี  อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ เพื่อร่วม
หาแนวทางปฎิบัติ สำาหรับบ้านม้าร้องนั้นเรามี
แผนพัฒนาหมู่บ้านที่กำาลังก้าวสู่บันไดที่ 2 และ 3
โดยบนัไดแรกทีเ่ราตัง้ไวค้อื สรา้งคน บนัไดที ่2 คอื
กลุม่อาชพีตา่งๆ ใหม้ปีรมิาณมากขึน้และมรีายได้
บันไดขั้นที่ 3 คือ ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี         
สมกบัสโลแกนทีว่า่ “มา้รอ้งสามคัค ีสิง่แวดลอ้มดี
ชวีติมสีขุ”  อยากฝากกบัเครอืสหวริยิาวา่ เริม่จาก
ที่เราทำางาน โดยมีเครือสหวิริยาเป็น “พี่เลี้ยง” 
และเวลาทีผ่า่นมากไ็ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ ทัง้ชมุชนและ
เครอืสหวริยิากเ็ปน็สมาชกิในชมุชนเชน่เดยีวกนั”
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ประจําวันที่  1  เมษายน  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

  แผนกมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา รวมกิจกรรม “วันอาสาสมัคร
สาธารณสขุ (อสม.) แหงชาต ิประจาํป 2557” จดัโดย อสม.อ.บางสะพานนอย โดย
มีสมาชิก อสม.ของ อ.บางสะพาน และบางสะพานนอย เขารวมกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธและความสามัคคี พรอมกันนี้ นางสาววันวิสาข หุนจิ้น ผจก.แผนก
มวลชนสมัพนัธ เครอืสหวริยิา ไดสนบัสนนุหมวกกนัแดด จาํนวน 1,000 ใบ ใหกบั
กลุม อสม. อ.บางสะพาน โดยกจิกรรมนีไ้ดรบัเกยีรตจิากนายวรีะ ศรวัีฒนตระกลู
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนประธานในพิธีเปดงาน  ณ  บริเวณ
สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานอยและวัดบรรพตาเรืองราม อําเภอบางสะพานนอย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมวลภาพ : วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อ.บางสะพาน
ทีมมวลชนสัมพันธ รวมกิจกรรม พรอมมอบของที่ระลึก

●  คอลัมนพิเศษ

รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE

 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ 
พระราชทานรางวัลให BSM สาขา 1 
ในฐานะที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
เมื่อตนเดือนมีนาคม 2557 ที่ผานมา
 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน        
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรง
เสด็จพระราชทานรางวัลแกจังหวัดและ        
ชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซติี ้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัท 
บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 บางสะพาน 
นําโดย นางระนอง ราชรองวัง ผูจัดการ
แผนกบุคคล นําทีมสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE เขารวมแขงขันการประกวดชมรม    
TO BE NUMBER ONE ในฐานะตัวแทน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยการแสดง
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ประจําวันที่  1  เมษายน  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

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

 วนันีท้มีขาวฅนเหลก็ ขอหยิบเรือ่งราวเก่ียวกับการเฝาระวงัตรวจสอบคณุภาพนํา้ฝน ในอาํเภอ
บางสะพาน ที่ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ไดดําเนินการตรวจสอบและเฝาระวังมาโดยตลอด 
รวมทั้งเรื่องราวของหยดเหลือง ซึ่งเปนละอองเกสรดอกไมมาใหทุกทานไดติดตามกัน
 การจัดการสิ่งแวดลอม ของเครือสหวิริยา ถือเปนนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งบริษัทฯ ตองอยู
รวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข ดังนั้น ตองสรางความมั่นใจใหกับชุมชนวาในเรื่องการเฝาระวังดูแล ตรวจ
สอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ ทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าฝน ฯลฯ เพื่อให
ชุมชนอยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน
 ซึ่งในวันนี้ จะขอนําเสนอในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝนในอําเภอบางสะพาน ที่ศูนยบริหาร
จัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม  เครือสหวิริยา  ดําเนินการติดตามตรวจสอบ  และใหความสําคัญพรอมทั้ง
เฝาระวังมาโดยตลอด ซึ่งไดดําเนินการตรวจทั้งหมด 9 จุด (โรงงานในเครือฯ และศูนยฯ สิ่งแวดลอม ตรวจ         
เพ่ิมเติม) คือ บริเวณบานทาขาม บานทับมอญ บานดอนสําราญ บานบอทองหลาง บานกลางอาว บานหลักเมือง 
เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อบต.พงศประศาสน และอบต.กําเนิดนพคุณ ทั้งนี้ จากขอมูลยอนหลัง ตั้งแตป 
2554 – ปจจุบัน พบวาคาความเปนกรด-ดาง ของนํ้าฝนในอําเภอบางสะพานอยูในเกณฑมาตรฐาน คือไมตํ่า
กวา pH 5.6 หากตํ่ากวานี้คือมีคาความเปนกรดที่แรงขึ้น ซึ่งคาเฉลี่ยที่ตรวจวัดไดทุกปในอําเภอบางสะพาน     
จะอยูที ่pH 6 – 8 ถอืวาอยูในเกณฑด ีเนือ่งจากนํา้บรสิทุธิม์คีา pH 7 และนํา้ฝนปกตนิัน้มคีวามเปนกรดเลก็นอย
เพราะวามีคารบอนไดออกไซดละลายอยู  ทั้งนี้ฝนกรดสวนใหญเกิดจากกาซซัลเฟอรไดออกไซดละลายปน
กับนํ้าฝนทําใหนํ้าฝนมีคาความเปนกรดสูงขึ้น แตเชื้อเพลิงที่ใชในอุตสาหกรรมเหล็กของเครือสหวิริยานั้นจะ
ใชนํ้ามันเตาที่มีคุณภาพดีคือมีกํามะถันหรือซัลเฟอรตํ่า อีกทั้งยังมีการควบคุมการเผาไหมอยางสมบูรณและ
ควบคุมคาการระบายมลพิษทางอากาศใหอยูในมาตรฐานอยูเสมอ ทําใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่
ระบายออกมาก็จะอยูในมาตรฐานเชนกัน
 นอกจากนี้การเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพนํ้าฝนของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ไดครอบคลุมไปถึงการตรวจ
สอบเรื่องขอกังวลใจของชุมชน เชน ขอกังวลเรื่องหยดเหลือง ที่ปรากฎในพื้นที่อําเภอบางสะพาน ซึ่งทางเครือ
สหวิริยา ไดดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตั้งแตป 2551 โดยไดรับการยืนยันจาก กรมควบคุมมลพิษ พรอม
ดวยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ภาควิชาพฤกษศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงศูนยเครืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             
ลงตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอยางหยดเหลือง 4 จุด คือ

- รถยนตที่จอดบริเวณที่วาการอําเภอ 
  บางสะพาน
- บริเวณ อบต.พงศประศาสน 
- บนแผนสังกะสีและใบไม บานหนองตา-
  เมือง ต.ธงชัย
- บนหลังคาบานเลขที่ 67 ม.6 บานหนอง-  
 ตาเมือง ต.ธงชัย 

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

- และรถยนตที่จอดและบนแผนพลาสติกในพื้นที่ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) SSI 
 โดยผลที่ไดนั้น 4 หนวยงานชี้แจงตรงกันวา ผลจากการวิเคราะห “หยดสีเหลือง” นั้นไมใชสารเคมีที่
เปนอันตราย ซึ่งลักษณะที่พบนั้นเปนหยดขนาดประมาณ 0.2 มิลลิเมตร – 1 เซนติเมตร เมื่อปรากฎใหมจะมีสี
เหลืองสดแตเมื่อแหงจะซีดลงและเปนผงหลุดรอนโดยไมกรอนและไมทําใหเกิดการระคายเคือง ซึ่งขอสรุปผล
ตรวจจากการทดสอบของ 3 สถาบัน สรุปไว ดังนี้
 โครงการเรณวูทิยาและสิง่แวดลอม คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล ไดตรวจ
สอบหยดเหลืองจากบนใบไม 3 ตัวอยาง และตัวอยางหยดเหลืองจากรถยนต 3 ตัวอยาง ระบุวา “หยดเหลือง
ประกอบดวยกอนละอองเรณูของพืชจําพวกตนกกเปนสวนใหญ” และพบละอองเรณูของพืชกลุมดาวเรือง-
ทานตะวัน และพืชจําพวกปาลม 
 ดานภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เผยพบวาตัวอยางหยดเหลือง
ที่ไดจากหลังคารถยนต หรือบานเรือนนั้น “สวนใหญประกอบดวยละอองเรณูของพืชดอกจากพืชหลายวงศ 
และยังพบสปอรที่คาดวาจะเปนสปอรของราปะปนอยูในปริมาณไมมาก” ซึ่งจากการตรวจสอบดวยเครื่อง 
Scanning Electron Microscope โดยศูนยเครืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พบวาลกัษณะของหยดเหลอืงมกีารเกาะเปนกลุมกอนประกอบดวยธาตตุางๆ ทีเ่ปนองคประกอบของสิง่มชีวีติ 
หรือ สารอินทรียในธรรมชาติทั่วไป อาทิ แคลเซียม โปแทสเซียม และแมกนีเซียม ฯลฯ 
 อยางไรก็ตามไดมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจาก ศูนยกีฏวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบเพิ่มเติมพบวา “ผลการตรวจสอบในเบื้องตนนั้นสารดังกลาวมีสวน
ประกอบของละอองเกสรดอกไมเปนจํานวนมาก และจากขอมูลภาพถายของหยดสารสีเหลืองที่ติดอยูบน
รถยนต สันนิษฐานวาสารสีเหลืองนาจะเปนมูลของผึ้งที่สรางรังอยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง” 
 ในสวนของการตรวจสอบคณุภาพนํา้ฝนนัน้ กรมควบคมุมลพษิไดชีแ้จงเชนเดยีวกนั คอืหลงัจากทาํการ
ลงพืน้ทีต่ดิตัง้เครือ่งเกบ็ตวัอยางนํา้ฝนอตัโนมตัทิี ่อ.บางสะพาน พบวา ตวัอยางนํา้ฝนทีเ่กบ็ไดจากหลงัคาบาน

ในพื้นที่ ต.แมรําพึง และตัวอยางนํ้าฝนกลางแจงที่เก็บในพื้นที่ ต.ธงชัย ไมมี
สภาวะเปนกรด จึงเรียกไดวานํ้าฝนในพื้นที่อําเภอบางสะพานนั้นไมมีคา
ความเปนกรด และฝนเหลืองก็ไมเปนอันตรายเชนกัน 
  เครอืสหวริยิามนีโยบายดานการจดัการสิง่แวดลอมทีม่มีาตรฐาน
และตดิตามตรวจสอบอยางเขมงวดในทกุๆ ดาน เพราะเราใสใจและตระหนกั
ในเรื่องสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตคนในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ ขอใหพี่นอง
ชาวอําเภอบางสะพานมั่นใจ วาเครือสหวิริยานั้นมุงมั่นในการสรางสภาพ
แวดลอมที่ดีเพื่อใหชุมชนกับอุตสาหกรรมอยูรวมกันอยางยั่งยืน

X
 พนักงาน BSM สาขา1 รับรางวัล
สตรีทํางานดีเดนในสถานประกอบกิจการ 
จ.ประจวบฯ      นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล 
รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีมอบ
โลประกาศเกยีรตคิณุ ใหกบั 5 สตรทีาํงานดเีดนในสถานประกอบ
กจิการ จ.ประจวบฯ โดยนางเทยีม ดวงทอง พนกังานปฏบิตักิาร 
บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1 บางสะพาน เปนหน่ึงในสตรีทํางานดีเดน
ที่เขารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จ.ประจวบฯ เนือ่งในวนัสตรสีากล ประจาํป 2557 ภายใน
งานมีซุมนิทรรศการใหความรูดานแรงงาน ใหบริการตรวจ
สขุภาพทัว่ไป และการใหบรกิารของหนวยงานในสงักดักระทรวง
แรงงานและหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ และ บจก.บี.เอส.เมทัล ไดนํา
ชมรม TO BE NUMBER ONE โชวการแสดงชุดพิเศษ สรางสีสัน 
ใหกับงาน ณ หอประชุม ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ

X

 Line Transport อบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุม
อุบัติเหตุใหเปนศูนย” เนื่องจากไดเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเปน
สิ่งสําคัญ และเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่มีมาตรการปองกันเกิดอุบัติเหตุและ
ระวังความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได  บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด จึง
จดัใหมกีารอบรมหลกัสตูร “เทคนคิการควบคมุอบุตัเิหตุ
ใหเปนศูนย” โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวขวัญนุสรณ 
ออตยะกุล บริษัท อาณัติ คอนซัล แอนท เทรนนิ่ง 
เซนเตอร จํากัด เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ อุบัติเหตุ
จากการทาํงานสถานการณการเกดิอบุตัเิหตใุนปจจบุนั 
สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตแุละความสูญเสยี หลกักการ
แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุ และบทบาทหนาท่ีในการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุของแตละหนวยงานในองคกร 
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