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TCRลยุพลงังานทดแทนน้ํามันเตา
ทดลองนํา้มนัใชแลวเซฟปละ21ล.
โรงงานเหล็กแผนรีดเย็นไทย อําเภอบางสะพาน  เดินหนานโยบายหาพลังงานทดแทนนํ้ามันเตาภายใตเงื่อนไข
คณุภาพอากาศหลงัการเผาไหมตองดกีวา อยูในมาตรฐานการควบคมุตามกฎหมาย ลยุทดลองใชนํา้มนัใชแลว
ตอเนื่อง 1 เดือน พบวาใกลเคียงกับนํ้ามันเตา คาคุณภาพอากาศหลังการเผาไหม คาซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
และไนโตรเจนไดออกไซด (NOx) มีคาตํ่ากวาการใชนํ้ามันเตา เปนผลดีตอคุณภาพอากาศ สวนคาฝุนมีปริมาณ
ดีกวามาตรฐานควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถลดคาเชื้อเพลิงลงได ปละ 21.19 ลานบาท

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

SSIสูเปาอบุตเิหตเุปนศนูย
เดนิแผน ‘บาํรงุรกัษาทวผีล’

5 ส

8 เสาหลักโครงการบํารุงรักษาทวีผล เอสเอสไอ
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SSI UK ไดรับมาตรฐาน ISO9001: 2008 รับรองระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพ (Quality Management System – QMS) หลังจาก

ผานการตรวจสอบ เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา การันตีตอเนื่อง 3 

ป ถึง พ.ศ. 2560 ผูตรวจสอบใหความเห็นวาประสิทธิภาพการทํางาน

อยูในระดับสูง ลูกคามีความพึงพอใจ และมีการรักษาระดับการผลิต

ใหคงทีใ่นระดบัทีน่าพอใจ ทัง้นี ้SSI UK ไดมกีารปรบัปรงุในเรือ่งของ

ระบบการรักษาระดับโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง

SSI UK เจงจัดการคุณภาพ
ได ISO9001:2008ยาว3ป

  นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน) หรอื TCRSS กลาววา จากการ
ที่นํ้ามันเตามีราคาเพิ่มขึ้นทุกป และ
บรษิทัมปีรมิาณการใชปละ 6 ลานลติร 
ซึ่งคิดเปนเงินเกือบ 150 ลานบาทตอป 
บรษิทัจงึมนีโยบายหาพลงังานทดแทน
ที่ราคาถูกกวานํ้ามันเตา โดยมีเงื่อนไข

คุณภาพอากาศหลังการเผาไหมตอง
ดีกวา หรือใกลเคียงนํ้ามันเตา และอยู
ในมาตรฐานการควบคมุตามกฎหมาย  
ดงันัน้ หนวยงานสาธารณปูโภค (Utility)
นําโดยนายวินัย บุญประเสริฐ วิศวกร
ชํานาญการ ไดทําการศึกษาพบวา “น้ํามัน
ใชแลว” (Used Oil) ที่ผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณสมบัติใหสามารถใชเปน
เชื้อเพลิง         อานตอ น.3

ตามติดขบวน ‘ ปนรัก ปนยิ้ม ’
เอสเอสไอ - ชุมชนพงศประศาสน
ลดใชนํ้ามัน เธอกับฉันแข็งแรง

 ั
SSI เดินหนาโครงการ “การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม” หรือ 

Total Productive Maintenance:TPM เพื่อการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ

ทํางานเกิดความปลอดภัยย่ิงข้ึน เร่ิมฝกอบรมใหความรูเขมขน การปรับปรุง

พืน้ทีเ่ครือ่งจกัรตนแบบเครือ่งรดีผวิละเอยีดหมายเลข 3 และจะขยายการ

ดําเนินกิจกรรมไปทุกพ้ืนท่ีในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน โดยเนนการมี

สวนรวมของพนักงานทุกคน ต้ังเปาดําเนินงาน 4 ป ลดอุบัติเหตุเปนศูนย เคร่ือง

จักรชํารุดเปนศูนย สงผลชวยใหลดตนทุนในการผลิตลดลง    อานตอ น.2

อานตอ น.4

  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จํากัด (เอสเอสไอ ยูเค) บริษัท
ยอยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เผย
วา หลังจากที่เอสเอสไอ ยูเค ไดรับ
การตรวจสอบ    อานตอ น.2

  8 เสาโครงการ “การ
บาํรงุรกัษาทวผีลทีท่กุคนมี
สวนรวม” (Total Productive 
Maintenance: TPM) มุง
เนนทุกคนมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาเครื่องจักร
ด ว ย  ส ง ผ ล ต อ ก า ร ล ด
ความสูญเปลาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในองคกร ทําให
พนักงานทํางานสะดวก
งายขึ้น เกิดการลดตนทุน
ในการผลิต ในระยะแรก
เริ่มตนจากการอบรมให
ความรู  การทํากิจกรรม
ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น ที่  
การคนหาสิ่งบกพรองใน
พื้นที่ กิจกรรมการคนหา
ความสูญเปลาที่ เกิดขึ้น
ในกระบวนการทาํงาน เพือ่
มุงลดอุบัติเหตุเปนศูนย 
(Zero Accident) ดานการ
ชํารุดของเครื่องจักรเปน
ศูนย (Zero Breakdown) 
และลดความสูญเสียของ
ผลิตภัณฑเปนศูนย (Zero 
Product Loss) 

X

TPM

การดําเนินการ 5 เสาหลักระยะแรก
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ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  25572 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

อุบัติเหตุเปนศูนย   ตอจากหนา 1

 นายเชาวรัตน จั่นประดับ ผูจัดการทั่วไป
ดานประกันคุณภาพและผลิตภัณฑ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ใน
ฐานะประธานคณะทํางานโครงการวา “จาก
ความตองการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของ
พนกังานใหเกดิความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ รวมทัง้
เพิ่มเติมเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ทํางานและ
ลดความสูญเปลาตางๆ ในกระบวนการทํางาน 
เพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกปลอดภัยในการ
ทาํงานและยงัชวยลดความสญูเปลาทีย่งัคงมอียู
ในกระบวนการทํางาน  จึงไดริเริ่มนําแนวคิดและ
นาํโครงการ “การบาํรงุรกัษาทวผีลทีท่กุคนมสีวน
รวม” หรือ Total Productive Maintenance: TPM
มาใชในพื้นที่ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 
พรอมกับจัดใหมีคณะทํางานสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรม TPM เปนพลังในการขับเคลื่อนโครงการ 
ซึง่มสีมาชกิจากหลายๆ หนวยงานชวยกนัทาํงาน 
เชน ฝายผลติ ฝายซอมบาํรงุ ฝายควบคมุคณุภาพ 
ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และฝาย
ทรัพยากรบุคคล เปนตน”
 “SSI ไดดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย
ในลักษณะตางๆ มากมาย อยางไรก็ตาม เพื่อ
ประสิทธิภาพดานบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงบูรณาการ
กิจกรรมหรือเครื่องมือตาง ๆ ดังกลาวเขาดวยกัน

ใหเปนกลยุทธในการบรรลุเปาหมายของเรา
อยางยั่งยืน ทั้งในสวนของ 1) ระบบงานพื้นฐาน
ดานความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเปนลักษณะงาน
ประจําที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 2) กิจกรรม
ปรบัปรงุดานพฤตกิรรมของคนทาํงานใหตระหนกั
ถึงความปลอดภัย 3) กิจกรรม 5ส เนนปรับปรุง
แกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยและพื้นที่
ทํางานที่ไมปลอดภัย และ 4) กิจกรรม TPM เนน
ปรับปรุงที่ตัวชิ้นสวนเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบและการเขาถึง
จดุสงูสดุโดยวธิ ีKaizen เรามคีวามคดิทีจ่ะใช TPM 
เครื่องมือหนึ่งที่ยั่งยืน”

 ทั้งนี้ มีหลักในการดําเนินการตามรูปแบบ
ของ TPM 8 เสา โดยปแรก SSI จะเริ่มทําที่ 5 เสา
แรกกอน ซึ่งประกอบดวย 1) AM (Autonomous 
Maintenance) เปนงานบาํรงุรกัษาดวยตนเอง เนน
กจิกรรมดแูลรกัษาเครือ่งจกัรโดยฝายผลติ 2) เสา 
FI (Kobetsu Kaizen หรือ Focus Improvement) เปน
งานปรบัปรงุเครือ่งจกัรเฉพาะจดุ มฝีายงานตางๆ

ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรนั้นรวมกันดําเนินการ 
3) เสา PM (Planned Maintenance) เปนงานดูแล 
วางแผนบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร โดยฝายซอมบาํรงุ 
4 ) เสา TE (Training and Education) เปนงานจัดฝก
อบรมใหกับพนักงาน ฝายอบรมเปนผูดูแล และ
5) เสา SHE (Safety, Health and Environment)   
เปนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
โดยมีฝาย SEN ดูแลรับผิดชอบ สวนสามเสาหลัก
ที่เหลือ คือ (Quality Maintenance) การบํารุงรักษา
เชิงคุณภาพ (Early Management) การจัดการเคร่ืองจักร
ใหม และ (Offi ce Improvement) ประสทิธภิาพการ
อํานวยการ จะดําเนินการในลําดับถัดไป

 ซ่ึงการดําเนินการน้ัน นายเชาวรัตน กลาววา
ไดตั้งกรอบระยะเวลาดําเนินการเปนระยะเวลา
4 ป โดยเริม่ตนจากการคดัเลอืกทีป่รกึษาโครงการ
จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน (สสท.)
ซึ่งเปนตัวแทน (Agency) ระบบ TPM ของ
ประเทศไทย ใชรปูแบบวธิกีารดาํเนนิกจิกรรมตาม
แบบตนตาํรบัจากประเทศญีปุ่น โดยในชวงปแรก

ไดเนนดานการอบรมใหความรูกับพนักงาน และ
การทํากิจกรรมทําความสะอาดพื้นที่ การคนหา
สิ่งบกพรองในพื้นที่ กิจกรรมการคนหาความสูญ
เปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน พรอมกับ
ตั้งเปาหมายเอาไววา ลดอุบัติเหตุเปนศูนย (Zero 
Accident) ดานการชํารุดของเครื่องจักรเปนศูนย 
(Zero Breakdown) และลดความสูญเสียของ
ผลิตภัณฑเปนศูนย (Zero Product Loss) ตามลําดับ
 และจากการเริ่มการทํากิจกรรมในพื้นที่
เครื่องจักรตนแบบคือ เครื่องรีดผิวละเอียด
หมายเลข 3 (Skin Pass Mill #3) โดยจัดใหมีการทํา
กจิกรรม Big Cleaning Day ซึง่มกีารปฏบิตัติามกฏ
ระเบยีบดานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่
แวดลอมอยางเครงครัดไปแลว เมื่อวันที่ 18 เม.ย.
2557 ที่ผานมา ทําใหทราบวาพนักงานใหการ
ตอบรับ ความรวมมือเปนอยางดี จากพนักงาน
ทุกคนในพื้นที่ และคาดวาโครงการจะประสบผล
สําเร็จตามที่ตั้งเปาเอาไว 
 นอกจากนี้ นายเชาวรัตน ไดกลาวทิ้งทาย
วา โครงการ TPM ไดเนนการปลูกฝงใหพนักงาน
มสีวนรวมในการดแูลรกัษาเครือ่งจกัรดวยตนเอง
มากยิง่ขึน้ สงผลตอการลดความสญูเปลาตางๆที่
เกิดขึ้นในองคกร พนักงานทํางานงายขึ้น สะดวก
ขึ้น ทําใหพนักงานเกิดความรักและผูกพันธกับ
องคกรมากขึน้ เกดิการลดตนทนุในการผลติใหกบั
องคกรไดอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื ทัง้นีก้ารดาํเนนิ
กจิกรรมในพืน้ทีเ่ครือ่งจกัรตนแบบจะมกีารขยาย
ไปยังพื้นที่ตางๆ ตอไป ทั่วทั้งโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานและจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

SSI UK เจง         ตอจากหนา 1

  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด 
(เอสเอสไอ ยูเค) บริษัทยอยของบริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เผย
วา หลังจากที่เอสเอสไอ ยูเค ไดรับการตรวจสอบ
ระบบการบรหิารจดัการคณุภาพ (Quality Manage-
ment System – QMS) ตามมาตรฐานISO9001: 
2008 จากบริษัท Lloyd’s Register Quality Assur-
ance (LRQA) เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ตาม
แผนกตางๆ ภายในบริษัททั้งดานการบริหาร
จัดการ พนักงาน ทรัพยากรและเครื่องมือตางๆ 
เพื่อใหมั่นใจวาระบบการบริหารจัดการของ
บริษัทไดมาตรฐานครบถวน ซึ่งจากผลการตรวจ
สอบทําใหไดรับความไววางใจผานการรับรอง
มาตรฐานดังกลาว ซึ่งผลการรับรองนี้มีผลเปน

ระยะเวลา 3 ป จนถึงพ.ศ. 2560 
  ดานผูตรวจสอบไดดาํเนนิการตรวจขัน้ตอน
การทํางานอยางละเอียดและรายงานวา “จาก
การตรวจสอบการทํางานของบริษัทพบวามี
ประสิทธิภาพสูง ลูกคามีความพึงพอใจ และมีการ
รักษาระดับการผลิตใหคงที่ในระดับที่นาพอใจ
ผลการตรวจสอบบริษัทจึงออกมาในระดับดีเย่ียม” 
  Mr. Davide Reevell, Quality Control Manager
เอสเอสไอ ยูเค กลาววา “ผมรูสึกภาคภูมิใจเปน
อยางยิ่งที่การตรวจสอบดังกลาวผานพนไปได
ดวยดี และขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่ไดมี
สวนรวมในการสงมอบความสําเร็จในระดับดี
เยี่ยม อยางไรก็ตามผมอยากขอใหทุกคนอยาได
นิ่งนอนใจ และรวมมือรวมแรงในการรักษาระดับ
ดงักลาว พรอมกบัเตรยีมพรอมรบัมอืกบัการตรวจ
สอบครั้งตอไปในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งในการนี้

หลายฝายไดประชุมวางแนวทางในการปรับปรุง 
พฒันาใหเกดิการดาํเนนิงานทีด่ยีิง่ขึน้ไป และเรา
ยงัมโีอกาสอกีมากกอนการตรวจสอบครัง้ตอไป”
  “นอกจากนี้ผมขอใหพนักงานทุกคนระลึก
อยูเสมอวาเราไมไดดําเนินงานเพียงเพื่อใหผาน
การตรวจสอบในครั้งตอๆ ไป แตเราสามารถนํา
ระบบ ขอมูลและการจัดการที่ผานการตรวจสอบ
แลวมาพัฒนา และปรับปรุงการทํางานในแตละ
วันของเราใหดีขึ้นเพื่อนําความเจริญกาวหนามา
สูบริษัทของเรา” Mr. Reevell กลาว
  ทัง้นีเ้อสเอสไอ ยเูค ไดมกีารปรบัปรงุในเรือ่ง

ของระบบการรักษา

ระดับโครงสรางพ้ืนฐาน

อยางตอเน่ือง หลังจาก

ครั้งกอนที่ยังไดผลไม

ดีนัก โดยระบบจะถูก

ปรบัปรงุใหอยูในระดบัดเียีย่ม และรกัษาใหอยูใน
ระดบัใหคงทีอ่ยางตอเนือ่ง ซึง่นบัไดวาเปนอกีกาว
ของความสาํเรจ็ครัง้สาํคญัของเอสเอสไอ ยเูค ใน
การจดัการระบบบรหิารดานคณุภาพ เพือ่สงมอบ
งานและการบริการที่ไดมาตรฐานแกลูกคา และ
แสดงใหเหน็ถงึความพรอมและความสามารถใน
การดําเนินงานของบริษัท และการตรวจสอบดังกลาว
ถูกจัดข้ึนทุก 3 ป โดยเจาหนาท่ีจาก LRQA จะเขามา
ดําเนินการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวามาตรฐาน
เพือ่ความพงึพอใจสงูสดุของลกูคาจะมกีารรกัษา
ระดับและปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอ
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ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  2557 ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

TCR                   ตอจากหนา 1

ที่เรียกวา Used Oil Fuel สามารถนํามาเปนเชื้อ
เพลิงทดแทนนํ้ามันเตาในหมอไอนํ้า (Boiler) 
ได โดยมีคุณภาพอากาศหลังการเผาไหมอยูใน
มาตรฐานใกลเคียงนํ้ามันเตา จากนั้นจึงไดเริ่ม
นํามาทดสอบใช โดยกําหนดวิธีการทดสอบไว 3 
ขั้นตอน คือ
 1. ตรวจสอบคุณสมบัตินํ้ามัน Used oil fuel 
เทียบกับนํ้ามันเตา
 2. ตรวจสอบประสทิธภาพการเผาไม เทยีบกบั
นํ้ามันเตา
 3. เก็บตัวอยางอากาศหลังการเผาไหมจาก
ปลองไปตรวจสอบคาตางๆ ตามกฎหมาย เทียบ
กับนํ้ามันเตา
  “จากการทดสอบการเก็บขอมูลการใชน้ํามัน
เตาตอเนื่อง 1 เดือน เปรียบเทียบกับการใช Use 
Oil Fuel ตอเนื่อง 1 เดือน ผลสามารถสรุปไดวา
ประสิทธิภาพการเผาไหม และการผลิตไอนํ้า
ของ Used Oil Fuel ใกลเคียงกับนํ้ามันเตา แตมี
ปริมาณความสิ้นเปลืองมากกวาประมาณรอย
ละ 2 เนื่องจากคาความรอน (Heat Value) ตํ่ากวา 
แตจากราคาที่แตกตางกันประมาณรอยละ 15
จึงเปนตัวเลือกที่จะนํามาใชทดแทนนํ้ามันเตา
สวนคาคุณภาพอากาศหลังการเผาไหม โดย
เฉพาะคาซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) และไนโตรเจน
ออกไซด (NOx) มีคาตํ่ากวาการใช นํ้ามันเตา ซึ่งมี
ผลดตีอคณุภาพอากาศ ในขณะทีค่าฝุนมปีรมิาณ
ดีกวามาตรฐานควบคุม”

   “จากการทดสอบนี้สามารถนํามาคํานวณมีผล

ทําใหบริษัทประหยัดคาใชจายในการซ้ือเช้ือเพลิง

สําหรับผลิตไอน้ําลง ปละ 21.19 ลานบาท โดยไมมีผล

กระทบตอคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกตอส่ิงแวดลอม

ซ่ึงความสําเร็จน้ีมาจากความต้ังใจของพนักงานท่ีจะ

พัฒนา TCRSS ใหเปนหน่ึงอยูเสมอ” นายเฉลิม กลาว

‘เอสเอสไอ’ หนุนจางงานทองถิ่น
ปรับเพ่ิมสัดสวนรับพนักงานในพ้ืนท่ี
เอสเอสไอสนับสนุนการจางงานในทองถ่ินในอําเภอ
บางสะพานและพ้ืนท่ีใกลเคียง ปรับนโยบายเพ่ิม
สัดสวนการรับพนักงานจากบุคคลในพ้ืนท่ีมากข้ึน 
สรุปป 2556 มีพนักงานเขาใหมในพ้ืนท่ีบางสะพาน 
119 คน โดย 101 คนเปนคนในพ้ืนท่ีบางสะพานและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง กลุมเอสเอสไอท่ีโรงงานบางสะพาน
จํานวน 2,211 คนเปนพนักงานท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี
ประจวบคีรีขันธจํานวน 1,565 คนหรือคิดเปนรอย
ละ 70.78 ของยอดพนักงาน ดานเอสเอสไอทีไซดมี
พนักงานภูมิลําเนาอยูรอยละ 95
 นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการท่ัวไป 
สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ
ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ดวยนโยบายการ
สงเสริมการจางงานในพ้ืนท่ีและตองการใหประชาชนใน
อําเภอบางสะพานและพ้ืนท่ีใกลเคียงไมตองอพยพยาย
ถ่ินในการหารายได เพ่ือท่ีจะไดอยูพรอมหนาพรอมตา
กันในครอบครัว และชวยในการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญ
กาวหนา บริษัทจึงไดปรับนโยบายเพ่ิมสัดสวนการรับ
พนักงานจากบุคคลในพ้ืนท่ีมากข้ึนในป 2556 พรอมกับ
ประชาสัมพันธแจงขอมูลการรับสมัครงานของเอสเอสไอ
และบริษัทในเครือสหวิริยาตอท่ีประชุมผูนําชุมชนทุก
เดือน ท้ังผลการรับพนักงานในเดือนท่ีผานมา ตําแหนง
งานวางเดือนปจจุบัน และเดือนถัดไป โดยในป 2556 ท่ี
ผานมาบริษัทรับพนักงานในพ้ืนท่ีบางสะพาน 119 คน 
โดย101 คนเปนคนในพ้ืนท่ีบางสะพานและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
ซ่ึงสามารถคิดเปนรอยละ 84.8 
 ซ่ึงจากตัวเลขสรุปเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุม
เอสเอสไอมีพนักงานท้ังส้ิน 4,231 คน ดวยนโยบายการ
จางงานพนักงานในพ้ืนท่ีทําใหยอดพนักงานกลุมเอสเอสไอ
ท่ีโรงงานบางสะพานจํานวน 2,211 คนเปนพนักงานท่ีมี
ภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีประจวบคีรีขันธจํานวน 1,565 คนหรือ
คิดเปนรอยละ 70.78 ของยอดพนักงาน และโรงงานเอส

เอสไอทีไซดมีจํานวนพนักงาน 1,822 คน ในจํานวนดัง
กลาวเปนพนักงานท่ีมีภูมิลําเนาทองถ่ินท่ีเอสเอสไอที
ไซดรอยละ 95
 นายผดุงศักด์ิ กลาววา นอกจากน้ีบริษัทยังไดเห็นถึง
ความสําคัญของบุคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญท่ีทําให
องคกรดําเนินธุรกิจไดประสบความสําเร็จจึงไดกําหนด
โครงสราง การจางงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ การ
พัฒนาทักษะความรู และกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ
พนักงาน และครอบครัวพนักงานใหมีความเหมาะสม โดย
ปท่ีผานมาบริษัทไดริเร่ิมโครงการ Care Organization ซ่ึง
เปนแนวความคิดในการสรางบรรยากาศการทํางานรวม
กันท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ระหวางพนักงานกับ
พนักงาน การสรางความสัมพันธเชิงบวกระหวางพนักงาน
กับบริษัท การสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Work Life Balance) และ
สงเสริมพนักงานท่ีเปนคนดี คนเกง ใหเปนท่ียอมรับและ
เชิดชูเกียรติใหพนักงานท่ัวไปทราบอีกดวย
 ท้ังน้ีในป 2556 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ มีจํานวนพนักงาน ณ เดือน
ธันวาคม 2556 เทากับ 1,036 คน แบงเปนพนักงานประจํา 
สํานักงานกรุงเทพ เทากับ 146 คน และโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน เทากับ 890 คน

 กลุมเอสเอสไอ “รวมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาล
สงกรานต” ประจําป 2557 เนือ่งในเทศกาลสงกรานต ซึง่ถอืวาเปน  วนั
ขึ้นปใหมของไทย  แตละบริษัทในกลุมเอสเอสไอ  ไดแก  บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จาํกดั (มหาชน) (SSI) บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) (TCRSS) บรษิทั ทาเรอื
ประจวบ จาํกดั (PPC) และบรษิทั เวสทโคสท เอน็จเินยีริง่ จาํกดั (WCE) ตางรวมใจสบืสาน
ประเพณไีทย ดวยการจดักจิกรรมตางๆ ภายในบรษิทัใหแกพนกังาน อาท ิกจิกรรมรดนํา้
ดําหัวขอพรจากผูใหญ สรงนํ้าพระ กอพระเจดียทราย กิจกรรมทําบุญตักบาตร และ
การละเลนตางๆ เปนตน เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานไดรวมอนุรักษประเพณีไทย
อันดีงาม แสดงออกถึงการเคารพตอผูใหญ และตอพนักงานดวยกัน ทําใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี ความผูกพันที่ดีตอกัน

X 

X

จํานวนพนักงานกลุมเอสเอสไอ
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2556

       SSI สนับสนุนกิจกรรมวันผูสูงอายุตําบลแมรําพึงประจําป 2557
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดย นายเชาวรัตน จ่ันประดับ
ผูจดัการทัว่ไปดานประกนัคณุภาพและผลติภณัฑ ตวัแทนผูบรหิารนาํพนกังานเอสเอสไอ
รวมกิจกรรมวันผูสูงอายุตําบลแมรําพึงประจําป 2557 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง
จดัใหกบัผูสงูอายใุนพืน้ทีต่าํบลแมราํพงึกวา 400 คน โดยสบืสานประเพณแีละวฒันธรรม
ดวยการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเพ่ือแสดงความกตัญูกตเวที กิจกรรมตรวจสุขภาพเบ้ืองตน
และกิจกรรมเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงวัย
ควบคูกับกิจกรรมพัฒนาทองถ่ินดาน
สิ่งแวดลอมดวยการปลอยพันธุกุง
ทะเลจํานวน 3 แสนตัวสูทองทะเล โดย
นายเวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอ
บางสะพาน ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธีเปด ณ หอประชุมองคการ
บรหิารสวนตาํบลแมราํพงึ เมือ่วนัที่
11 เมษายน 2557
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ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

หนงัสือพิมพขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ วนันีข้อตามตดิกจิกรรมรณรงคลดการใชพลงังานและ
สงเสริมการใชจักรยานของคนในชุมชนภายใต “โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน” ที่เครือ
สหวิริยา ริเริ่มจัดขึ้นนับตั้งแตป 2554 โดยมีพี่นองชาวบางสะพานสนใจเขารวมกิจกรรม
จํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
 เพื่อใหเกิดการรณรงคลดการใชพลังงาน ควบคูกับการสงเสริมสุขภาพคนในชุมชนดวยการ
ปนจักรยานอยางตอเนื่อง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอจึงรวม
สนับสนุนและเขารวม “กิจกรรมปนรักษ ปนยิ้ม” ของชมรมจักรยานตําบลพงศประศาสน โดยรวม
ปนจักรยานพรอมกับพี่นองชาวตําบลพงศประศาสนซึ่งตบเทาเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งเปน
จาํนวนมาก จากการดาํเนนิกจิกรรมปนรกัษ ปนยิม้ ของชมรมจกัรยานตาํบลพงศประศาสนทีผ่าน
มาจํานวน 9  ครั้ง (ขอมูล : 1 กุมภาพันธ - 19 เมษายน 2557) มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นมาก
ถึง 595 คน รวมพัฒนาสถานที่สําคัญในพื้นที่ตําบลพงศประศาสนจํานวน 9 แหง 
 โดยกจิกรรมดงักลาวสามารถนาํมาคาํนวณการลดปรมิาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ออกสูชั้นบรรยากาศไดถึง 2254.92 กก.คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งจากสถิติแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมที่ดีในการกระตุนใหประชาชนหันมาใชจักรยานเพิ่มมากขึ้น สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของ
คนในชุมชน ชวยอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งพัฒนาทองถิ่นใหนาอยู

ตามติดขบวน ‘ ปนรัก ปนยิ้ม ’
เอสเอสไอ - ชุมชนพงศประศาสน

ลดใชนํ้ามัน เธอกับฉันแข็งแรง

ขอมูล : 1 กุมภาพันธ - 19 เมษายน 2557
อางอิงวิธีคํานวณจาก: บทความเรื่องมลพิษในเมือง ลดไดดวยจักรยาน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=801:seubnews&
catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14

วัตถุประสงคที่ทางชมรมตั้งไว คือ สงเสริมการใชจักรยานเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ลดการใช
พลังงาน และสรางจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นแลว กิจกรรมปนรักษ ปนยิ้ม ยัง
ชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคนในชุมชนอีกดวย 
 นางเยาวรัตน บุศราวิช สมาชิกชมรมจักรยานตําบลพงศประศาสน เปดเผยถึงกิจกรรมดัง
กลาววา “ปกต ิไมคอยไดออกกาํลงักาย แตสาเหตทุีต่ดัสนิใจเขารวมกจิกรรมปนจกัรยานกบัชมรม
จักรยานตําบลพงศประศาสน เพราะอยากมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ซึ่งกอนเขารวมกิจกรรมปน
จักรยาน รางกายอยูในภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันสูง มีอาการวิงเวียนศรีษะ เหนื่อยงาย นอน
ไมคอยหลบั ตองไปหาหมอและกนิยารกัษาอาการตางๆอยูเปนประจาํ แตกร็ูสกึวาอาการยงัไมดขีึน้ 
เพราะขาดการออกกาํลงักาย จงึตดัสนิใจเขารวมกจิกรรมปนจกัรยานกบัทางชมรมจกัรยานตาํบล
พงศประศาสน เพราะหวังวาการออกกําลังกายจะสามารถชวยใหเราหายขาดจากอาการตางๆได 
เมื่อเขารวมกิจกรรมปนจักรยานกับทางชมรมแลว อาการคอยๆดีขึ้น จนกระทั่งหายเปนปกติและ
นอกจากสุขภาพเราดีขึ้นแลว เรายังไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือชุมชนตามสถานที่
ตางๆ ไดพบปะ พูดคุยกบัสมาชิกชมรมทานอื่นๆ ทําใหชุมชนเกดิความรักความสามัคคีกันมากขึน้
 นายพินิจ ศรีจันทร ประชาสัมพันธชมรมจักรยานตําบลพงศประศาสน ไดฝากขาว
ประชาสมัพนัธกจิกรรมดงักลาววา สาํหรบักจิกรรมปนจกัรยาน “ปนรกัษ ปนยิม้” ของชมรมจกัรยาน
ตําบลพงศประศาสนนี้จะมีขึ้นในทุกเย็นวันเสาร เวลาประมาณ 16.00 น. ซึ่งทางชมรมจักรยาน
ตาํบลพงศประศาสนและเอสเอสไอ มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีจ่ะตอนรบัผูทีส่นใจเขารวมกจิกรรม
ปนรกัษ ปนยิม้เพือ่รวมกนัสรางโลกสวย พฒันาชมุชนใหนาอยู ซึง่การนดัหมายเขารวมกจิกรรมใน
แตละครั้งจะหมุนเวียนไปตามหมูบานตางๆ ของตําบลพงศประศาสนอยางเหมาะสม ดังนั้น
ผูที่สนใจเขารวมกิจกรรมสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  ผูใหญประวิทย  รัตนพงศ
รองประธานชมรมจักรยานตําบลพงศประศาสน เบอรโทรศัพท 081-2928141 หรือ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เบอรโทรศัพท 032-691403-5 
ตอ 5316 และ 5340

คร้ังท่ี วันที่ สถานที่ จํานวนผูเขารวม ปริมาณคารบอนฯ
ที่ลดลง (กก.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 กุมภาพันธ 2557

8 กุมภาพันธ 2557

15 กุมภาพันธ 2557

22 กุมภาพันธ 2557

8 มีนาคม 2557

15 มีนาคม 2557

22 มีนาคม 2557

29 มีนาคม 2557

19 มีนาคม 2557

อบต.พงศประศาสน

รพ.สต.บานทุงขี้ตาย

วัดหวยทรายขาว

วัดหินกอง

วัดทุงมะพราว

วัดทุงขี้ตาย

วัดเขาถํ้ามารอง

วัดเขาตะลอม

วัดหวยทรายขาว

69

80

72

65

61

73

65

65

45

209.76

304.00

273.60

345.80

185.44

221.92

247.00

296.40

171.00

 “กิจกรรมปนรักษ ปนยิ้ม” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวตําบลพงศประศาสน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ รณรงคใหประชาชนในชุมชนหันมาใชรถ
จักรยานแทนการใชรถยนตและรถจักรยานยนต ลดการใชนํ้ามัน อนุรักษพลังงาน ควบคูกับการ
สรางวัฒนธรรมจิตอาสา สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรักษและพัฒนาทองถิ่น  
ดวยการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมสวนรวม 
 ซึ่งรูปแบบของ “กิจกรรมปนรักษ ปนยิ้ม” คือ ประธานชมรมฯ และผูนําชุมชนจะแจงสถานที่
และจดุนดัหมายใหสมาชกิและผูสนใจเขารวมกจิกรรมมารวมตวักนัทกุเยน็วนัเสาร เวลาประมาณ 
16.00 น. โดยจะหมุนเวียนจุดนัดหมายและสถานที่บําเพ็ญประโยชนในแตละครั้งไปตามหมูบาน
ตางๆในตําบลพงศประศาสนอยางครอบคลุม ซึ่งหลังจากมารวมตัว ณ จุดนัดหมาย สมาชิกชมรม
และผูเขารวมกจิกรรมจะรวมกนัปนจกัรยานมุงหนาไปยงัสถานทีใ่นพืน้ทีต่าํบลพงศประศาสนตาม
ที่นัดหมายในแตละครั้ง เพื่อรวมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน อาทิ เก็บขยะ ทําความ
สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศนตางๆ เปนตน ซึ่งระหวางสองขางทางที่ปนจักรยาน ผูเขารวมกิจกรรมจะ
พูดจาทักทายกับชาวบานในพื้นที่ที่ปนจักรยานผานและชักชวนเขารวมกิจกรรมตลอดเสนทาง 
ทําใหบรรยากาศในการรวมกิจกรรมเต็มไปดวยมิตรภาพ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ซึ่งนอกจาก
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หนว่ยงานทอ้งถิน่ อ.บางสะพาน รว่มกบัพีน่อ้งชาวอำาเภอบางสะพาน 

และเครือสหวิริยา จับมือกันสร้างเสริมศักยภาพให้กลุ่มแม่บ้าน 

ต.พงศ์ประศาสน์ ผ่านการฝึกอบรมให้เกิดทักษะความรู้และความ

ชำานาญ เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เครอืสหวริยิา รว่มสง่เสรมิธรุกจิชมุชน
จดัอบรมการสรา้งอาชีพ
ใหก้ลุม่แมบ่า้น ต.พงศป์ระศาสน์

	 แผนกมวลชนสัมพันธ์	 และ
แผนกพัฒนาชุมชน	 เครือสหวิริยา	
ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาชุมชน
อำาเภอบางสะพาน	 และนักพัฒนา
ชุมชน	 องค์การบริหารส่วนตำาบล
พงศป์ระศาสน	์จดัฝกึอบรมโครงการ

ส่งเสริมธุรกิจชุมชน	 กลุ่มแม่บ้าน	
บ้านต้นทองหลาง	 หมู่	 9	 ต.พงศ์-
ประศาสน	์อ.บางสะพาน	จ.ประจวบ-
คีรีขันธ์	 ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น	
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่บ้าน	 											: อ่านต่อหน้า 2

ระดมสมอง มองขัน้ตอ่ไป
แผนพฒันาคณุภาพชวีติ อ.บางสะพาน

ปีที่  5   ฉบับที่  98   ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  2557

จากการประชมุทบทวนแผนพฒันาคณุภาพชวีติชมุชน อ.บางสะพาน ไปเมือ่กลางเดอืนมนีาคม ทีผ่า่นมา โดยความรว่มมอืระหวา่งพีน่อ้งชาวบางสะพาน 
ทีมมวลชนสัมพันธ์ และทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา โดยได้เชิญผู้นำาชุมชน ผู้แทนจากสภาผู้นำาชุมชน และพี่น้องส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของชาว
บางสะพาน เพื่อสำารวจและสอบถามทิศทางและความพร้อมในงานพัฒนาจากสมาชิกแต่ละชุมชนนั้น

: อ่านต่อหน้า 4

คอลัมน์คอลัมน์
พิเศษ

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยา

นำ�เสนอเรื่อง

ก�รจัดก�ร
ของเสีย

ของ บจก.
บี.เอส.เมทัล

และคว�มรู้
เรื่อง

บ่อฝังกลบขยะ
อย่�งถูกวิธี

l  ต้อนรับ

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต้อนรับกลุ่มเยาวชนบางนํ้าผึ้ง
เยี่ยมชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ น.3

l  อบรม

ไลน์ ทรานสปอร์ต
อบรมหลกัสตูร 
สร้างจิตสํานึก
ด้านความ
ปลอดภัยใน
การขับขี่

น.4

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เครือ

สหวิริยา จัดตารางอบรมแน่นทั้งปี

วาง 17 หลักสูตร เพิ่มศักยภาพ

ครอบคลุมงานทกุด้านของผูบ้รหิาร

และพนักงาน วางแผนการพัฒนา

บุคลากรต่อเนื่องทุกปี

	 สำาหรับปี	 2557	 นี้	 งานพัฒนา
บุคลากรภายใต้การขับเคลื่อนของ

งานทรพัยากรบคุคลกลุม่เหลก็สหวริยิา
จัดแผนอบรมประจำ�ปี 2557 เพิ่มศักยภ�พผู้บริห�รและพนักง�น

 ล่าสุดในการประชุม	“คณะทำางาน
ขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชน
และโครงการสหวริยิารว่มพฒันา”	เมือ่
ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 ได้มีการ
พูดคุยหารือสำาหรับขั้นต่อไปของแผน
พฒันาคณุภาพชวีติชมุชนฯ	ทีต่อ้งเดนิ
หน้า	โดย	นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น
และ	นายรงัสรร พทุธวงค	์ผูแ้ทนเครอื
สหวิริยา	ได้ประสานความคืบหน้าการ
ทำางานเร่ืองน้ี	พร้อมกับฟังความคิดเห็น
จากผู้นำาชุมชนที่เข้าร่วมประชุม	 เพื่อ
สะท้อนว่าแผนงานที่ได้ดำาเนินการกับ
16	หมู่บ้านใน	4	ตำาบล	เกิดผลดีกับชุมชน
อย่างไร	 รวมถึงแผนงานใหม่ที่กำาลัง
ดำาเนินร่วมกันจะมีทิศทางและสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องชาวบาง-
สะพานได้อย่างไร     :อ่านต่อหน้า 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	โดย	นายวีรวัฒน์     
วงษ์ประเสริฐ	ผู้อำานวยการฝ่ายฯ	ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์งาน
ดา้นการบรหิารบคุคลและองคก์ร	ผา่นหลกัสตูรการจดัอบรม
ท่ีหลากหลาย	เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และแนวคิด
ให้กับผู้บริหารและพนักงานภายใต้กลุ่มเหล็กสหวิริยา	 โดย
มกีารกำาหนดรปูแบบการพฒันาศกัยภาพทีต่อบโจทยค์วาม

ต้องการของทุกฝ่าย	ซึ่งนายวีรวัฒน์	ให้รายละเอียดว่า
	 “นโยบายและหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากร	
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยานั้น	 เป็นนโยบายที่ผู้บริหารให้ความ
สำาคัญและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งทีมงานทรัพยากร
บคุคลฯ	ไดป้ระมวลวเิคราะหถ์งึความเหมาะสม	ความพรอ้ม
ทั้งของผู้เข้าอบรม	รวมถึงพิจารณา          : อ่านต่อหน้า 3

ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมมือกับคณะกรรมการอำาเภอบางสะพาน เป็นปีท่ี 2
สุม่ตรวจสารเสพติดพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 100 %ไมพ่บสารเสพตดิ

ไลน ์ทรานสปอรต์ รว่มกบัคณะกรรมการ อ.บางสะพาน
ตรวจสารเสพตดิพนกังานทัง้ 100%

	 บรษิทั	ไลน	์ทรานสปอรต์	จำากดั	
บริษัทในกลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา	
จัดกิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด	
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

เพื่อสุขภาพ	 ความพร้อมในการ
ทำางานของพนักงาน	 ซึ่งบจก.ไลน์	
ทรานสปอร์ต	 ให้ความสำาคัญเป็น
อย่างมาก													: อ่านต่อหน้า 3
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	 	 โดยนายประกอบ คงทัพ	 นายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์	ซึ่งเป็นหนี่งใน
พื้นทื่ที่จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	มาตั้งแต่
ปี	2551	สะท้อนถงึการพฒันาฯ	ร่วมกนันี้ว่า	“หลัง
จากที่หมู่บ้านส่วนหนึ่งของ	ต.พงศ์ประศาสน์	ได้
เข้าร่วมจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตั้งแต่ปี	 2551	นั้น	 เป็นเรื่องที่ดีมาก	ชุมชนมีการ
พฒันาอยา่งมศีกัยภาพ	การวางแผนงานลว่งหนา้	
มองไปในทิศทางที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชนภาย
ใต้แผนพัฒนาฯ	นั้น	ผลที่ได้รับค่อนข้างสมบูรณ์	
เกิดการบูรณาการร่วมกัน	มีหลายๆ	กิจกรรมใน
พื้นที่นี้ที่เป็นตัวชี้วัดได้ดี	เช่น	ธนาคารชุมชนบ้าน
ชะมว่ง	สภาผูน้ำาบา้นมา้รอ้ง	เปน็ตน้	อยากฝากถงึ
หลายๆ	หมูบ่า้นใน	4	ตำาบล	อ.บางสะพานวา่	หาก
ทุกพื้นที่ได้จัดทำาแผนงานพัฒนาให้สอดคล้อง
กัน	ทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ก็จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องบางสะพานเราอย่าง
แน่นอน”
	 	 ซึ่งนายรังสรร พุทธวงค์ ผู้จัดการแผนก
พฒันาชมุชน	เครอืสหวริยิา	ในฐานะสว่นหนึง่ของ
ผูข้บัเคลือ่นแผนงานนี	้กลา่ววา่	“จากทีเ่ชญิพีน่อ้ง
จากหมู่บ้านต่างๆ	ใน	4	ตำาบล	มาพูดคุยทบทวน	
สอบถามถงึแผนงานพฒันาคณุภาพชวีติชมุชน	ที่
เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	 2551	นั้น	 เห็นได้ชัดว่า
ทุกๆ	ฝ่ายมีความพึงพอใจงานพัฒนาที่เกิดขึ้นใน

พืน้ทีข่องตนเอง	เพราะเหน็ผลงานพฒันาทีช่ดัเจน	
รวมถึงได้พูดคุยกับพี่น้องใน	 21	หมู่บ้านที่ยังไม่
ได้เข้าร่วมแผนพัฒนา	ซึ่งสรุปได้ว่าสมาชิกที่เป็น
ผู้แทนของเกือบทุกหมู่บ้าน	มีความต้องการเรื่อง
การจดัทำาแผนพฒันาคณุภาพชวีติชมุชน	อยา่งไร
ก็ดีหลังจากนี้จะมีการพิจารณาเรื่องความพร้อม
ของแต่ละพื้นที่เพื่อดำาเนินการต่อ	 โดยเบื้องต้น
มี	6	หมู่บ้าน	ใน	4	ตำาบลมีความพร้อม	สามารถ
เริ่มดำาเนินการพัฒนาแผนฯ	ได้เลย	ซึ่งทีมพัฒนา
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	 จะได้เข้าไปร่วมสาน
งานต่อ	 โดยมองประเด็นหลักๆ	 คือ	 นำาข้อมูล
และแผนพัฒนาชุมชนที่เคยประเมินกันไว้เมื่อปี	
2551	ของแต่ละที่มาวิเคราะห์	 ประมวลกันอีกที
ว่า	ยังสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
ชมุชนหรอืไม	่สามารถนำามาดำาเนนิการไดห้รอืไม่

อย่างไร	ซึ่งคาดว่าภายในสิ่นปีนี้	จะเห็นผลงาน

การพฒันาแผนฯ		ของทัง้		6		หมูบ่า้นไดส้ว่นหนึง่”

	 	 ด้านนางสาววันวิสาข์ หุ้นจ้ิน ผู้จัดการ

แผนกมวลชนสัมพันธ์	 เครือสหวิริยา	 ในฐานะ							

ผู้ขับเคลื่อนการประสานลงพัฒนาในแต่ละพื้นที่	

ใหค้วามเหน็วา่	“จากการระดมสมอง	การทบทวน

ความตอ้งการของชมุชนทีอ่ยากเหน็การพฒันาท้ัง

คณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มนัน้	

ในสว่นของทมีมวลชนสมัพนัธ	์และคณะทำางานฯ	

มีการจัดทำาแผนงานเพื่อลงพื้นที่ที่มีความพร้อม	

ทัง้ในแงข่องทา่นผูน้ำาฯ	และสมาชกิในชมุชน	จะมี

การร่วมกันประเมินศักยภาพของชุมชนกันอย่าง

เป็นขั้นตอน	ว่าเราจะไปให้ถึงแผนงานพัฒนาฯ	

ครั้งใหม่นี้หรือไม่	 อาจจะใช้เวลาในการทบทวน

และประเมินกันหลายครั้ง	 โดยจากผลงานของ

หลายๆ	 หมู่บ้านที่จัดทำาแผนพัฒนา	 สามารถ

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆ	 รวมถึงเป็น

แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับคณะต่างๆ	ที่มา

เยี่ยมชมได้	ซึ่งคิดว่าทุกๆ	ท่านมีความเต็มใจและ

พรอ้มทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของชมุชนทา่นไปกบัการ

เสรมิหนนุของทมีงานเครอืสหวริยิาอยา่งแนน่อน”

พัฒนาคุณภาพชีวิต   ต่อจากหน้า 1

ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ต่อจากหน้า 1

มอีาชพีเสรมิ	พรอ้มทัง้เปน็การพฒันาฝมีอืและยก

ระดบัธรุกจิของกลุม่แมบ่า้น	ทัง้นี	้ไดเ้ชญิวทิยากร

จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค	 8	 จังหวัด

นครสวรรค์	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวง

แรงงาน	โดย	นายสุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคม	เป็น

ผู้บรรยาย	 ให้ความรู้การประกอบอาหาร	 อาทิ			

การทำานำ้าพริกสวรรค์ปลากรอบ	 ปลากรอบ

สมุนไพรกรอบ	นำา้พริกเสวยปลากรอบ	ฯลฯ		รวมถึง

เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ	 อาทิ	 การชั่ง	 ตวง	

วัด	การเตรียมวัตถุดิบ	พร้อมฝึกปฏิบัติจริง	 เพื่อ

ให้กลุ่มแม่บ้านเกิดความชำานาญและทำาได้จริง	

และนำาไปสรา้งอาชพีอยา่งยัง่ยนืใหก้บักลุม่ฯ	และ

ครอบครัวได้

	 โดยนางพยอม อยู่ดี	ประธานกลุ่มแม่บ้าน

ตน้ทองหลาง	ม.9	ต.พงศป์ระศาสน	์อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์	 กล่าวว่า	 “ได้รับความรู้อย่าง

มาก	จากท่านวิทยากรที่มาฝึกอบรมให้ในครั้งนี้

ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติให้เรียนรู้เร็วเข้าใจ

ง่าย	สามารถนำาไปใช้ได้จริง	 สร้างให้ผลิตภัณฑ์

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง

ที่สร้างให้กลุ่มฯ	เกิดความเข้มแข็ง	ขยายธรุกิจ	มี

สมาชิกเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลถึงความสามารถของ

กำาลังการผลิตที่มากขึ้นและผลกำาไรคงเพิ่มขึ้น	

อีกทั้ง	 ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเพียพอต่อความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย	เศรษฐกจิภายในชมุชน

เราก็จะดียิ่งๆ	 ขึ้นด้วย	ครั้งนี้เราได้รับทั้งความรู้	

กระบวนการผลิต	และการต่อยอดทางความคิด	

ก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ	

ให้กับชุมชนของเรา”

 นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น	ผู้จัดการแผนก

มวลชนสัมพันธ์	 เครือสหวิริยา	 กล่าวว่า	 “เริ่ม

แรกต้องถือเป็นโครงการที่ชุมชนได้เสนอให้กับ

ทางเครือสหวิรยาทราบว่าอยากจะมีทำาอาชีพ

เสริม	 โดยที่ขอให้เครือสหวิริยาเข้าไปสนับสนุน

เรื่องวิทยากรฝึกอบรม	ซึ่งทางราชการโดยพัฒนา

ชมุชนอำาเภอบางสะพาน	และพฒันาชมุชน	อบต.

พงศป์ระศาสนท์ราบ	กไ็ดใ้หค้วามสนใจ	และเลอืก

ให้	ม.	9	ต.พงศ์ประศาสน์เป็นพื้นที่เป้าหมาย	เป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบของ	ปี	2557	จึง

ได้เกิดเป็นความร่วมมือของ	3	ภาคส่วน	ทำาให้

โครงการฯ	มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก	 และ

ซึ่งทางเครือสหวิริยาเองเล็งเห็นว่าเป็นโครงการ

ที่ดีจึงพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่	 ทั้งด้าน

บุคลากร	และอุปกรณ์ต่างๆ	เน่ืองจากเป็นโครงการ

ทีส่ามารถเตบิโตไดอ้ยา่งเขม้แขง็	และชมุชนพึง่พา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน		นั้นคือสิ่งที่เครือสหวิริยา

เหน็ถงึความสำาคญัในโครงการนี	้ขอขอบคณุทกุๆ	

ภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนพัฒนาชุมชน	ขอให้

ร่วมมือกันแบบนี้ตลอดไป”
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X
 ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม ตอ้นรบักลุม่เยาวชนบางน้ําผึง้ 
เยี่ยมชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ   ศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา เป็นพี่เลี้ยงนำากลุ่มเยาวชน
บางนำา้ผึง้ จากศูนยก์ารเรยีนรูก้ลุม่ชมุชนบางนำา้ผึง้ จ.สมทุรปราการ จำานวน 
20 คน เยีย่มชมเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตปิา่ชายเลนวนอทุยานแมร่ำาพงึ 
ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ได้ให้ความรู้เรื่องระบบ
นเิวศของปา่ชายเลน พนัธุไ์มแ้ละชนดิของสตัวท์ีอ่าศยัอยู ่พรอ้มทัง้นำาเยีย่ม
ชมพืน้ทีแ่ปลงทดลองปลกูปา่โกงกางของเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทา่ขาม ที่
ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม เครอืสหวริยิา รว่มเปน็พีเ่ลีย้งใหค้วามรูใ้นการปลกูตน้ไม ้
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ

งานทรัพยากรบุคคล ต่อจากหน้า 1

ให้สอดคล้องกับความต้องการในเชิงองค์กรด้วย 
ซึ่งสาระสำาคัญของช่วงปีนี้และปีต่อๆ ไป นั้น ได้
มีการวางแนวทางการอบรมโดยแบ่งได้ 3 รูป
แบบ คือ 
 1. การพฒันาสมรรถนะดา้นการใชช้วีติ (LIFE 
COMPETENCIES) คือ มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้
พนักงานมีทักษะในการใช้ชีวิต สามารถดำาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (เป็นหนึ่งใน Internal CSR) 
โดยแบง่การพฒันาออกเปน็ 2 ดา้น คอืการพฒันา
ด้านวินัยในการดำาเนินชีวิต และการพัฒนาด้าน
จิตใจ ความคิด
 2. การพัฒนาด้านความสามารถในการ
ทำางาน(WORK COMPETENCIES) คือ มุ่งหวังที่จะ
พฒันาใหพ้นกังานมคีวามสามารถในการทำางาน
ใหส้ำาเรจ็ตามเปา้หมาย โดยแบง่การพฒันาเปน็ 2 
ด้านคือ ให้ “เก่งงาน” โดยพัฒนาความสามารถ
ในการปฎิบัติงาน และให้ “เก่งคน” คือพัฒนา
ความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น

 3. การพัฒนาด้านความสามารถในการ

จดัการ (MANAGEMENT COMPETENCIES) มุง่หวงั

ทีจ่ะพฒันาใหพ้นกังานจดัการและบรหิาร มคีวาม

สามารถในการ “จัดการ” โดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ 

พัฒนาความสามารถในการจัดการธุรกิจ รวมถึง

พัฒนาความสามารถในการจัดการคน”

  “โดยทั้ง 3 แนวทางนี้จะมีหลักสูตรรองรับ

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงาน เช่น 

หลักสูตรกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย หลักสูตรแนวคิด CSR หลักสูตรการ

บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ หลักสูตรเทคนิค

การสง่เสรมิการเพิม่ผลติภาพในองคก์ร และอืน่ๆ 

เฉพาะปีนี้ทั้งหมด 17 หลักสูตร เป็นต้น ซึ่งจะผ่าน

การพิจารณาคัดเลือกจากหัวหน้างาน ซึ่งที่ผ่าน

มาได้ดำาเนินการไปแล้ว 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร

ทักษะการเป็นวิทยากร และหลักสูตรการสรรหา

และคดัเลอืก ซึง่ในแตห่ลกัสตูรนัน้มกีารจดัสรรให้

ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  ผลที่ได้จากการอบรม

คือ เกิดการสื่อสารสองทาง สะท้อนแนวความคิด 

และความสามารถของพนักงานแต่ละท่าน เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำาให้สามารถประเมินการขับเคลื่อน
ขององค์กรได้ อย่างไรก็ดีงานทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ในฐานะผู้วางโครงงานจัดอบรมฯ
หวังว่าหลักสูตรการอบรมต่างๆ ของปีนี้จะช่วย
เป็นกำาลังในการสร้างเครือสหวิริยา ให้เดินหน้า
ไปได้อย่างมั่นคง” นายวีรวัฒน์ กล่าว

ไลน์ ทรานสปอร์ต ต่อจากหน้า 1

โดยทำาการสุ่มตรวจเป็นประจำาทุกปี โดยได้รับ
ความรว่มมอืจากคณะกรรมการ มยส. (มาตรฐาน
การป้องการและการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้รับ
ความร่วมมือจากอำาเภอบางสะพาน 
  ทัง้นี ้สุม่ตรวจสอบพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จำานวน 164 คน เป็นพนง.ฝ่ายปฏิบัติขนส่งสาย
ยาว (LH) 71 คน พนง.ฝา่ยปฏบิตักิารขนสง่สายสัน้ 
(SH) 50 คน พนง.ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำารุง (MT) 
25 คน พนง.ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลหนัก 
(HM) 6 คน และรถร่วม (sub contractors) 12 คน 
ซึ่งทั้งหมด เข้าตรวจสอบแล้วไม่พบสารเสพติด 
หรือสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 100% อย่างไร
ก็ตาม บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต คาดว่าจะทำาการ

สุ่มอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาเพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัย 
สุขภาพของพนักงานเอง และเพื่อชุมชนอำาเภอ
บางสะพานที่มีความสุข
  นายเชิดชาย ขจรชีพ  ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลธุรการสำานักงานบางสะพาน ผู้แทน
ฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ บจก.ไลน์ 
ทรานสปอร์ต กล่าวว่า “บริษัทฯ ต้องการสร้าง
จิตสำานึกที่ดีให้กับพนักงานเรื่องการต่อต้านยา
เสพติด พร้อมๆ กับต้องคัดกรองพนักงานที่มี
จติสำานกึในการทำางานอยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย
ใส่ใจต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมการตรวจสาร
เสพตดิ ซึง่จดัใหม้เีปน็ประจำานัน้ เปน็การยนืยนัถงึ
มาตรฐานและศกัยภาพขององคก์ร และบคุลากร
ในองค์กร โดยต้องมีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง 
ธุรกิจการบริการของบริษัทฯ ดำาเนินการภายใต้

กฎหมายอย่างถูกต้องปลอดภัย ให้ทุกส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า และเพื่อนร่วมทางบนท้อง
ถนน เหน็ถงึความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ตอ่สงัคม
วา่การขนสง่ปราศจากสารเสพตดิมอียูจ่รงิ พรอ้ม
ทัง้หลงัการสุม่ตรวจจะมกีารแจง้ผลใหล้กูคา้ และ
ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจในตวับรษิทัฯ ทัง้นีก้จิกรรมตอ่เนือ่งนอกจาก
การสุ่มตรวจหาสารเสพติดแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้
มีโครงการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานเข้าใจ
อย่างแท้จริงถึงโทษของสารเสพติด ให้พนักงาน
ห่างไกลยาเสพติด สุดท้ายอยากฝากขอบคุณพนักงาน
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตรวจครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณที่พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกัน
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทัฯ และกฎหมาย 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ประโยชน์ในครั้งนี้เพื่อ
ตัวเอง ครอบครัว และชุมชน”

ข้อมูลทั่วไป : 

การใช้สารแอมเฟตามินเกินขนาด : การ

ออกฤทธิ์ของแอมเฟตามินจะส่งผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งทำาหน้าที่เก็บ

ความจำาความคิดและควบคุมการทำางาน

ของอวัยวะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว 

การทรงตัว การถ่ายทอดความรู้สึกทำาให้

ตื่นตัว เคลิบเคลิ้ม ร่าเริง ไม่เหนื่อย ไม่

ง่วง ตาแข็ง นอนไม่หลับคล้ายเป็นยา

เพิ่มพลัง มีผลต่อระบบหัวใจและหลอด

เลือดกระตุ้นหัวใจทำาให้เกิดอาการใจสั่น 

การไหลเวียนเลือดล้มเหลว เจ็บหน้าอก

กระทบต่อทางเดินหายใจ จังหวะการ

หายใจไม่ปกติ มีผลต่อระบบการเดิน

อาหาร ปากแหง้ เบ่ืออาหาร ไม่หวิ คลืน่ไส ้

อาเจียน ท้องเสียและส่งผลต่อพฤติกรรม

ทางเพศ ซึง่เมือ่เสพตดิยาแลว้จะสง่ผลให้

สมรรถภาพทางเพศลดลงและหากใช้ยา

ในปรมิาณทีส่งูมาก อาจทำาใหช้กัและหมด

สตไิดก้ารใชย้าทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการตดิยาจะ

มีการใช้ยาเป็นประจำา
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ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  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

  นสพ.ขาวฅนเหล็ก ฉบับนี้จะพาทานผูอานไปทําความรูจักกับ บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด 
(สาขาที่ 1) อําเภอบางสะพาน พรอมดวยการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัท ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
  บริษัท  บี.เอส.เมทัล  จํากัด  (BSM)  ไดกอตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่  17  มกราคม  2538  ดวยทุน
จดทะเบียน 20 ลานบาท โดยในป 2539ไดมีการกอสรางอาคารสํานักงานและโรงงานขนาด 2,000 ตารางเมตร  
ติดตั้งเครื่องจักร เชน เครื่องตัดเหล็กแผน เครื่องอัดเหล็กกอน โดยเริ่มมีการผลิตและซื้อขายสินคาประมาณ 
กลางป พ.ศ. 2540  ซึ่งในระยะแรกสินคาหลักคือ เศษเหล็ก เหล็กแผนหัว ทาย และผลิตภัณฑเหล็กแผน
  จนกระท่ังป 2548 ไดควบรวมกิจการกับบริษัท บางปะกง เมทัล จํากัด ในปจจุบัน บริษัท บี.เอส.เมทัล
จํากัด ดําเนินธุรกิจ ดานการผลิต รับจาง ขายสง ขายปลีก นําเขา สงออก เหล็กแปรรูปและเหล็กทุกชนิด ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งดําเนินธุรกิจ เปนตัวแทน นายหนา ขายเหล็กทุกชนิด

  ดานการบริหารงานส่ิงแวดลอมในโรงงานน้ัน บจก.บี.เอส.เมทัล ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
สิง่แวดลอม โดยมกีารกาํจดัของเสยีอยางถกูวธิ ีรวมถงึการดแูลสิง่แวดลอมในโรงงานและบรเิวณรอบๆ โรงงาน
อยางตอเนื่อง

  ซึ่งในกระบวนการผลิตของ  บี.เอส.เมทัล  ไมมีของเสียออกมาระหวางการดําเนินงาน  จะมีเพียง
ของเสียจากสํานักงานออฟฟศ เทานั้น และมีการกําจัดอยางเหมาะสมถูกวิธี ไดแก

การจัดการดานนํ้า

  นํา้เสยีของบรษิทัเปนเกดิจากพนกังานในพืน้ทีท่าํงาน เปนนํา้เสยีชนดิทัว่ไป จงึบาํบดัโดยถงับาํบดั
นํ้าเสียสําเร็จรูปที่ไดมาตรฐาน ไมมีการระบายนํ้าเสียออกสูภายนอกโรงงาน

การจัดการดานอากาศ
  บริษัทฯ ไมมีแหลงกําเนิดที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ มีเพียงกิจกรรมการตัดเหล็กแผน และรีด
ทอเหล็กเทานั้น

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

X ไลน ทรานสปอรตอบรมหลักสูตร 
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการขับข่ี
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด บริษัทในกลุมขนสง
เครือสหวิริยา มุงมั่น ตั้งใจใหพนักงานขับขี่ปลอดภัย
ใสใจชุมชน สรางความสุขใหกับพี่นองชาวอําเภอ
บางสะพาน จัดอบรม “การสรางจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยในการขับขี่” ในหัวขอตางๆ อาทิ จิตสํานึก
ของพนักงานขับรถ ระยะหยุดที่ปลอดภัย ฯลฯ เพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และกระตุนใหพนักงานเกิด
ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเชิญนายสมศักดิ์ 
ไชยจิตต ผูจัดการโรงงาน บจก.บี.เอส.เมทัล เปน
วิทยากรบรรยาย ณ สํานักงานขนสงสายยาว บจก.
ไลน ทรานสปอรต อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

การจัดการของเสีย ของ บจก.บี.เอส.เมทัล และความรูเรื่องบอฝงกลบขยะอยางถูกวิธี
การจัดการดานของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลว

  โดยการดําเนินการกําจัดของเสียทั้งหมดของ  บจก.บี.เอส.เมทัล  มีการทํางานอยางเปนขั้นตอนที่
ถูกตอง ดวยความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม ใน อ.บางสะพาน และจาก
สภาวะของโลกปจจุบันนี้การกําจัดขยะอยางถูกวิธีมีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการขยะชุมชนแบบผสมผสาน
เพื่อผลิตพลังงาน
  จากรายงานฉบับสมบูรณ โครงการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะเทศบาลตําบลจะนะ โครงการ
โดยสาํนกังานพลงังานจงัหวดัสงขลา ไดประเมนิการเลอืกใชเทคโนโลยหีลายประเภทในการจดัการขยะชมุชน
ขนาด 50 ตันตอวัน พบวา เทคโนโลยีแตละประเภทการกําจัดขยะมักจะมีขอดีในดานหนึ่ง และจะมีขอจํากัด
ทางเทคโนโลยีอีกดานเสมอ โดยสรุป ดังนี้
1.   เทคโนโลยีผลิตนํ้ามันจากขยะพลาสติก (Pyrolysis)
  เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะประเภทพลาสติกที่สิ้นเปลืองพืน้ที่ในการฝงกลบมาก  
รวมทั้งไดนํ้ามันซึ่งมีราคาสูงเปนผลิตภัณฑ
2.  เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel , RDF) 
  เทคโนโลยนีีเ้หมาะสมในการนาํมากาํจดัขยะประเภทมคีาความรอนสงู เชน ขยะพลาสตกิ กระดาษ 
และขยะอินทรีย  ซึ่งตองมีกระบวนการลดความชื้นกอนนําไปใชเปนเชื้อเพลิงขยะตอไป
3.  เทคโนโลยีผลิตพลังงานจากการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Landfi ll Gas)
  โดยปกตเิทคโนโลยกีารฝงกลบขยะมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมหีลมุฝงกลบขยะเพือ่กาํจดัใน
ขัน้ตอนสดุทาย (Final Disposal)  แตหากใชการฝงกลบขยะจดัการขยะชมุชนทัง้หมดจะเปนการสญูเสยีทรพัยากร
พรอมกับอาจเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอมในกระบวนการฝงกลบได

  ซึ่งระบบฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfi ll) เปนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการนําไปฝง
กลบในพืน้ทีท่ีไ่ดจดัเตรยีมไว โดยตองเปนพืน้ทีท่ีไ่ดรบัการคดัเลอืกตามหลกัวชิาการ โดยออกแบบและกอสราง
ใหมกีารวางมาตรการปองกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ ไมเชนนัน้อาจมปีญหาดานมลพษิเกดิขึน้ ดงัตวัอยางเชน 
บอขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ เปนตน
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