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  รางวัล Thailand Quality Prize 2014 บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ไดรับ 2 รางวัลจากการประกวด Thailand Quality 
Prize 2014 ประเภท Golden Junior Manufacturing QCC Prize จากสมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซึ่งผลงานที่ไดรับมีชื่อวา “ลดพลังงานไฟฟาจากการ
ใชงาน Motor Strigs Dryer Linw 2ECL” ของทีม G-Power และผลงาน “ลดการ
หยุดผลิตจากปญหา Belt Wrapper Walk” ของทีม Miracle เปนผลงานจากการ
ดําเนินกิจกรรม QCC ภายในองคกรที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน และ
กระบวนการจนประสบผลสําเร็จโดยทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหา

X

     

เอสเอสไอ รวมกับเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอบางสะพาน และหนวยงานภาครัฐ         
จัดงานวันสําคัญประจําป วันผูสูงอายุ ขึ้น      
เพื่อรวมรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต วันผูสูง

อาย ุและวนัครอบครวั พรอมแสดงความเคารพ
กตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ โดยการรวมรดนํ้า
ดําหัวขอพร และทํากิจกรรมตางๆ เชน การ
ตรวจสุขภาพ ฟงบรรยาย การประกวดรําวง      
ผูสูงอายุ โดยมีผูเขารวมงาน        อานตอ น.4

SSIสบืสานวฒันธรรม140คนรวมงานเชดิชผููสงูวยั

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เหลก็แผนรดีเยน็ไทย ควาสองรางวลัการประกวด Thailand Quality Prize 
2014  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุน)  ประเภท  Golden  Junior
Manufacturing QCC Prize สง 2 ทีมในชื่อทีม “Miracle” ผลงาน “ลดการ
หยุดผลิตจากปญหา Belt Wrapper Walk” และทีม “G-Power” ในผลงาน
“ลดพลังงานไฟฟาจากการใชงาน Motor Strigs Dryer Linw 2ECL” ชิงชัย
ขับเคี่ยว 3 รอบ กอนควารางวัล ยํ้าการบริหารระบบคุณภาพขององคกร 
ใหพนักงานมีสวนรวมในการทํางาน การบริหาร และการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสรางสรรค                 อานตอ น.2

TCRSSสดุเจง
ไดสองรางวลั
ดานคุณภาพ

SSI-TCRSSรวมใจอาสา
ทาสีหองเรียนรับเปดเทอม
SSI รวมกับ TCRSS จัดโครงการ “SSI - TCRSS 
อาสา รวมแรง รวมใจ ทาสีอาคารใหมใหนอง
โรงเรียนมัธยมนพคุณ” หลังถูกนํ้าทวมใหญใน
ครั้งที่ผานมา ทําใหสีอาคารหลุดรอนเสียหาย หลัง
ไดรวมปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนที่ชํารุดเมื่อ
ปที่แลว เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกที่ดีในการรวมกัน
พัฒนาชุมชน เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน
ระหวางโรงเรียน ชุมชน และองคกร มีพนักงาน      
ผูบริหาร และประชาชนเขารวมจํานวน 120 คน 

 ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงานวา เม่ือ
วันท่ี 1 - 2 เมษายน 2557 ท่ีผานมา บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รวมกับ บริษัท 

เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) หรอื ทซีอีารเอสเอส
จัดโครงการ “SSI - TCRSS อาสา รวมแรง รวมใจ ทาสี
อาคารใหมใหนอง   อานตอ น.3

เอสเอสไอรณรงคลดโลกรอน
ผลตรวจอากาศดีกวากําหนด
เอสเอสไอเดินหนาจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย
ความมุงมัน่ปฏบิตัแิละเปนตวัอยาง
ที่ดีในการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก พรอมกําหนดแผนงานและ
เปาหมาย รวมทั้งการรณรงคเขา
รวมกจิกรรมกบัภาคประชาชนและ

ภาครัฐ เผยการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกระบวนการผลิตเหล็ก
แผนรดีรอนชนดิมวน ลดลงรอยละ 
2.67 จากป 2555 และเหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและ
เคลือบนํ้ามัน ป 2556 ลดลงรอยละ
6.57 จากป 2555           อานตอ น.3

ดานคุณภาพ
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X
 เยีย่มชมกระบวนการผลติเหลก็แผน่
 รีดร้อน เอสเอสไอบางสะพาน
นายทนิกร ผดงุวงศ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายการผลิต บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ      
เอสเอสไอ ใหก้ารตอ้นรบั Mr. Shinichi Sugiyama: JFE 
STEEL Mr. Sho Notoya: Marubeni - Itochu Steel Inc.
Japan และคณะเข้าเย่ียมชม และบรรยายกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน 
ของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ทั้งนี้ เอสเอสไอ
มีกําลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุง 4
ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นช้ันคุณภาพพิเศษ  เพ่ือรองรับความต้องการ
ใช้เหล็กที่เพิ่มของภูมิภาค

TCRSS สุดเจ๋ง    ต่อจากหน้า 1

 นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ            

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า “ตามที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้มี

การจัดประกวดแข่งขันโครงการ Thailand 

Quality Prize 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในด้านการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา และมีการควบคุมในการ

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  และบริษัทเห็นว่า

การดําเนินกิจกรรม QCC ถือเป็นรากฐาน

ที่สําคัญของการบริหารระบบคุณภาพของ

องค์กร ในการที่จะพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ

อื่น ๆ  รวมทั้ง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานของพนกังาน สรา้งใหเ้กดิกระบวนการ

ทางดา้นความคดิในการวเิคราะหแ์กไ้ขปญัหา 

และเกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ จงึไดจ้ดัสง่เสรมิ

พนักงาน TCRSS รวมทีมเข้าร่วมประกวดใน

ครั้งนี้ ซึ่งได้มีทีมของ TCRSS จํานวน 2 ทีม 

คือ ทีม “Miracle” ในผลงาน “ลดการหยุด

ผลิตจากปัญหา Belt Wrapper Walk” และทีม 

“G-Power” ในผลงาน “ลดพลงังานไฟฟา้จาก

การใช้งาน Motor Strigs Dryer Linw 2ECL” 

ผ่านเข้าถึงรอบ 3 ในการชิงชัยประกวดตัดสิน

ในประเภท Junior Manufacturing QCC Prize” 

 “จากผลตดัสนิในรอบสดุทา้ยนี ้เมือ่วนัที ่

3 - 4 เมษายน ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ทั้ง 2 ทีม 

ไดค้วา้ชยัในการประกวด ไดร้บัรางวลั Golden 

Junior Manufacturing QCC Prize 2014 ไปครอง 

ซึ่งรางวัล Thailand Quality Prize 2014 นี้เป็น

รางวลัแรกของป ี2557 ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ

ร่วมมือร่วมใจในการร่วมพัฒนาบริษัท อย่าง

ไม่หยุดนิ่งของพนักงาน ที่มุ่งสร้างมาตรฐาน

และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง

ผมต้องขอขอบคุณทีม Miracle และ G-Power 

รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุคน ทีร่ว่มทุม่เทแรงกาย 

แรงใจ ในการทาํงาน รวมถงึกจิกรรม QCC อืน่ 

แม้ว่าทุกทีมจะไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Quality Prize 2014 แต่ก็

มีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาการทาํงาน จน

ทําให้บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในคร้ังน้ีด้วย”

 ด้าน นายอาณัติ คชน้อย พนักงาน
ฝ่ายซ่อมบํารุงเครื่องกลและเลขานุการทีม 
Miracle กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “ทีม Miracle มีที่มาจากการ
ร่วมกันทํา QCC หรือที่บริษัทฯ เรียกว่า “T1” 
มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว ตลอด 2-3 ปี
ที่ผ่านมา กลุ่มของพวกเราได้รับรางวัลจาก
การประกวด T1 โดยได้รับรางวัลติด 1 ใน 
5 ของบริษัทมาโดยตลอด และยังเคยเป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดจนได้

รับรางวัล“กลุ่มคิวซีดีเด่น”จากงานมหกรรม
คิวซีแห่งประเทศไทยประจําปี 2553 ทําให้
กลุ่มของพวกเราร่วมกันช่วยคิดช่วยทํา
กิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการ
ทาํงานและตอบสนองนโยบายการผลติของ
บริษัทฯ”
 “สมาชิกของทีม Miracle นั้น มีสมาชิก
จากหลายฝ่ายร่วมกันทํางาน แต่พวกเรา
มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกันในการ
ทํางาน วิธีการทํางานของทีม Miracle จึงเกิด
จากการช่วยกันคิดวิเคราะห์และคัดเลือก
หัวข้อในการทํากิจกรรมจากการทํางานและ
การประชุมร่วมกันเมื่อมีเวลาว่าง และเมื่อ
ประเมินแล้วปัญหาทําให้พบว่า ปัญหาที่ 
Belt Wrapper ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ของการ
ทํางาน ทําให้ต้องมีการหยุดการผลิตเพื่อ
ทาํการแกไ้ขและเกดิผลกระทบกบัผลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ ทางกลุ่มจึงร่วมกันทํากิจกรรม 
QCC ในหัวข้อ “ลดการเกิด Breakdown 
จากการเสียหายของ Belt Wrapper Walk ที่
กระบวนการ CPCM” อย่างต่อเนื่อง และ

ทีม  G-Power ทีม  Miracle

สามารถแก้ไขปัญหาจนไม่เกิด Breakdown 
(การสูญเสีย) ที่ Belt Wrapper ขึ้นอีก และ
สามารถลดต้นและค่าเสียโอกาสได้ถึง 2.78 
ล้านบาทต่อปี”
 นายบำารงุ จวงจอง หวัหนา้งานอาวโุส 
ฝ่ายซ่อมบํารุงเครื่องกลและที่ปรึกษาทีม 
Miracle กล่าวว่า “วันนี้ทีมของเราได้รับ
รางวัล Golden Junior Manufacturing QCC 
Prize ซึง่เกนิกวา่คาดหมายของทมี เนือ่งจาก
ทีมของเรามุ่งเพียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเก็บ

เกี่ยวและสร้างประสบการณ์ให้กับสมาชิก
ในทีม การประสบความสําเร็จในวันนี้ จึงถือ
เป็นก้าวสําคัญให้กับทีม Miracle ในการทํา
กิจกรรม QCC และสามารถนําไปต่อยอดกับ
การทาํกจิกรรม QCC ในรุน่ทีใ่หญก่วา่นีไ้ดใ้น
ปีต่อๆ ไป”
 นายพรพิรุฬห์ วงษ์ฬา ช่างเทคนิค
อาวุโส หน่วยซ่อมบํารุงไฟฟ้าและหัวหน้า
กลุ่ม G-Power กล่าวว่า “การทํากิจกรรม 
QCC ของทีม G-Power ในหัวข้อ “ลดค่าใช้
จ่ายไฟฟ้าจากการใช้งาน Motor Strip Dryer 
Line 2ECL” เป็นการรวมตัวกันของพนักงาน
จากหน่วยงานซ่อมบํารุงไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงไฟฟ้าที่ Line 2ECL 
เมื่อบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการ
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทางทมี
จึงได้ร่วมกันเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของ
เครื่องจักรสูงสุด 5 อันดับ และพบว่า Motor 
Strip Dryer มคีา่ใชจ้า่ยสงู 37.9% จงึเปน็ทีม่า
ให้ทีมทําการศึกษาและร่วมกันทดลองใน
หัวข้อดังกล่าว จนนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

การลดใช้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ถึง 6.4% ซึ่งดี
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียง 5% และการเป็น
ตวัแทนของบรษิทัฯ ในการประกวด Thailand 
Quality Prize 2014 ถือเป็นครั้งแรกของทาง
ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม QCC จนทําให้ทาง
ทีมไม่อาจคาดหวังกับผลการประกวดมาก
นัก เรามุ่งหวังที่จะเข้ามาเพื่อศึกษารูปแบบ
การนําเสนอของทีมอื่นๆ และนํามาปรับใช้
กบัทมี แตเ่มือ่ทราบผลรางวลัทีท่างทมีไดร้บั
คือ Golden Junior Manufacturing QCC Prize 

ทําให้สมาชิกในทีมรู้สึกตื่นเต้นกับรางวัลที่

ไดร้บั ผมในฐานะตวัแทนของทมีขอขอบคณุ

เพื่อนร่วมทีมทุกท่าน ผู้บริหารที่สนับสนุน

การทํางานให้เป็นไปอย่างราบร่ืน จนทําให้ทีม
สามารถประสบความสําเร็จในวันน้ี และมุ่งหวัง

ที่จะทํากิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่องต่อไป”

 ทั้งนี้ กิจกรรม QCC หรือ QC Circle เป็น

กจิกรรมสว่นหนึง่ทีส่าํคญัของระบบควบคมุ

คุณภาพของญ่ีปุ่น ท่ีสูงข้ึน โดยรางวัล Thailand

Quality Prize 2014 มีเกณฑ์ในการคัดเลือก 

3 ขั้นตอนก่อนรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย

ขัน้ตอนที ่1 คดัเลอืกจากเอกสารสรปุกจิกรรม

ของกลุ่มท่ีส่งเข้ามา ซ่ึงในปีน้ีมีทีมท่ีส่งเอกสาร

เข้าพิจารณาทั้งสิ้น 194 ทีม ขั้นตอนที่ 2 กลุ่ม

ทีผ่า่นการคดัเลอืก จะตอ้งมานาํเสนอผลงาน

ให้คณะกรรมการพิจารณา และขั้นตอนที่ 3 

การพิจารณาตรวจผลงาน ณ สถานปฏิบัติ

งานจริง โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึง

นโยบายและการมีส่วนร่วมในการทํา QCC 
จากนั้นทีมที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 3 ขั้นตอน
จะต้องนําเสนอกิจกรรม QCC ในรอบชิงชนะเลิศ 
โดยรางวัล Thailand Quality Prize 2014 แบ่ง
ประเภทรางวัลตามเนื้อหาหลักของกิจกรรม
ได้ 3 ประเภท ดังน้ี 1. กิจกรรมกลุ่มด้านการผลิต
(Manufacturing QCC Prize) แบ่งตาม
ประสบการณ์ทํากิจกรรมได้ 3 ระดับคือ 
Manufacturing QCC Prize, Junior Manufacturing 
QCC Prize และ New Born Manufacturing 
QCC Prize 2. กิจกรรมกลุ่มด้านงานบริการ
และงานสนับสนุน (Service QCC Prize) และ 
3. กจิกรรมกลุม่ดา้นการบรหิารขา้มสายงาน
หรือนโยบายสู่นวัตกรรม (Task Achieving QCC
Prize) โดยมกีารใหร้างวลักบับรษิทัท่ีสามารถ
ทําได้เข้าเกณฑ์ในแต่ละระดับรางวัลเป็น 4 
ระดบัคอื Diamond, Golden, Silver และ Bronze
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โรงเรียนมัธยมนพคุณ” เป็นโครงการจิตอาสา
ต่อเนื่องหลังจากที่ได้ร่วมกันซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารเรียนและพื้นที่สนามเด็กเล่นที่ชำารุดทรุด
โทรมบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนมัธยมนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปแล้วเมื่อปี   
ที่ผ่านมา โดยมี นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากดั (มหาชน) และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั 
เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) พนกังานจติ
อาสาทัง้จากบรษิทั SSI และ TCRSS รวมทัง้บรษิทั
ขนส่งในเครือสหวิริยา ผู้บริหารและอาจารย์
โรงเรียนมัธยมนพคุณ เข้าร่วมกว่า 120 คน เพื่อ
ร่วมกันทาสีอาคารเรียนจำานวน 3 หลัง ซึ่งเป็น
อาคารเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 - 3  ที่ชำารุดทรุดโทรมจาก
อุทกภัยนำ้าท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเตรียม
พร้อมรับปีการศึกษาใหม่ 2557 ให้กับเยาวชนใน
ชุมชนบางสะพาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำานึกที่ดีในการร่วมกันพัฒนาชุมชน เสริม
สร้างความสามัคคีในชุมชนระหว่างโรงเรียน ชุมชน
และองค์กร 
  นายนาวา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดี
ที่พี่น้อง เพื่อนพนักงานชาว SSI และ TCRSS ได้
มาร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา ได้มาทำาความดีร่วม
กันเพื่อโรงเรียนมัธยมนพคุณ หลังจากคราวที่
แลว้พวกเราไดม้ารว่มกนัปรบัปรงุใหญ ่โดยมกีาร
ปรับปรุงในส่วนของอาคาร พื้นอาคาร ซ่อมแซม
ท่อระบายนำ้า ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น และ
อุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กเพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียน
ไปแล้ว ในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เรามา
ช่วยกันทำาต่อในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างสีสัน  
ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งนี้

ก็นับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงวัฒนธรรมจิตอาสาที่พวก
เราชาว SSI และ TCRSS มีร่วมกัน และต้องขอ
ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนมัธยมนพคุณ ที่เปิด
โอกาสให้พวกเรามาทำาความดีร่วมกับคณะ
อาจารย์และผู้ปกครอง ในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุก
ท่านทั้งเพื่อนพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน และถือว่าวัฒนธรรมจิตอาสาของเราคงจะ
แพร่หลายและเป็นที่ชื่นชมในอำาเภอบางสะพาน

และเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรที่อยู่ร่วมกับ
ชุมชนต่อไป
  นายธนพพิฒัน ์บญุชวูดสีกลุ หวัหนา้ฝา่ย
บริหารงานทั่วไป โรงเรียนมัธยมนพคุณ กล่าวว่า 
“ กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นก็เพราะได้ส่งหนังสือ
ร้องขอความช่วยเหลือไปยังผู้บริหาร บริษัท สห-   
วิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เนื่องจาก 

พื้นที่บริเวณโรงเรียนได้ถูกนำ้าท่วมใหญ่ในครั้งที่
ผ่านมา ทำาให้สีตามอาคารหลุดร่อนเสียหาย จึง
ได้ติดต่อไปยังบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์คณะ    
ทีมงานจิตอาสาช่วยกันปรับปรุงทาสีผนังอาคาร
ใหด้สูวยงาม เพราะทางคณะครอูาจารยส์ว่นใหญ่
จะไม่มีความชำานาญในเรื่องการทำากิจกรรม
ลักษณะนี้ แต่สามารถเป็นกำาลังเสริมในเรื่อง
ของอาหารได้ สำาหรับพื้นที่อาคารที่ต้องทำาการ

ปรับปรุงในวันนี้ จะประกอบด้วย อาคารอนุบาล 
1-3 และอาคารประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 ที่
อยู่ติดลำาคลอง ซึ่งประสบปัญหานำ้าท่วมขังทุกปี 
กระผมในฐานะตวัแทนของโรงเรยีนมธัยมนพคณุ 
ตอ้งขอขอบคณุทางบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆ       

ไมว่า่จะเปน็ในสว่นของการปรบัปรงุอาคารสถาน

ที่เมื่อคราวที่ผ่านมา และครั้งนี้ที่มาร่วมกันทาสี

ผนังอาคารเรียนให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม 

ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆ ที่ได้อาคารที่มีสีสันใหม่                              

ดูสวยงามกว่าแต่ก่อน”

  ทางด้านพนักงานจิตอาสา นายเจษฎา 

เจยีมพานทอง ผูจ้ดัการอาวโุส Operation บรษิทั 

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ 

วนันีรู้ส้กึยนิดทีีไ่ดม้ารว่มจติอาสาทาสโีรงเรยีนให้

กบัลกูๆ หลานๆ ซึง่ผมกเ็ปน็ศษิยเ์กา่ของโรงเรยีน

แห่งนี้ด้วย ส่วนตัวแล้วก็มีความยินดีที่ทางบริษัท

มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ผมก็จะมาเข้าร่วม

ทุกครั้ง ประทับใจในทีมงานทุกท่านที่ช่วยเหลือ 

ทำางานกันอย่างขยันขันแข็ง ทำาให้งานสำาเร็จได้

ตามแผนทีว่างไว ้กต็อ้งขอขอบคณุเพือ่นพนกังาน

และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับ” 

  นายสมปอง คงกระพันธ์ พนักงาน หจก.

ลิ้มเจริญลำาเลียง เครือข่ายพันธมิตรจิตอาสา 

กล่าวว่า “ ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมในวันนี้ โดยได้รับทราบข่าวจากทาง 
บริษัทฯ วันนี้ได้ร่วมทาสีอาคารเรียน ทำาให้น้องๆ
มีอาคารเรียนที่สวยงามยิ่งขึ้น ดีใจที่ได้ช่วยเหลือ
สงัคมและชมุชนบางสะพาน ซึง่ถา้หากมกีารรว่ม
กิจกรรมแบบนี้อีก ก็ยินดีที่จะมาเข้าร่วมแน่นอน
ครับ”

ลดโลกร้อน         ต่อจากหน้า 1

ในขณะที่คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั้ง
ในและรอบโรงงาน มีการเฝ้าระวังและตรวจ
สอบคุณภาพอากาศเป็นระยะๆ ตลอดปี มีดี
กว่าค่ามาตรฐานที่ราชการกำาหนด
 นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ              
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผย
กับ ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า แนว
โน้มและความสนใจในปัญหาภาวะโลกร้อนยัง
คงเปน็อกีหนึง่ ประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีห่ลาย
คนให้ความสนใจ บริษัทในฐานะผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมเหลก็จงึไดด้ำาเนนิการบรหิารจดัการ
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศดว้ยการมุง่
มั่นปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการก๊าซ
เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมขององคก์ร เพือ่
ลดผลกระทบจากการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดย
เริ่มต้นตั้งแต่การกำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผน
งานและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งการรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ภาคประชาชนและภาครัฐอย่างสมำ่าเสมอในการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศ การปรบัปรงุการจดัทำาบญัชกีา๊ซเรอืน

กระจกขององค์กร เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการเก็บและ
รายงานข้อมูล รวมถึงทวนสอบบัญชีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก 
 นอกจากนี้ได้มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2556 
บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมสำาหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่มตาม ข้อกำาหนดของสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และงานบริการภายใต้นโยบาย
การประหยัดพลังงานของโรงงานบางสะพาน
เพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ในปีนี้ 2557 เอสเอสไอได้
กำาหนดเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ดำาเนินการใน
ด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 
โครงการ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม 3R (Reduce 
Reuse และ Recycle) มุ่งเน้นการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง ร้อยละ 98.53 ตลอด
จนการส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกกับภาครัฐบาลเพื่อนำาไปสู่
สังคมคาร์บอนตำ่า และการศึกษาเรื่องการกัก
เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการนำาก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ 
 นายทินกร กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาผลการ

ดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ เอสเอสไอได้มีการจัดทำา
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14064-1โดยกำาหนด
ขอบเขตขององค์กรแบบควบคุมการดำาเนินการ 
(Operational Control) ทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะการ
ดำาเนินงานขององค์กร ด้วยการเก็บข้อมูลการใช้
เชื้อเพลิงแต่ละประเภท และข้อมูลกิจกรรมที่ก่อ
ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2556 ซึ่ง
มผีลการดำาเนนิงาน 1. การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
(HRC) เท่ากับ 0.186 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อ
ตนั HRC โดยการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลดลงรอ้ย
ละ 2.67 จากป ี2555 2. การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรบัผวิและเคลอืบนำา้มนั ในป ี2556 อยูท่ี ่
0.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อตัน PO Coil โดย
ลดลงร้อยละ 6.57 จากปี 2555 จากปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเอสเอสไอนั้น จะ
ถูกนำาไปเป็น ค่าดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานทาง
ดา้นการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (GHGs) เพือ่ใชใ้น
การวางแผนและจัดทำาโครงการที่จะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการศึกษาแนวทาง
ที่จะช่วยดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อ
ไป และได้มีการพิจารณาเป้าหมายจากค่าเฉลี่ย
ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่ผลติภณัฑ ์
หรือ Carbon Intensity ในอดีตเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงกำาหนดเป้าหมายในระยะสั้น และระยะ
ยาวให้สะท้อนผลการดำาเนินงานด้านการบริหาร
จดัการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึ
การศึกษาวิเคราะห์ และประเมินตัวชี้วัดที่เหมาะ

สมเพื่อใช้กำาหนดค่าเป้าหมาย Carbon Intensity 
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศที่มุ่ง
สู่สังคมคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Society) 
 ดา้นการควบคมุคณุภาพอากาศของโรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน นายทินกร เผยว่า โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบโรงงานให้มี
การใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบ
ควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุม
ระดบักำามะถนัเจอืปนในเชือ้เพลงิไมเ่กนิรอ้ยละ 2
ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงาน
ของเอสเอสไอ มีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อ
กำาหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มของโรงงาน และสำาหรบัสายการผลติ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน 
ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการ
ผลิตและในหน่วยบำาบัดกรดเพื่อนำากลับมาใช้
ใหม่ ซึ่งมีผลทำาให้ค่าการระบายอากาศออกนอก
โรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐาน และข้อกำาหนดตาม
รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน เช่นเดียวกัน นอกจากนี้เอสเอสไอได้
มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเป็น
ระยะๆ ตลอดปี 2556 ในพื้นที่รอบโรงงาน โดยมี
การตรวจวัดทั้งสิ้น 5 สถานี ได้แก่ บ้านท่าขาม 
บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ และ
บ้านบ่อทองหลาง ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศตามพารามิเตอร์พบว่ามีค่าดีกว่ามาตรฐาน
ที่กำาหนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัดและมีค่าอยู่
ในชว่งเดยีวกบัการตรวจวดัทีผ่า่นมาในทกุสถานี
และทุกพารามิเตอร ์                        อ่านต่อ น.4
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ประจำ�วันที่  16  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

สืบสานวัฒนธรรม ต่อจากหน้า 1

ทั้งสิ้น 140 คน จาก 7 ตำาบลในอ.บางสะพาน 
ณ สโมสรพลวิสุทธิ์ โรงพยาบาลบางสะพาน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” วา่ บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัของ
ผู้สูงอายุ การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การ
สืบสานสิ่งดีงามตามวิถีไทย และเนื่องในโอกาส
สำาคัญในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่า
ตอ้นรบัปใีหม ่หรอื วนัมหาสงกรานต ์และวนัที ่13 
เมษายน ยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่
14 เมษายน เป็นวันครอบครัว เอสเอสไอจึงร่วมกับ
โรงพยาบาลบางสะพาน  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ
อำาเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมวันสำาคัญประจำาปี
วันผู้สูงอายุ 2557 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 
2557  ที่ผ่านมา  ณ  สโมสรพลวิสุทธิ์  โรงพยาบาล

บางสะพาน อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ
  การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก
นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำาเภอ
บางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นาย
ทนิกร ผดงุวงศ ์ผูช้ว่ยกรรมการใหญส่ายการผลติ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมใน
ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไป
สำาหรับผู้สูงวัย การบรรยาย ในหัวข้อเร่ือง “โรคไต”
วัยผู้สูงอายุ โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
มกีารประกวดรำาวงผูส้งูอาย ุและตอ่ดว้ยกจิกรรม
ที่เป็นการสืบสานประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา
โดยตลอดคือ พิธีการรดนำ้าขอพรจากผู้สูงอายุ 
โดยมีตัวแทนพนักงานจากบริษัท ฯ ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลบางสะพาน 
เข้าร่วมกิจกรรมรดนำ้าขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน จาก  7 ตำาบล
ใน อ.บางสะพาน     
  นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วน

ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่ากิจกรรม
ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการและรักษาวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่กบัวถิชีวีติของชาวบางสะพาน ทัง้ยงัสรา้ง
เครอืขา่ยและระดมทรพัยากรปชูนยีบคุคลในการ
ดำาเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
แขง็แกรง่สบืไป  อกีทัง้เปน็การดำาเนนิตามภารกจิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของบริษัทฯ
ดา้นพฒันาคณุภาพชวีติ ดา้นวฒันธรรม อนัจะนำา
มาซึ่งการแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรโรง
พยาบาลบางสะพาน และเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ
อำาเภอบางสะพานทีเ่กีย่วขอ้งทกุทา่น ทีท่ำาใหง้าน
วันผู้สูงอายุในปีนี้ ประสบผลสำาเร็จด้วยดี และ
ที่สำาคัญที่สุดคือผู้สูงอายุที่เดินทางมาเข้าร่วม
กิจกรรม เอสเอสไอหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และเราจะ
มุ่งมั่นในการสรรค์สร้างกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนบางสะพานต่อไป
  นายสุข โคกชู หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า 
“นับว่างานในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากแก่
ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพบปะ
สังสรรค์ที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็นการรวม
ตัวกันในพื้นที่ของแต่ละตำาบลเท่านั้น  ซึ่งในปีนี้มี
ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกๆ ปี ทุกคน
ต่างสนุกสนาน ได้พบปะเพื่อนฝูงปีละครั้งก็ยังดี
ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาบรรยาย  ได้รับ
ของขวัญท่ีสามารนำาไปใช้ประโยชน์ได้ ขอขอบคุณ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ เป็นอย่างมาก       
ที่เห็นความสำาคัญ และจัดกิจกรรมที่ดี ๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน” 
  นายสมุติร สขุชติ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม กลา่ว
วา่ “ขอขอบคณุบรษิทั ทีไ่ดจ้ดักจิกรรมใหก้บัผูส้งู
อายุในอำาเภอบางสะพานทำาให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ที่ทำาร่วมกันได้พบปะพูดคุย  ทำาให้ไม่เครียดและ
ไม่เหงาเพราะผู้สูงอายุบางคนอยู่บ้านคนเดียว
ไมม่เีพือ่นและไมม่กีจิกรรมอะไรทำา นอกจากนีย้งั
ไดร้บัความรูจ้ากแพทยเ์ฉพาะทาง ทำาใหส้ามารถ
ที่จะเตรียมตัวเพื่อป้องกันเรื่องโรคไตได้”

 “ท่าเรือประจวบ” 
จัดอบรมหลักสูตร
ไคเซ็น (KAIZEN)
บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั  
หรือ PPC จัดกิจกรรมอบรม
หลกัสตูรไคเซน็ (Kaizen) โดย
ได้รับเกียรติจากนายถาวร 
คณานบั กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
มีพนักงานเข้าร่วมรับฟัง
บรรยายกว่า 40 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำามาใช้
เป็นวิธีการพัฒนาปรับปรุง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ห รื อ
กระบวนการทำางานที่ดีขึ้น 
ในลกัษณะของการปรบัปรงุ
แบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 
และไมต่ดิอยูก่บักรอบความ
คิดเดิมๆ ไม่ยึดติดอยู่กับ
วิธีการมอง การคิด หรือ
การกระทำาในแบบเก่าๆ ณ 
ห้องประชุมท่าเรือประจวบ 
(บางสะพาน) เมื่อเร็วๆ นี้

X

ส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนั้น เอสเอสไอได้เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับหน่วยงานราชการและสถาบันภายนอกที่สำาคัญใน
ปี เช่น โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่
การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Industry) ร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ “แผน
ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 
ระยะสั้น 5 ปี ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
โครงการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในภาคอตุสาหกรรมของ
ประเทศไทย (Industrial Energy Efficiency: IEE) โดยองค์กรพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
 “เอสเอสไอยังตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินอุตสาหกรรม
เหล็กให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างดีจึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม
สเีขยีว (Green Industry) กบักระทรวงอตุสาหกรรม ภายใตโ้ครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จากผลการประเมินบริษัท สหวิริยาสตีล- 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลารับรอง 3 ปี 
ตัง้แตว่นัที ่24 สงิหาคม2554 ถงึ 23 สงิหาคม 2557” นายทนิกร กลา่ว

ลดโลกร้อน                       ต่อจากหน้า 3
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●  ประมวลภาพ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่
ยอดรายได และเสียงตอบรับจากพนักงาน น.3

พีน่องชาวบางสะพาน สงลกูหลาน
ทาํงานในบานเกดิ รวมทาํงานกบั
เครอืสหวริยิากวา 56% ตัง้เปาทัง้ปรบั 270 อตัรา

●  รวมงาน

น.4

●  ลงนาม MOU

น.4

●  สัมมนา

น.4

บี.เอส.เมทัล ลงนาม MOU
มุงสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ทมีมวลชนสมัพนัธ รวมสัมมนาโครงการ
Happy Workplace จ.ประจวบฯ

เครือสหวิริยา รวมงาน
“รวมนํ้าใจสูนูรุลอีมาน”

ปที่  5   ฉบับที่  97   ประจําวันที่  16  เมษายน  2557

เครอืสหวริยิามุงหวงัใหลกูหลานชาวบางสะพานไดทาํงานในถิน่กาํเนดิ พรอมสรางรายไดกระตุนใหเกดิ
การหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

ประมวลขอสรุป
ความกาวหนาของงานพัฒนา อ.บางสะพาน ในเวทีการประชุม

“คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน
และโครงการสหวิริยารวมพัฒนา”

ประจําเดือนมีนาคม 2557

: อานตอหนา 3

คอลัมนพิเศษ
การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

: อานตอหนา 4

การดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงงานและกระบวนการผลิต
ของ บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)

ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา
ปลอยคาราวานมอเตอรไซค 
สรางความเขาใจสูชุมชน ลงพืน้ที่
พบปะพดูคยุ สือ่สารขอมลูตางๆ 
ของเครือสหวิริยา พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะและความคิดเห็น
ชุมชน เปนประจําทุกเดือน โดย
ลงพบพี่นองชาวบางสะพาน ใน
พื้นที่ 37 หมูบาน 4 ตําบล ไดแก 

ต.แมรําพึง ต.ธงชัย ต.กําเนิด-
นพคุณ และต.พงศประศาสน 
รวมถึงพ่ีนองในพื้นที่ 3 ตําบล 
ไดแก ต.รอนทอง ต.ทองมงคล 
และ ต.ชัยเกษม   : อานตอหนา 2

จากทีมคาราวานมอเตอรไซค  สรางความเขาใจสูชุมชน
โดยทมีมวลชนสมัพนัธ...สะทอนความคดิเห็น ขอแสนอแนะของพีน่องชาวบางสะพาน สูเครอืสหวริยิา

     เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผานมา  นายยงยุทธ 
มลิทอง รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) ไดรายงานความเคล่ือนไหวการรับสมัครงาน
ของเครือสหวิริยา ณ เดือนกุมภาพันธ 2557 และ

ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครพนักงานของเครือ
สหวิริยาเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม - เมษายน 2557 ผาน
ไปยังผูนําชุมชน ที่เขารวมการประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน และโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา  :อานตอหนา 2

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ 
ยอดรายได และเสียงตอบรับจากพนักงาน
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ประจำ�วันที่  16  เมษ�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

	 	 โดยนายยงยทุธ	ไดแ้จง้วา่	ป	ี2557	นี	้กลุม่งานทรพัยากรบคุคลกลาง	
ไดต้ัง้เปา้รบัสมคัรพนกังานไวท้ี่	270	อตัรา	(แบง่เปน็พนกังานประจำา	170	
พนักงานจ้างเหมา	100)	และตั้งแต่เดือนมกราคม	 -	กุมภาพันธ์	 57	 รับ
สมคัรพนกังานไปแลว้	73	อตัรา	ซึง่ไดร้บัคนในทอ้งถิน่อำาเภอบางสะพาน
ทัง้สิน้	41	อตัรา	คดิเปน็	56%	ของพนกังานทีร่บัทัง้หมด	โดยสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของพี่น้องชาวอำาเภอบางสะพานทีต้องการให้ลูกหลาน
ทำางานในบ้านเกิด		ซึ่งคาดว่าในเดือนมีนาคม	-	เมษายน	57	นั้นจะรับ
พนักงานเพิ่มอีกหลายตำาแหน่ง	 เข้าทำางานในบริษัทของเครือสหวิริยา	
อาทิ	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	SSI	บริษัท	 เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	TCRSS	และบริษัท	เวสโคสท์	เอ็นจิเนีย
ริ่ง	จำากัด	WCE	โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เบอร์ติดต่อใน
เอกสารทีเ่ผยแพร	่และอกีหนึง่ชอ่งทางคอื	ฝา่ยบคุคลของแตล่ะบรษิทัฯ

ทำ�ง�นในบ้�นเกิด                 ต่อจ�กหน้� 1

ค�ร�ว�นมอเตอร์ไซค์ ต่อจ�กหน้� 1

ซึง่ในทกุๆ เดอืนนัน้พีน่อ้งชาวบางสะพาน
แต่ละพื้นที่ให้การต้อนรับ มีความยินดี
และให้ความสนใจรับเอกสารประชาสัมพันธ์
พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์เป็นอย่างดี รวมถึงทีมงานได้รับ
ขอ้เสนอแนะ และความเหน็ตา่งๆ ทีช่มุชน
ฝากมาถึงเครือสหวิริยาด้วย
	 ทั้งนี้	 จากการดำาเนินงานนั้น	 ส่วนหนึ่ง
ของประเด็นคำาถาม	 ความคิดเห็นแยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้	

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้
จากชุมชน
				1.	 ได้รับเอกสารจากที่ประชุมทุกเดือน

				2.	 ขอให้มาบ่อยๆ
				3.	 ธุรกิจของเครือสหวิริยาทำาให้ได้มีงานทำากัน
				4.	 รถรับส่งพนักงานของเครือสหวิริยา	ขับ
รถเร็ว	ไม่สุภาพ	โดยเจอกับตัวเองบ่อยๆ	ชอบ
แซงปาดหนา้รถจกัรยานยนตข์องตน	แลว้หยดุ
จอดรับส่งพนักงาน
				5.	 สนใจเรื่องตำาแหน่งงานว่าง	(ลูกเรียนจบ
วิศวกรรม)

คำาถามที่ฝากถึงเครือสหวิริยา
				1.	 ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ	 ส่วนใหญ่
สอบถามขอ้มลูเรือ่งการเปดิรบัสมคัรงานของ
เครอืสหวริยิา	รวมถงึสอบถามถงึตำาแหนง่งาน
ว่างของเครือสหวิริยา	 และแนะนำาให้รับคน
บางสะพานเข้าทำางานมากกว่าคนนอกพื้นที่
				2.	 สอบถามถึงที่ดินของโครงการโรงถลุง

เหล็กที่ซื้อไว้	 ปัจจุบันทำาประโยชน์อะไรหรือ
ไม่	 เสียดายที่ไม่ได้สร้างโรงถลุงเหล็ก	 เพราะ
อยากให้มี	เพื่อจะทำาธุรกิจการค้าได้มากขึ้น
3.	 เครือสหวิริยาจะย้ายโรงงานผลิตไปอยู่ที่
ประเทศเวียดนามหรือไม่	ไม่อยากให้ย้ายไป

 โดยนางสาววัน
วิสาข์  หุ้นจ้ิน 	 ผู้
จั ด ก า ร แ ผ น ก
มวลชนสั มพั น ธ์ 	
ในฐานะหั วหน้ า
ทีมงานที่ลงพื้นที่ 	
กล่าวว่า	“เราดำาเนิน
กิจกรรมคาราวาน

มอเตอร์ไซค์ทุกเดือน	 ลงพื้นที่พร้อมด้วย
เอกสาร	ข้อมูล	 รอยยิ้มของทีมงาน	วันนี้เมื่อ

เราเข้าพื้นที่	 ทีมน้องๆ	ส่งมอบข้อมูล	 ความ
เคลื่อนไหวให้กับชุมชน	ซึ่งชุมชนส่วนหนึ่งก็
ให้ผลสะท้อนต่างๆ	กลับมา	ทั้งข้อเสนอแนะ	
ความคดิเหน็	คำาถาม	หรอืประเดน็ความกงัวล	
โดยทมีมวลชนสมัพนัธ	์กจ็ะเปน็ผูส้ง่ตอ่ขอ้คดิ
เห็นต่างๆ	เหล่านั้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	สำาหรับ
คำาถามที่พบมากที่สุดในช่วงนี้	 คือเรื่องการ
รับสมัครงาน	 เราก็นำามาแจ้งให้กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลทราบ	 และมีการสื่อสารให้
กับผู้นำาชุมชนแจ้งข่าวเรื่องนี้กับลูกบ้าน	รวม
ทั้งผลิตเป็นเอกสารแจ้งให้กับพี่น้องในชุมชน
ทราบอย่างต่อเนื่อง	 ส่วนเรื่องอื่นๆ	 ก็มีการ
ประสานดำาเนินงานให้เรียบร้อย	จากการพูด
คุยกับสมาชิกในชุมชนแล้วมีความพึงพอใจ
กับกิจกรรมนี้	 และให้การต้อนรับพวกเราเป็น
อย่างดีค่ะ”

วันวิสาข์  หุ้นจิ้น

27 20 14 19 14
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ประจำ�วันที่  16  เมษ�ยน  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

	 คณะทำ�ง�นจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้�ง	 ด้วย
คว�มร่วมมือของทีมมวลชนสัมพันธ์	 เครือ
สหวิริย�	จัด	“กิจกรรมสินค้�ชุมชนเคลื่อนที่”	
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องท�งตล�ดให้พี่น้องช�ว
อำ�เภอบ�งสะพ�นได้ข�ยสินค้�	 สร้�งร�ย
ได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว	พร้อม
ทั้งพนักง�นในเครือสหวิริย�	 ยังได้จับจ่�ย
ใช้สอยสินค้�	คุณภ�พดี	 ร�ค�ประหยัด	 ไม่
ตอ้งเดนิท�งไปซือ้สนิค�้ถึงท่ี	มมี�บรกิ�รถึงท่ี
ทำ�ง�นและประหยัดค่�เดินท�งได้ด้วย	ทั้งนี้	
ได้ทำ�ก�รจัดกิจกรรมสินค้�ชุมชนเคลื่อนที่	
เดือนละ		2		ครั้ง		ซึ่งจัดที่		บมจ.สหวิริย�สตีล
อินดัสตรี	 (SSI)	และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย	 (TCRSS)	 โดย	 กิจกรรมสินค้�ชุมชน
เคลือ่นทีเ่มือ่ปล�ยเดือนมนี�คม	57	ท่ีผ�่นม�
นับเป็นครั้งที่	 5	 และ6	แล้ว	 ซึ่งพนักง�นให้

คว�มสนใจ	เข้�รว่มจับจ�่ยใช้สอยเปน็จำ�นวน
ม�ก	อีกทั้งพ่อค้�แม่ค้�อ.บ�งสะพ�น	 ได้ให้
คว�มสนใจร่วมเปิดร้�นม�กถึง	 22	 ร้�น	ทั้ง
สินค้�อุปโภค-บริโภค	อ�ทิ	 แว่นต�	อ�ห�ร
ทะเลแปรรูป	 นำ้�พริก	 ฯลฯ	 โดย	 ยอดก�ร
จำ�หน่�ยสินค้�ที่
l บมจ.สหวิริย�สตีลอินดัสตรี	(SSI)	33,980	บ.
l บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	(TCRSS)	27,220	บ.

รวมก�รจัดกิจกรรมสินค้�ชุมชนฯ	ทั้ง	
2	ครั้งมียอดรวมม�กถึง	61,200	บ�ท

	 ซึ่งยอดร�ยได้รวมจ�กก�รจัดกิจกรรม
สินค้�ชุมชนเคลื่อนที่ตั้งแต่มกร�คม	 -
มีน�คม	2557	สูงถึง	216,825	บ�ท	โดย
ปี	57	 น้ี	 เป้�ยอดก�รข�ยสินค้�ชุมชนฯ		
ต้ังไว้ท่ี	700,000	บ�ท 

 เสียงจ�กพนักง�นท่ีเข้�ร่วม	อุดหนุน
สินค้�ใน	“กิจกรรมสินค้�ชุมชนเคล่ือนท่ี”
	 น�งส�วสุนี	 มีชัย	 เจ้�หน้�ท่ีจัดก�ร
เอกส�ร	ส่วนคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	
กล่�วว่�	 “ก�รที่สินค้�ชุมชนจัดในโรงง�น	
เปน็ก�รช่วยพีน่อ้งช�วอำ�เภอบ�งสะพ�นใหม้ี
ทีจ่ำ�หน�่ยสนิค�้		เรยีกไดว่้�มตีล�ดรองรบัอกี
ท�งหนึง่	ซึง่คนในชุมชนนัน้ลว้นแลว้แตม่ฝีมีอื	
มคีว�มส�ม�รถ	ในก�รผลติสนิค�้ทีม่คีณุภ�พ		
ทกุครัง้ทีม่กี�รข�ยสนิค�้ชมุชนเคลือ่นทีจ่ะม�
ช่วยอดุหนนุพอ่ค�้-แมค่�้	ทกุเดอืน	สนิค�้ทีซ่ือ้
ส่วนม�กนั้นเป็นสินค้�บริโภค	 เช่น	มะพร้�ว
น้ำ�หอม	อ�ห�รทะเลแห้ง	ซึ่งมีรสช�ติที่อร่อย	
ร�ค�ไม่แพง		ขอขอบคุณที่ทุกฝ่�ยร่วมกันจัด
กิจกรรมดีๆ	แบบนี้	เพื่อสนับสนุนช�วอำ�เภอ

บ�งสะพ�นให้มีร�ยได้เสริม	และยังเป็นก�ร
ช่วยเหลือค่�ใช้จ่�ยพนักง�นด้วย”
	 น�งวิภ�พร	 โครงเซ็น	 เจ้�หน้�ท่ีบุคคล
อ�วโุส	แผนกบคุคลและธรุก�ร	บริษทั	บ.ีเอส.
เมทัล	 จำ�กัด	 ส�ข�1	บ�งสะพ�น	กล่�วว่�	
“ก�รจัดกิจกรรมสินค้�ชุมชนเคลื่อนที่	ทำ�ให้
พนักง�นได้มีโอก�สซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้	และ
อ�ห�ร	 ท่ีคุณภ�พดีร�ค�ถูก	ประหยัดค่�ใช้
จ่�ย	อีกทั้งยังไม่ต้องเดินท�งไปไกลมีของม�
ข�ยถึงท่ี	 ท้ังน้ี	 ได้ติดต�มข่�วส�ร	ตลอดว่�มี
ก�รจัดที่ไหน	เพื่อจะได้ติดต�มไปซื้อ	และส่ง
ข�่วบอกเพือ่นพนกัง�นใหไ้ปชว่ยกนัอดุหนนุ
สินค้�ของพี่ น้องช�วอำ�เภอบ�งสะพ�น	
สุดท้�ยอย�กฝ�กถึงพ่อค้�แม่ค้�ช�วอำ�เภอ
บ�งสะพ�นว่�ให้ม�ร่วมกันออกร้�นเยอะๆ	
เพื่อให้มีสินค้�ที่หล�กหล�ยม�กขึ้น	 รวมทั้ง
ขอใหค้งคณุภ�พสนิค�้ทีด่อีย�่งนีไ้วต้ลอดไป”

ประมวลภาพ : บรรยากาศสินค้าชุมชนเคลื่อนที่
ยอดรายได้และเสียงตอบรับจากพนักงาน

คณะทำ�ง�นขับเคลื่อน ต่อจ�กหน้� 1

หล�ยปีที่ผ่�นม�	 ชื่อของ	 “คณะทำ�ง�น

ขับเคลื่อนก�รจัดตั้งสภ�ผู้นำ�ชุมชนและ

โครงก�รสหวิริย�ร่วมพัฒน�”	คงจะพอคุ้นหู

คุ้นต�ท่�นผู้อ่�นบ้�ง	 ซึ่งคณะทำ�ง�นฯ	 น้ี	

ประกอบไปด้วยภ�คชุมชน	(ผู้นำ�ชุมชนเครือข่�ย

ง�นพัฒน�ที่ได้รับก�รแต่งตั้งในชุมชน)	ภ�ค

อตุส�หกรรมและภ�คเีครอืข�่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

ม�ร่วมกันพัฒน�ทุกๆ	ด้�น	ที่	อ.บ�งสะพ�น	

ให้เดินหน้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ		และเกิด

คว�มยั่งยืน	ทั้งง�นพัฒน�เศรษฐกิจชุมชน

ง�นสังคม		ส่ิงแวดล้อม		ต่อยอดถึงกระบวนก�ร

เรียนรู้	 แลกเปล่ียนคว�มรู้ภ�ยในชุมชนของ

ตนเองด้วย 

	 	 ซึ่งวาระการประชุมคณะทำางานฯ	นี้	 จัดขึ้น

เป็นประจำาทุกเดือน	 โดยเริ่มดำาเนินประชุมมา

ตั้งแต่ปี	 2551	 ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้งานพัฒนา

หลายๆ	 กิจกรรม	 ได้ถูกดำาเนินการขึ้นอย่างมี

แบบแผน	 โดยเน้นให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนื	และเครอืสหวริยิา	เปน็พีเ่ลีย้งชว่ยเกือ้หนนุ	

เช่น	 ธนาคารชุมชน	สภาผู้นำาชุมชนที่เกิดขึ้นใน

แต่ละพื้นที่	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับงานพัฒนา

อื่นๆ	ต่อไป	

	 	 และเมื่อปลายเดือน	มี.ค.ที่ผ่านมา	 วาระ

ต่างๆ	 ของงานพัฒนาในเวทีการประชุมคณะ

ทำางานขับเคลื่อนฯ	 ได้ถูกกลั่นกรอง	 ระดมสมอง

ร่วมกัน	เพื่อนำาไปสู่แนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน	

โดยมสีว่นหนึง่ความคบืหนา้งานดา้นตา่งๆ	มาเลา่

สู่กันฟังดังนี้

  ง�นพัฒน�เศรษฐกิจชุมชน	 :	 โดย
ทีมพัฒน�ชุมชน 
 - ก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตชุมชน	 ผ่�น	
“ธน�ค�รชมุชน”	16	ธน�ค�ร		โดยยอดกองทนุ
ของธน�ค�รฯ	ทัง้	16	แหง่	รวม	ณ	ปล�ยเดอืน	
มี.ค.	ได้ทั้งสิ้น	16,933,041	บ�ท	ซึ่งยอดกอง
ทุนฯ	 มีก�รเพิ่มจ�กปล�ยเดือน	 ก.พ.	 ถึง	
1,110,861	บ�ท	 และกองทุนฯ	 ทั้งหมดแต่ละ
ธนาคารฯ	ก็นำาเป็นเงินหมุนเวียนในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง	 เช่น	สมาชิกในชุมชนสามารถ
กู้เงินไปเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน	ลงทุนใน
การทำามาค้าขาย	หรือธนาคารฯ	มีการปันส่วน
หนึง่ไปจดักจิกรรมเพือ่ชมุชน	เพือ่เยาวชนในพืน้ที่
ของตนเอง	เปน็ตน้	เรยีกไดว้า่เปน็การตอ่ยอดการ
พฒันาตา่งๆ	ใหเ้กดิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	และทกุคนได้
รับประโยชน์ดังกล่าวอย่างเต็มที่	
 - ก�รพัฒน�ศักยภ�พชุมชน	ผ่�น	 “เวที
สภ�ผูน้ำ�ชมุชน”	ณ	ปจัจบุนัไดก้ำ�เนดิสภ�ฯ	3	
รุน่	จำ�นวน	15	สภ�ฯ	ใน	4	ตำ�บล	เรยีกไดว้า่เปน็
เวทีกลุ่มย่อยของชุมชนเพื่อสนับสนุนงานพัฒนา
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยในการประชุม
คณะทำางานขับเคลื่อนฯ	ครั้งนี้	 ทีมพัฒนาชุมชน	
ได้แจ้งถึงความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ	ที่ผ่าน
การคัดกรอง	 ตัดสินใจจากเวทีสภาผู้นำาชุมชน	
แต่ละหมู่บ้าน	อาทิ	 การทบทวนกิจกรรมทำาปุ๋ย
อินทรีย์	ของบ้านชะม่วง	ต.พงศ์ประศาสน์	ความ
ก้าวหน้าเรื่องธนาคารต้นไม้	 ของสภาผู้นำาชุมชน
บ้านม้าร้อง	 ต.พงศ์ประศาสน์	 รวมถึง	 ธนาคาร
ความดี	ของบ้านห้วยทรายขาว	ต.กำาเนิดนพคุณ	
เปน็ตน้	โดยการประชมุาสภาผูน้ำาชมุชน	แตล่ะเวที
จะจัดให้มีขึ้นเดือนละ	1	ครั้ง	โดยมีสมาชิกซึ่งเป็น
คณะกรรมการหมูบ่า้น	เปน็ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุ	
และมีทีมพัฒนาชุมชน	 เครือสหวิริยาร่วมเป็นพี่
เลี้ยงช่วยเติมเต็มเรื่องต่างๆ	

  ง�นสร้�งก�รมีส่วนร่วมพัฒน�เศรษฐกิจ	และรับสมัครพนักง�นในเครือ
สหวิริย�	 :	 โดยกลุ่มจัดซื้อ-จัดจ้�ง	 และกลุ่มง�นทรัพย�กรบุคคลกล�ง	 เครือ
สหวิริย�
 - ก�รกระจ�ยก�รจัดซื้อผลิตภัณฑ์จ�กชุมชน	ม.ค.-ธ.ค.ปี	57	=	200	ล้�นบ�ท

 -  สร้�งเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่�น	กิจกรรม	“สินค้�ชุมชนเคลื่อนที่”	 โดยให้คาราวานสินค้า	
ของชุมชนเข้าไปขายสินค้าดี	มีคุณภาพ	ราคาเป็นกันเองให้กับพนักงานในโรงงาน		ซึ่งปี		2557	นี้		ได้มี
การทดลองจัด	2	ครั้งต่อเดือน	คือ	ขายใน	บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี		และหมุนเวียนไปขายอีกครั้งที่
บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 โดยยอดรายได้รวม	ณ	 เดือน	ก.พ.	ทั้งสิ้น	 105,475	บาท	ที่หมุนเวียนใน
กิจกรรมนี้

 -  ก�รรับสมัครพนักง�นเข้�ทำ�ง�นในเครือสหวิริย� 

  ซึ่งจ�กเป้�หม�ยก�รรับสมัครพนักง�นในปีนี้	ณ	 เดือน	ก.พ.ได้ดำ�เนินก�รรับพนักง�น
ไปแล้วทั้งสิ้น	73	อัตร�	โดยเป็นคนในพื้นที่บ�งสะพ�นถึง	41	คน	คิดเป็น	56%	และอีก	32	คน	
เป็นคนจากพื้นที่อำาเภอข้างเคียงและจากจังหวัดอื่นๆ	ทั้งนี้ผู้บริหารยังได้ฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์ถึง
ตำาแหน่งงานที่เครือสหวิริยามีความต้องการรับสมัครผ่านการประชุมในครั้งนี้	 เพื่อให้ผู้นำาชุมชนนำา
ไปสื่อสารให้พี่น้องในชุมชนที่สนใจได้รับทราบ	 ให้บุตรหลานที่มีความพร้อม	และมีคุณสมบัติตามที่
แต่ละบริษัทในเครือมีความต้องการ	 รวมถึงผ่านการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ	 ได้เข้ามาร่วมงานกับ
เครือสหวิริยา
	 	 และในโอกาสตอ่ๆ	ไป	ทมีงานขา่วฅนเหลก็จะนำาความคบืหนา้งานพฒันาดา้นตา่งๆ	มานำาเสนอ

ยอดจัดซื้อ
ณ	ปล�ยเดือน	ก.พ.

1,360,044

173,871

7,280,785

35,498,791

1.	 สนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นทอ้งถิน่อยูแ่ลว้	เชน่	เครือ่งแบบ	
	 พนักงาน	ถุงมือผ้า	ผ้าปิดจมูกขนาดปกติ	ฯลฯ	

2.	 สินค้าที่ต้องส่งเสริม	และพัฒนาสินค้าให้ผลิตได้	
	 ใน	ชมุชน		เชน่		ผา้รองเหลก็มว้น	ผา้ปดิจมกูขนาด	
	 ความยาวพิเศษ	นำ้ายาล้างจาน	ฯลฯ

3.	 สนิคา้ทีช่มุชนเปน็ตวัแทนจำาหนา่ย		เชน่		อปุกรณ์
	 สำานักงาน	อุปกรณ์ก่อสร้าง	ข้าวสาร	นำ้าดื่ม	ฯลฯ

4.	 บริการที่จัดหาจากชุมชน		เช่น		เช่ารถ		ซ่อมรถ
	 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร		หมอ		พยาบาล		คน	
	 ดูแลสวน	จัดทำาป้ายและสิ่งพิมพ์	ฯลฯ

44,313,491		บ�ท

เป้�หม�ยที่ตั้ง
(ล้�นบ�ท)

10.0

1.5

64.0

124.5

200		ล้�นบ�ท

ร�ยละเอียด

รับแล้ว	(ข้อมูล	ณ	เดือน	ก.พ.)เป้�หม�ยปี	57 จำ�นวน

1.	พนักงานประจำา

2.	พนักงานจ้างเหมา

170		อัตรา

100		อัตรา

35		อัตรา

38		อัตรา
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X ทีมมวลชนสัมพันธ รวม
สัมมนาโครงการ Happy 
Workplace จ.ประจวบฯ
นายอรรถกร รักทิม ผูชวยผูจัดการ แผนก
มวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา นําทีมเขารวม
อบรมหลักสูตร “ผูจัดการงานสรางสุของคกร” 
(Happy Workplace Manager) รุนท่ี 3 ภายใตโครงการ
พัฒนากลไกทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานสราง
เสริมสุขภาวะองคกร ท้ังน้ี เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมี
ความรู ความเขาใจ และมีความสามารถดานการบริหารจัดการโครงการ/ กิจกรรมสรางความสุขใน
องคกรของตน สามารถยกระดับและขยายผลการดําเนินงานออกไปใหเกิดผลกระทบตอสังคมมาก
ข้ึน โดย ดร.อธิวัฒน เจ่ียวิวรรธนกุล สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
เปนวิทยากร สนับสนุนกิจกรรมโดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ เดอะรอยัล เจมส กอลฟ แอนด สปอรตคลับ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประจําวันที่  16  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

  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) หรือ BSBM ดําเนินธุรกิจผลิตเหล็กเสน
รายใหญของประเทศไทยดวยกาํลงัการผลติสงูสดุ 720,000 ตนัตอป สนิคาของบรษิทัผลติขึน้
ภายใตมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประกอบดวยเหล็กเสนกลมและเหล็กเสน
ขอออยเพือ่การกอสราง ครอบคลมุทกุขนาดและชัน้คณุภาพทีต่องการในตลาด กระบวนการ
ผลิตเหล็กเสนเปนแบบรีดรอนโดยใชเหล็กแทงเล็กนําเขา (บิลเล็ต) เปนวัตถุดิบ ดวย
เครือ่งจกัรทีท่นัสมัย ควบคมุดวยระบบคอมพวิเตอรเพือ่ใหสนิคามคีณุภาพทีส่มํา่เสมอตลอด
ทั้งเสน ในสวนของเสียจากกระบวนการผลิต อาทิ นํ้า (บริษัทนํามารีไซเคิลดวยสถานีบําบัด
และนาํกลับมาใชใหม) เศษเหลก็ และอืน่ๆ กม็กีระบวนการกาํจดัทีเ่ปนมาตรฐานสากล ภายใต
หลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

การจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน
●   การจัดการดานนํ้า 
  นํา้ใชแลวจากกระบวนการผลติ สวนใหญเปนนํา้ฉดีหลอเยน็ชดุรดี และนํา้หลอเยน็ผนงัเตา 
ซึง่นํา้เหลานีจ้ะถกูนาํไปผานสถานบีาํบดัจนไดคาทีต่องการ แลวนาํไปเกบ็ในอางเกบ็นํา้เพือ่รอนาํกลบั
มาใชในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ดั้งนั้นจึงไมมีการปลอยนํ้าเสียออกนอกโรงงาน (Zero discharge)

●   การจัดการดานอากาศ
  ในกระบวนการผลติของ BSBM มปีลองระบายอากาศจากกระบวนการผลติ ซึง่มรีะบบกรอง
อนัเปนมาตรฐาน และทีส่าํคญับรษิทัมกีารดาํเนนิการตรวจวดัคณุภาพอากาศตามทีท่างหนวยราชการ
กําหนด และมีการจัดทํารายงานใหหนวยงานภาครัฐทราบถึงคาตางๆ อยางนอยปละ 2 ครั้ง

●   การจัดการดานของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลว

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

X
  เครือสหวิริยา รวมงาน 
“รวมนํ้าใจสูนูรุลอีมาน” 

โตะอิหมาม อับดุลเลาะห อดุลฮีม  รับมอบ
งบประมาณสนับสนุนการจัดงาน “รวมนํ้าใจสู
นูรุลอีมาน” ประจําป 2557 จากนายราเชนทร 
มณีสวางวงศ ผูแทนคณะกรรมการสหวิริยา
สัมพันธ เพื่อรวมสืบสานงานประเพณีวัฒน-
ธรรมของพี่นองชาวมุสลิม อ.บางสะพาน ซึ่ง
บรรยากาศภายในงานคึกคักดวยรานคาที่มา
รวมออกรานมากถึง 40 ราน ทั้งเสื้อผา อาหาร 
และของใช โดยจัดขึ้น ณ บานตนทองหลาง 
ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 

X บ.ีเอส.เมทลั ลงนาม MOU มุง
สูการพัฒนาส่ิงแวดลอมและความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน
 นายราเชนทร มณีสวางวงศ กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด ในเครือ
สหวิริยา (แถวนั่งคนที่3 จากขวา) ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในโครงการสงเสริม
ศักยภาพโรงงานมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และความรบัผดิชอบตอสงัคมอยางยัง่ยนื เพือ่แสดง

การดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงงานและกระบวนการผลิตของ บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่

1

2

3

4

5

6

ประเภท ระบบกําจัด แหลงกําจัด หมายเหตุ

ผงเหล็ก

ตะกอนจากสถานีบําบัดนํ้า

เศษเหล็ก

Waste oil

ขยะทั่วไป  (Recycle ไมได)

ขยะทั่วไป (Recycle ได)

จัดเก็บเพื่อรอจําหนาย

จัดเก็บเพื่อรอจําหนาย

จัดเก็บเพื่อรอจําหนาย

วาจางผูประกอบการ

วาจางผูประกอบการ

แยกประเภทและจําหนาย
ใหธุรกิจรีไซเคิล

คอกคอนกรีตขนาดใหญพรอมวัสดุปดคลุม

คอกคอนกรีตขนาดใหญพรอมวัสดุปดคลุม

ผูรับซื้อเศษเหล็ก

ผูประกอบการรับอนุญาต

ผูประกอบการรับอนุญาต

ผูรับซื้อขยะ Recycle

นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตได

นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตได

นําไปรีไซเคิลในการผลิตเหล็ก

บางสวนสามารถจําหนายได

เจตนารมณและความมุงมั่นในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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