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วฒันธรรมดานความปลอดภยั ใน

องคกร         อานตอ น.2

  เอสเอสไอใสใจความปลอดภัย ดวยความมุงมั่นและเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และความรวมมือของพนักงาน โครงการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกรดวย Behavior Based Safety 
(BBS) ไดกาวสูระยะที่สามที่เนนการมีสวรวมของพนักงานเพื่อเปาหมายหลักคือความปลอดภัยของทุกคน และสรางใหเปน
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร
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เอสเอสไอ ยูเค จัดเวทีพบปะ        
ผูแทนชุมชนทีไซด  รายงาน
ความคบืหนาการประกอบธรุกจิ 
ย้ําความสําคัญของชุมชน และผูมี
สวนไดเสียท่ีมีตอบริษัท และความ
มุงม่ัน ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสิ่ง-
แวดลอมใหดยีิง่ขึน้  เพือ่กระชบั
ความสัมพันธระหวางบรษิทัและ
ชุมชน
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวา บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด หรือ     
“เอสเอสไอ ยูเค” บริษัทยอยของ
     อานตอ น.3

เอสเอสไอ เดินหนาพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินรวมกับโรงเรียน ชุมชน โดย
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
บริบทสังคม นําความรูท่ีมีในทองถ่ิน
มาจัดการสอน เพ่ือปลูกฝงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
หลังประสบผลสําเร็จจากโรงเรียน
บานทาขาม  และโรงเรียนบานดอน
สําราญ ดวยการจัดสอนเร่ืองเหล็กใน
ชีวิตประจําวัน และอ่ืนๆ ผลประเมิน
ในป 56 ออกมาทิศทางดี เยาวชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเหล็กและส่ิงตางๆ ท่ีอยูภายในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
สวนผูปกครองมีความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ิน ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก ในปการศึกษา 2557  
ยังคงมุงม่ันในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของท้ัง 2 โรงเรียนท่ีผานมา และเดินหนาขยายพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมอีก 2 โรงเรียน

     

 นายสมบัต ิแกวบุดดา ผูจดัการสวนชมุชนสมัพนัธ 
บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

กลาวกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา จากแนวคดิ
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรวมกับ          อานตอ น.4

SSIเสรมิความรูเด็กบางสะพาน
สนับสนุนหลักสตูรทองถิน่4ร.ร.

WCE จัดกิจกรรมจิตอาสาประจําป 2557 พัฒนาโรงเรียนบานดอนทอง 
ผนกึกาํลงั ผูบรหิาร พนกังาน โรงเรยีน ผูนาํชมุชน และประชาชนในตาํบล
กําเนิดนพคุณ ทํากิจกรรมซอมแซมอุปกรณสนามเด็กเลน เตาเผาขยะ 
สรางเรือนเพาะชํา ซอมแซมหอประชุมโรงเรียน ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ในหองสมุด และปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ   
อันดีระหวาง ชุมชน และองคกร สงเสริมระบบการศึกษาของเยาวชน    
สรางจิตสํานึกที่ดีในการรวมพัฒนาชุมชน โดยมีผูเขารวมกวา 250 คน  
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผานมา          อานตอ น.3

SSI p.1.indd   1 5/31/2557 BE   0:10
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X
 “ทาเรือประจวบ” จัดกิจการเยี่ยมชมโรงงานเครือสหวิริยา
เพิ่มเติมความรูภายนอกสถานประกอบการใหพนักงาน
คณะผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC ประจํา
สํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงานบางสะพาน จํานวนกวา 50 คน เขารวมโครงการ
เพิ่มเติมความรูภายนอกสถานประกอบกิจการ ดวยการเขาเยี่ยมชม 3 โรงงานในเครือ
สหวิริยา ประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดรอน (HRC) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) กระบวนการ
ผลติเหลก็แผนรดีเยน็ (CRC) และบรษิทั บางสะพานบารมลิ จาํกดั (มหาชน) กระบวนการ
ผลติเหลก็เสนกลมและเหลก็เสนขอออยเพือ่การกอสราง พรอมกบัรวมฟงบรรยายสรปุ

ในเรื่องของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยสูความสําเร็จของการเปนโรงงาน     
สีเขียว เทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การควบคุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เพื่อใหพนักงานไดมีความรูเพิ่มเติม และไดรับขอมูลที่เปน
ประโยชน รวมถงึรูขัน้ตอนของการแปรรปูวตัถดุบิ กลบัมาปรบัปรงุการทาํงานของตนเอง 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความปลอดภัย              ตอจากหนา 1

 นายทนิกร ผดงุวงศ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ สาย
การผลิต และประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-
อนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา ตามที่บริษัทไดดําเนินโครงการ
สรางวฒันธรรมความปลอดภยัในองคกรดวย Behavior Based
Safety (BBS) ขึน้ โดยมุงเนนลดอบุตัเิหต ุและความไมปลอดภยั 
ในการทํางานท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงของผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบไมสมํ่าเสมอ เชน การทํางานลัดขั้นตอนการ
ไมปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่กําหนด รวมทั้งการละเลยการ
สวมใสอปุกรณความปลอดภยัสวนบคุคล (Personal Protective 
Equipment: PPE) จนเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น 
 ขณะนีก้ารดาํเนนิงานในโครงการมคีวามคบืหนาไปมาก
โดยผลการปฏิบัติในแตละขั้นตอนเปนที่นาพึงพอใจ ซึ่งจาก
การดาํเนนิงานตัง้แตระยะที ่1 ทีเ่ริม่ตนดวยการอบรมพนกังาน
เอสเอสไอทุกคน และผูเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน ใหเขาใจความสําคัญของความปลอดภัยการดําเนิน
โครงการ BBS และประโยชนทีไ่ดรบั มผีูใหความสนใจเขารวม
อบรมอยูที่รอยละ 97.03 โดยมีจํานวนคนที่เขาอบรมทั้งหมด 
1,502 คน รวมทั้งหมด 24 รุน 
 สวนการเริ่มรณรงคพฤติกรรมที่ 1 PPE คือการสวมใส
อปุกรณความปลอดภยัสวนบคุคลพืน้ฐานในขณะปฏบิตังิาน
หรอือยูในเขตโรงงาน เชน หมวกนริภยั สายรดัคาง และรองเทา
นิรภัย ที่ไดมีการรณรงคสรางความตระหนักและใหพนักงาน
เห็นถึงความสําคัญกับการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย

ตลอดระยะ 14 สัปดาห พรอมกับไดมีการตรวจสอบทุกพื้นที่
พนักงานไดปฏิบัติงานดวยการใชสายลับตรวจสอบในแตละ
พื้นที่ พบวาพนักงานใหความรวมมือเปนอยางดีมากและมี
การสวมใส PPE มากกวารอยละ 90 
 นายทินกร กลาวตอวา ดานการดําเนินงานในระยะที่ 
2 ที่เปนการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทํางานที่กําหนด โดยแตละพื้นที่เปนผูกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานและการตรวจสอบเอง พื้นที่ละ 3 กิจกรรม มีทั้งหมด 
20 พื้นที่นั้น ไดเริ่มตนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.56 รวมระยะเวลาการ
รณรงคและตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัยนี้ 14 สัปดาห 
และใชสายลับประจําพื้นที่ตรวจสอบเหมือนชวงการรณรงค 
โดยบนัทกึพฤตกิรรมทัง้ทีป่ฏบิตัไิดถกูตอง และไมถกูตองแลว
นาํมาหาคาเฉลีย่ พบวาพฤตกิรรมการปฏบิตังิานตามขัน้ตอน
ที่กําหนดมีมากกวารอยละ 80 ทุกพื้นที่ ซึ่งถือวาบรรลุตาม
แผนที่กําหนดไวในระยะที่ 2

เขตโรงงาน
ตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

 “ปจจบุนัโครงการนีเ้ราไดเดนิทางมาถงึระยะที ่3 โดยเมือ่
วนัที ่14 พ.ค. 2557 ทีผ่านมา ไดมกีารเปดตวัอยางเปนทางการ
แลว ซึ่งระยะนี้ใชเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเนนใหพนักงาน
ทุกคนไดมีสวนรวมในความปลอดภัย ดวยการชวยกันตรวจ
สอบพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย 29 รายการที่ยังพบเห็นในพื้นที่
โรงงานตามใบตรวจสอบ (BBS Card) เชน สวมใสรองเทา
นิรภัย สวมแวนตานิรภัย หรือกระบังหนาเมื่อปฏิบัติงานที่มี
ประกายไฟ สญัญาณเสยีงเตอืนเมือ่มเีครนเคลือ่นที ่ขบัรถดวย
ความเร็วไมเกนิ 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ภายในโรงงาน เปนตน 
เปนการตรวจสอบตนเอง สิง่ทีพ่บเหน็ในขณะปฏบิตังิาน พืน้ที่
การปฏิบัติงาน และใหพนักงานทุกคนชวยกันสงผลการตรวจ
สอบคนละ 1 ใบตอสัปดาห เพื่อนําสภาพที่ไมปลอดภัยมา
ปรบัปรงุแกไข ใหเกดิความปลอดภยัทกุพืน้ทีใ่นองคกรรวมถงึ
ตนเองดวย เมื่อพนักงานทุกคนรับรู ตรวจสอบทั้งตนเองและ  
ผูที่อยูรอบขางวามีการปฏิบัติดวยพฤติกรรมที่ถูกตองแลวใน
ใบ BBS CARD ทุกขอ อุบัติเหตุจากการทํางานอาจจะไมเกิด
ขึ้น” นายทินกร กลาว
 นายทนิกร กลาวเพิม่เตมิวา “ขณะนีเ้รายงัเหลอืแผนการ
ดําเนินงานในระยะที่ 4 เพื่อเนนประสิทธิภาพของการตรวจ
สอบมากขึ้น ซึ่งยังคงใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม

อยูเหมอืนเดมิ และตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ผมตองขอขอบคณุพนกังานทกุ
ทานที่ใหความสําคัญ ความรวมมือในการสรางพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางาน ลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือความปลอดภัยของพวกเรา
ทุกคน และเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมดานความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกรครับ”
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เอสเอสไอ ยูเค    ต่อจากหน้า 1

บริษัทย่อยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ได้จัด

กิจกรรมสานเสวนากับชุมชนโดยมี Mr.John 

Baker-Communication Director รายงานความ

กา้วหนา้ของการประกอบธรุกจิของเอสเอสไอ

ยูเค พร้อมกับกล่าวยำ้าถึงความสำาคัญของ

ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทว่า

ธุรกิจจะอยู่ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุน

ของชมุชน เวทใีนการพบปะพดูคยุกบัชมุชนนี้

ประกอบไปด้วยตัวแทนของบริษัทจากฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม คือ      

ผูจ้ดัการฝา่ยสิง่แวดลอ้ม ผูจ้ดัการฝา่ยควบคมุ

การปฏิบัติงาน, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวัตถุดิบ     

ไดม้าพดูคยุแลกเปลีย่นใหค้วามรูก้บัชาวบา้น

ในเร่ืองการดำาเนินงานส่วนท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ

กระบวนการผลติทีเ่กีย่วขอ้งและรายงานดา้น

การจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละฝ่าย

 ระหว่างการพบปะพูดคุย ตัวแทนของ

บรษิัทจากฝา่ยตา่งๆ ไดแ้บ่งปันประสบการณ์

โดยยกตัวอย่างกรณีท่ีต่างๆ การจัดการเพ่ือลด

การเกดิฝุน่จากโรงงาน การตรวจสอบเสยีงทัง้

กลางวันและกลางคืนทั้งในชุมชนต่างๆ เช่น 

ชุมชน Warrenby Dormanstown Grangetown และ

ชมุชน South Bank เพือ่ควบคมุและรกัษาระดบั

เสียงจากโรงงานไม่ให้รบกวนชุมชนใกล้เคียง

 นอกจากนี้ยังได้มีการให้รายละเอียดถึง

ความมุ่งมั่น และการลงทุนในความพยายาม

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำาเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง

ความท้าทายในอนาคตและมาตรการการรับมือ

กบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อกีดว้ย โดยคาดวา่

จะจัดการพบปะพูดคุยเช่นนี้อีกในอนาคต

 มิสโจแอนน์ แคนน์ (Ms. Joan Cann) 

หนึง่ในชาวบา้นในชมุชนทไีซด ์กลา่ววา่ “ดฉินั

รู้สึกเบาใจข้ึนมากจากการได้เห็นการดำาเนินงาน

ต่าง ๆ จากการพบปะพูดคุยกับบริษัทในวันนี้

และยงัไดเ้หน็มมุมองใหม่ๆ  ในการพฒันาและ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ดิฉันเป็นคนใน

ชุมชนและได้เห็นความพยายามหลายอย่าง

ของบรษิทัในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และ

ไมอ่ยากวพิากษว์จิารณก์ารทำางานของบรษิทั

ที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว โดยส่วนตัว

ดิฉันรู้สึกขอบคุณเอสเอสไอ ยูเค ที่ได้แสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความจริงจังในการ

ดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมากค่ะ”

 มร. ไบรอัน บริกกส์ (Mr. Brian Briggs) 

สมาชิกสภาท้องถิ่น กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ

ทุกคนจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกัน

ในวันนี้ หลังจาก 16 ปีในการทำางานของผม

ในวงการอุตสาหกรรม ผมเรียนรู้ว่าความ

ตั้งใจทำางานของคนหนุ่มสาวซึ่งแสดงออก                 

ถึงการทำางานอย่างมืออาชีพ และสามารถ

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ผมขอ

ขอบคุณเอสเอสไอ ยูเค ที่ได้เชิญพวกเรามา  

ในวันนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทำาให้

เราได้เห็นภาพการทำางานอย่างเป็นระบบ

ระเบียบของบริษัท และเห็นถึงความมุ่งมั่น

ของทุกคน”

WCE จิตอาสา    ต่อจากหน้า 1

  นายณรงค์ฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง 
จำากัด หรือ WCE เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 
2557 ท่ีผ่านมา ว่า บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง
จำากัด หรือ WCE โดยความร่วมมือของคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำาชุมชน และชาว
ตำาบลกำาเนิดนพคุณ จำานวนกว่า 250 คน 
ร่วมใจทำาความดีโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา 
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน
บ้านดอนทอง อาทิ ซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น ปรับปรุงเตาเผาขยะ สร้างเรือนเพาะ
ชำา ซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ติดตั้งระบบ
อนิเตอรเ์นต็ในหอ้งสมดุ และปรบัปรงุภมูทิศัน์
เป็นต้น 
 “บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
ไดท้ำากจิกรรมจติอาสามาอยา่งตอ่เนือ่งปนีีถ้อื

เป็นปีที่ 4 ประจำาปี 2557 ที่ได้ดำาเนินการ ซึ่งมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่าง ชุมชน และองค์กร ส่งเสริมระบบการ

ศึกษาของเยาวชน สร้างจิตสำานึกที่ดีในการ

ร่วมกันพัฒนาชุมชน และเป็นการทำาความดี

เพื่อสังคมของผู้บริหาร พนักงานของบริษัท”

 ทั้งนี้ ในการทำางานนั้น ทีมงานได้ทำาการ

สำารวจพื้นที่ โดยรอบของโรงเรียนบ้านดอน

ทองก่อนพบว่า เตาเผาขยะของโรงเรียนมี

การชำารุดแตก รั้วหอประชุมโรงเรียนมีการ

ผุพัง นักเรียนยังไม่มีพื้นที่สนามเด็กเล่นที่

เป็นสัดส่วน ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่มีระบบ

อินเตอร์เน็ต และยังไม่มีเรือนเพาะชำาสำาหรับ

ใช้ในการเรียน ตลอดจนระบบสายไฟฟ้ามี

สภาพชำารุด และมีพื้นที่บางจุดเป็นพื้นที่มี

วัชพืชรก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้ 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “WCE 

จิตอาสา” ขึ้นในครั้งนี้ โดยได้ผนึกกำาลังกัน

ระหว่าง WCE โรงเรียนบ้านดอนทอง ผู้นำา

ชุมชน และประชาชนในตำาบลกำาเนิดนพคุณ 

มาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และมาเติม

เต็มในส่วนที่ยังขาดหายเพื่อส่งเสริมด้าน

การเรียนรู้ของลูกหลานในพื้นที่ของเรา และ

ศักยภาพ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาที่มี

ความพร้อมในทุกด้านในการเรียนรู้

 “ผมต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาแรงกายแรงใจมาช่วยกันวันนี้

งานในวันน้ีจะสำาเร็จไม่ได้ถ้าพวกเราทุกคนไม่ได้

มาช่วยกัน ขอบคุณครับ” นายณรงค์ฤทธ์ิ กล่าว

 นายศักดินันท์ ขำาจิตร พนักงานบริษัท 

เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด กล่าวว่า “เป็น

ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม WCE

จิตอาสา รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจท่ีได้ทำาความดี

เพื่อชุมชน สำาหรับกิจกรรมในวันนี้ ผมก็ได้มี

ส่วนร่วมในการซ่อมเตาเผาขยะ สร้างเรือน
เพาะชำา ปรับปรุงหอประชุม สร้างสนามเด็ก
เล่น ซ่อมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียนครับ ถึงแม้อากาศจะร้อน
มากๆ แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจในการทำาจิต
อาสาเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านดอนทอง ซึ่งถ้า
มกีารจดักจิกรรมจติอาสาครัง้ตอ่ไป ผมจะมา
เข้าร่วมอีกแน่นอนครับ”
 นางเดอืนแรม  พฒันเจรญิ  ครโูรงเรยีน
บ้านดอนทอง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าว  
ฅนเหลก็เอสเอสไอ”  วา่  “ในนามของคณะครู
ขอขอบคุณ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
พนักงานทุกท่าน ท่านนายก ท่านกำานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนหมู่ 6 ซึ่งมีจิตอาสามา
พัฒนาโรงเรียนบ้านดอนทอง ซึ่งคำาว่าจิต
อาสาเป็นสิ่งที่สำาคัญในสังคมปัจจุบันทาง
โรงเรียนมีความซาบซึ้งใจในพนักงานทุก
คนที่มีจิตอาสา เราไม่มีอะไรนอกจากคำาว่า
ขอบคุณ ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะ”
 นายอมร บุญเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
6 ตำาบลกำาเนิดนพคุณ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้นำามวลชน 
ผู้บริหารและพนักงานมาทำาจิตอาสาโรงเรียน
บ้านดอนทอง ม.6 ต.กำาเนิด ในนามของผู้นำา
ชุมชน รู้สึกดีใจที่เครือสหวิริยาไม่ทอดทิ้ง
ชุมชน นำากิจกรรมดีๆมาทำาให้ชุมชนอยู่เสมอ 
รู้สึกภูมิใจ เพราะเป็นแนวคิดที่ดี เพื่อความ
สมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งบรษิทัและชมุชน ดใีจมาก
วันนี้ ต้องขอขอบคุนเป็นอย่างยิ่ง” 
 เด็กชายพงศธร จันทะทิน นักเรียน
โรงเรยีนบา้นดอนทอง กลา่ววา่ “ผมไดม้าชว่ย
กับพี่ๆ ขนไม้และขัดสนามเด็กเล่น รู้สึกภูมิใจ
ที่โรงเรียนสะอาดขึ้นและมีสนามเด็กเล่นใหม่ 
ถ้ามีกิจกรรมอีกก็จะมาช่วยอีกแน่นอนครับ”
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�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

SSI เสริมความรู้   ต่อจากหน้า 1

สถานศกึษา และชมุชนในพืน้ที ่ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิ่น 
เพือ่เปน็การปลกูฝงัเรยีนรูใ้นการพฒันาคณุภาพชวีติ       
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
แทจ้รงิในสว่นของชมุชน โรงเรยีน และเอสเอสไอ จงึได้
ดำาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2555 โดยได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน
บ้านท่าขามผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินร่วมกับทาง
โรงเรียน ซ่ึงทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบในการผนวกความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “เหล็กใน
ชีวิตประจำาวัน” เข้าเป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรท้องถ่ิน
ของโรงเรียน
  หลังจากผ่านการร่างหลักสูตรร่วมกับโรงเรียน
แล้ว เอสเอสไอได้บูรณาการด้านวัฒนธรรมจิตอาสา
เขา้มาโดยการเปดิรบัสมคัรพนกังานในองคก์ร เขา้มา
เป็น “ครูอาสา” ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาการเรียน
การสอนรวมไปถึงแบ่งปันประสบการณ์จริงให้กับ
น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ศึกษา

 TCRSS ร่วมถ่ายทอดความรู้จัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
นายโกศล พรหมชุติมา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วางแผนผลิตและจัดการขนส่ง 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Best 
Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ปี 2556”  
ของงานสมัมนา Logistic Showcase’57 ใหแ้กผู่ป้ระกอบการภาคเอกชน รวมถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภาครฐัและเอกชนทีส่นใจกวา่ 200 คน ซึง่งานนีจ้ดัโดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร ่กระทรวง
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ    
โลจิสติกส์อุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำาเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

X

  นายสมบตั ิเลา่ตอ่วา่ “หลงัจากไดร้บัผลสะทอ้น
กลับไปในทิศทางที่ดี ในปีการศึกษา 2556 เอสเอสไอ 
ไดข้ยายพืน้ทีเ่พิม่ขึน้อกีหนึง่โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบา้น
ดอนสำาราญ โดยรา่งหลกัสตูรทอ้งถิน่รว่มกบัโรงเรยีน
ซึ่งทางโรงเรียนได้กำาหนดเนื้อหาให้ทางบริษัทฯ เข้า
ทำาการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ช่วง
ชั้นละ 20 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาสองเรื่องคือ “เหล็กใน
ชีวิตประจำาวัน” จำานวน 6 ชั่วโมง และ “อุตสาหกรรม
กับการพัฒนาชุมชน” จำานวน 14 ชั่วโมง โดยคงให้
พนักงานที่เป็นครูอาสาเข้าทำาการสอนนักเรียน และ
เสริมด้วยปราชญ์ชุมชนในพื้นที่เป็นวิทยากรเข้าร่วม
ทำาการสอนด้วย ช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้งเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่ผลสมัฤทธิท์ีไ่ดจ้ากการ
จัดทำาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้จะนำาไปบรรจุ
อยู่ในการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
ในปีการศึกษาต่อๆ ไปด้วย ทั้งนี้ได้มีการประเมินผล
ความพงึพอใจของคร ูนกัเรยีน และผูป้กครองในปี การ

ศึกษา 2556  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองโรงเรียนจาก
ทั้ง 2 โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น     
ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก
  นายสมบัติ ได้กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 
เอสเอสไอ ยังคงมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นของทั้ง 2 โรงเรียนที่ผ่านมาอย่างต่อ
เนือ่ง และยงัไดข้ยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิอกี 2 โรงเรยีนไดแ้ก ่
โรงเรียนวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 ต.กำาเนิดนพคุณ และ
โรงเรียนบ้านชะม่วง หมู่ที่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งทั้ง 
2 โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการไดม้คีวามเหน็พอ้งกนัวา่
ยังคงให้พนักงานเอสเอสไอ “ครูอาสา” และปราชญ์ชุมชน
ในพื้นที่เป็นวิทยากรร่วมทำาการเรียนการสอนเพื่อให้
ความรู้กับนักเรียนในหลายๆ มิติทางด้านวิชาการทั้ง
ในภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โรงเรียนละ 20 ชั่วโมง 
โดยเอสเอสไอ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่การใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจทีถ่กูตอ้งอยา่งเปน็ระบบจะเปน็สว่นหนึง่ทีท่ำาให้
อุตสาหกรรมเหล็กอยู่ร่วมกับชุมชนบางสะพานได้
อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ใหเ้ป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ในการพฒันา
คณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนด ีมปีญัญา มคีณุภาพชวีติที่
ด ีและได้ปรับกระบวนการพฒันาหลักสูตรใหม้ีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการ
ศึกษาให้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสตูร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น จึงทำาให้มี “หลักสูตรท้องถิ่น” 
ในสถานศึกษาเกิดขึ้น และเอสเอสไอ เป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ดำาเนินอุตสาหกรรมเหล็ก อยู่คู่พื้นกับ
อำาเภอบางสะพาน พร้อมกับมีคลังความรู้วิทยาการ
ด้านเหล็กที่สำาคัญ  และมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ  ไม่ว่า
จะเป็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง-
แวดล้อม ด้านคอมพิวเตอร์ไอที เป็นต้น จึงสนับสนุน
การสง่เสรมิความรูท้อ้งถิน่ในสถานศกึษา ซึง่เปน็การ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน และเอสเอสไอ
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บ.ีเอส.เมทลั สาขาบางปะกง
ยกระดบัโรงงานสเีขยีว

ปีที่  5   ฉบับที่  100   ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  2557

อยูใ่นกระแสโรงงานคณุภาพมาโดย
ตลอด กับ บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 
2 บางปะกง อีกหนึ่งบริษัทในเครือ
สหวิริยา ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งงานการผลิต การดูแล
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และงาน CSR 
ในองค์กรเป็นต้น ล่าสุดการันตี 
ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดย
เข้ารับใบรับรอง “ระบบสีเขียว” 
ใบรับรองคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
จากกระทรวงอตุสาหกรรม ตอกยํา้
เรือ่งความแขง็แกร่ง พรอ้มเปน็หนึง่
ในองค์กรที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจ  
สีเขียวให้กับประเทศไทย
	 เมือ่ตน้เดอืนพฤษภาคม	ทีผ่า่นมา
บริษัท	 บี.เอส.เมทัล	 จำากัด	 สาขา	 2	
บางปะกง	บรษิทัผลติเหลก็ทอ่	ในเครอื
สหวิริยา	โดยนายธีระ สีดี	ผู้จัดการ
โรงงานฯ	 																	:อ่านต่อหน้า 2

ทีมงานคุณภาพ ชุมชนบ้านสวนฉัตร
จากหนึง่สูร่อ้ย สานสามคัคี
สร้างศาลาประชาคมฯ โดยชมุชน เพือ่ชมุชน

พี่น้องชุมชนบ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน ภูมิใจเปิดบ้าน
ตอ้นรบัคณะดงูาน จาก จ.ราชบรุ ีตอ่เนือ่ง 2 คณะ เขา้ศกึษา
โครงสร้างการทํางาน บทบาทหน้าที่ของสภาผู้นําชุมชน
และธนาคารชุมชน ต่อยอดถึงความร่วมมือสามัคคีงาน
พฒันาชมุชนตัง้แตแ่รกเริม่จนถงึปจัจบุนั   : อา่นตอ่หนา้ 3

บา้นมา้รอ้ง ต.พงศป์ระศาสน ์พ้ืนทีน่ำารอ่งตวัอยา่ง
ตอ้นรับเพือ่นตา่งพืน้ที ่ศกึษาดงูานสภาผูน้ำาชมุชน

ได้ฤกษดี์ทีห่นงัสือพมิพข์า่วฅนเหลก็ เครอืสหวริยิา ผลติใหท้า่นผูอ้า่น
ไดร้บัทราบขอ้มลูมาถงึฉบบัที ่100 แลว้ โดยทําการผลติครัง้แรกเมือ่ป ี
2553 วนัเวลาผา่นไปกวา่ 5 ป ีกจิกรรมและเรือ่งราวดีๆ  ของพีน่อ้งชาว
บางสะพานและเครือสหวิริยา ถูกถ่ายทอดผ่านพื้นที่นี้มา ทั้งในส่วน
ของกิจกรรม คณะทํางานต่างๆ ที่เจริญเติบโตผ่านเวลามาอย่างเห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ นวัตกรรมความก้าวหน้าของแต่ละบริษัท
ในเครอืสหวริยิา งานพฒันาในพืน้ทีต่า่งๆ ของพีน่อ้งชาวบางสะพาน 
งานดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันระหว่างเครือ
สหวิริยากับพี่น้องชาวบางสะพาน ฯลฯ

ยอ้นอดดีถงึปจัจุบนั100ประเดน็นา่สนใจ
กบัขา่วฅนเหลก็ ฉบบัท่ี 100

  ซ่ึงฉบับน้ีได้ยกประเด็นการนำาเสนอ
ข่าวส่วนหนึ่งใน	 99	ฉบับของ	นสพ.
ขา่วฅนเหลก็	เครอืสหวริยิา	เรยีกไดว้า่

เป็นการเรียงลำาดับเร่ืองราวการพัฒนา
ให้ชัดเจนขึ้นผ่านประเด็นข่าวตั้งแต่
ฉบับแรกๆ         :อ่านต่อหน้า 4

ผลงานผา่นเกณฑก์า้วสู่ขัน้ 3 - ระบบสเีขยีว
การจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

	 	 ชุมชนบ้านสวนฉัตร	หมู่	 5	ต.กำาเนิด-
นพคุณ	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาประชาคมฯ
เพื่อเป็นศูนย์รวมการทำากิจกรรมสาธารณ-
ประโยชน์ของชุมชน	พร้อมทั้งเป็นที่ทำาการ
ธนาคารชุมชนฯ																	: อ่านต่อหน้า 2

ด้วยความต้ังใจ มุ่งมั่นสร้างการพัฒนาให้ชุมชน พี่น้องชุมชนบ้านสวนฉัตรจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลา         
ประชาคมฯ เพือ่เปน็ศนูยร์วมใจใหเ้กดิการทาํกจิกรรมรว่มกนั สรา้งความสามคัค ีพรอ้มพฒันาชมุชนใหส้ามารถ
พึ่งพาตนเองได้

: อ่านต่อหน้า 3

คอลัมน์คอลัมน์
พิเศษ

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยา

นำ�เสนอเรื่อง

5 มิถุน�ยน
วันส่ิงแวดล้อมโลก

กับกิจกรรม
ส่งเสริม

สิ่งแวดล้อม
โดย

ศูนย์บริห�รจัดก�ร
และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

เครือสหวิริย�
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

เข้ารับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 
ระบบสีเขียว (Green System)” ภายใต้โครงการ 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมนีายวฑิรูย ์สมิะโชคด ี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบฯ ซึ่ง บจก.
บี.เอส.เมทัล สาขา 2 ได้รับการรับรองความเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา
มีการผ่านเกณฑ์ 2 ระดับ เรียบร้อย นั่นคือ ระดับ
ที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ 
ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม               
และมีการส่ือสารภายในองค์กรให้ทราบโดยท่ัวกัน 
และระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity) 
คือ การดำาเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้สำาเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
  ซึง่ใบรบัรอง ระดบั 3 ระบบสเีขยีว ที ่บรษิทัฯ 
เข้ารับนั้น สะท้อนถึงความเป็น “ระบบสีเขียว” 
คอื การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งเปน็ระบบ       
มีการติดตามประเมินผลและทบทวน เพ่ือการพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการไดร้บัรางวลัสิง่แวดลอ้ม
ที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้าน     
สิง่แวดลอ้มตา่งๆ และพรอ้มจะกา้วไปสูร่ะดบัที ่4
และ 5 ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อย่างแน่นอน
  นายธรีะ สดี ีกลา่ววา่ “แนวทางการดำาเนนิ
งานทั้งระบบของบริษัทฯ เพื่อก้าวสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวง

อุตสาหกรรมนั้น ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ได้รับ
ใบรับรองระดับที่ 3 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ปี  2555 แรกเริ่มโครงการฯ ก็ได้ใบรับรอง
ระดับท่ี 2 และมีอายุการรับรอง 2 ปี ซ่ึงในปี 2557 น้ี
บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องเพื่อเข้าสู่ใบรับรองระดับที่ 3  
ตามขัน้ตอน เมือ่ชว่งเดอืนมกราคมทีผ่า่นมา โดย
ตอ้งเขา้เกณฑก์ารปฎบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้ม คอื
1.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนด้าน             
สิง่แวดลอ้ม  3.นำาไปปฏบิตั ิ 4.ตดิตามประเมนิผล
5.ทบทวน และรักษาระบบ หรือหากได้รับการรับรอง
ISO 14001 :2004 กส็ามารถไดร้บัการรบัรองระดบั
ท่ี 3 ซ่ึงจากระดับ 2 ไป ระดับ 3 เราใช้ระยะเวลา 2 ปี
จงึทำาการยืน่เรือ่งขอรบัรองลำาดบัที ่3 สว่นการกา้ว

เข้าสู่  ระดับที่  4  บริษัทจะต้องจัดทำารายงานการ
ดำาเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม รายงานผลการดำาเนินกิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ (ISO 26000)
ซึ่งการเข้าร่วมระดับ 4 ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ        
ผู้บริหารและพนักงานในข้ันต่อไป ณ ปัจจุบันในระดับ
ที่ 5  มีบริษัทที่ได้รับรองอยู่บริษัทเดียวคือ SCG” 
  “สำาหรับแนวทางการดำาเนินงาน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคนั้น จะเป็นเรื่องของการคัด
เลือกโครงการสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องมีทีมงาน
ที่มีความตั้งใจในการดำาเนินงานอย่างจริงจัง 
เนือ่งจากเราตอ้งทำาการผลติควบคูก่บัการดำาเนนิ
การโครงการที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สำาคัญงานด้าน

การสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 
เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกัน ให้ไปถึง
จุดหมายที่มองไว้ด้วยกัน สุดท้ายคืออยากฝาก
ถึงทุกๆ ท่าน ในบริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด สาขา
บางปะกงวา่ การทำางานดว้ยความสามคัค ีทำางาน
เปน็ทมี จะทำาใหผ้า่นอปุสรรคไปไดด้ว้ยด ีทกุคนมี
ความแตกต่าง มาจากคนละแผนก แต่หากเรามี
เป้าหมายเดียวกัน ก็สามารถทำาให้เป็นหนึ่งเดียว
ได้ และอยากฝากถึงบริษัทในเครือสหวิริยาว่า
การทำางานต่างๆ ต้องมีการกระตุ้นทีมงาน กิจกรรม
ปรบัปรงุการทำางาน เปน็อกีองคป์ระกอบหนึง่ของ
การพัฒนาทีมงาน ทำาให้องค์กรมีความตื่นตัว
ตลอด” นายธีระ กล่าวสรุป

บี.เอส.เมทัล        ต่อจากหน้า 1

ทีมงานคุณภาพ    ต่อจากหน้า 1

และสภาผู้นำาชุมชนบ้านสวนฉัตร เป็นจุดเริ่มต้นของ
การจัดทำาประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปแบบ และ
ร่วมใจกันอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นความสมัคร
ใจของทุกคนในชุมชน สำาหรับทุนในการก่อสร้าง
เปน็การกูย้มืจากธนาคารชมุชนฯ ของตนเอง ซึง่ชมุชน
พร้อมใจกันให้หักเงินในส่วนของสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนที่ได้มาจากการปันผลประจำาปี 10% แล้วหัก
ออกครึ่งหนึ่งเพื่อนำาไปจ่ายในส่วนที่กู้ยืนธนาคารฯ 
ทำาให้พี่น้องในชุมชนบ้านสวนฉัตรไม่ต้องเป็นหนี้ 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประโยชนข์องการทีม่ธีนาคารชมุชน 
ต่อเนื่องให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการมธีนาคารชมุชนฯ เกดิการกระตุน้ยอดฝากเงนิ 
เปิดบัญชีเป็นสมาชิกของธนาคารชุมชนฯ มากยิ่งขึ้น 
และเห็นถึงการทำางานที่เป็นระบบ เกิดกระบวนการ
คิดที่เป็นขั้นเป็นตอนที่มาจากการร่วมกันคิดอย่าง
สร้างสรรค์ของทุกคนในชุมชน ซึ่งทุกๆ คนทำาเพื่อ
ชุมชนของตนเอง
  นางสมสกุล ทองอร่าม ประธานธนาคารชุมชน
บ้านสวนฉัตร หมู่ 5 บ้านสวนฉัตร ต.กำาเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์กลา่ววา่ “รูส้กึภมูใิจ
และดใีจทีห่ลายๆ ฝา่ยในชมุชนมาชว่ยเหลอืกนัมุง่มัน่
ที่จะสร้างศาลาฯ ขึ้นมา ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ส่วน
รวม เนื่องจากชุมชนต้องการสร้างศาลานี้เพื่อให้มี
สถานที่ทำากิจกรรมในชุมชน เช่น เป็นสถานที่ทำาการ
ธนาคารบ้านสวนฉัตรและที่ประชุมสภาผู้นำาชุมชน   

สิ่งสำาคัญของงานนี้คือ ความคิดเห็นตรงกันนำาไปสู่
ความรว่มมอืทีด่ ีมทีศิทางเดยีวกนั งานสรา้งศาลาฯ นี้
จะสำาเร็จได้ด้วยแรงกาย แรงใจของพวกเรา จากจุดเร่ิมต้น
ท่ียังไม่มีโครงสร้างใดๆ ศาลาประชาคมของบ้านสวนฉัตร
ก็จะค่อยๆ เป็นรูปร่างและแข็งแรงข้ึนจากความสามัคคี
ของพวกเรา เวลาทำางานแลว้มองเขา้ไปในดวงตาของ
แตล่ะคน จะเหน็ไดว้า่ บา้นสวนฉตัรมกีารพฒันามาถงึ
วันนี้ได้เพราะเราร่วมกันสร้างนั่นเอง มุมพัฒนาเล็กๆ 

แตส่ะสม และสรา้งใหเ้ปน็แรงขบัเคลือ่นทีย่ิง่ใหญไ่ด”้
  นายรังสรร พุทธวงศ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนา
ชุมชน เครือสหวิริยา กล่าวว่า “การรวมลงแรงสร้าง
ศาลาประชาคม ของชุมชนสวนฉัตร แสดงให้เห็นถึง
การร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชน ซึ่งมาจากการพูด
คยุหารอืของชมุชน และเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ ศาลาประ
ชาคมฯ คือ ศูนย์รวมของชุมชนในการกิจกรรมร่วม
กัน รวมถึงใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ

ชุมชนด้วย และนั้นก็คือความภาคภูมิใจของชุมชน 
ที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ วันนี้กิจกรรมต่างๆ ที่
ผู้นำาและชุมชนสวนฉัตรร่วมกันดำาเนินการถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อชุนชนตนเองดีอยู่แล้ว ขอเป็นกำาลังใจ
ให้ชุมชนได้ร่วมกันสร้างสุข เพื่อพี่น้องของชุมชนเรา
ต่อไป โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ยังคงเป็นส่วน
หนึง่ในการรว่มเดนิเคยีงขา้งไปกบัพีน่อ้งสวนฉตัร เพือ่
ร่วมพัฒนาบางสะพานให้น่าอยู่ต่อไป”

X
 เครือสหวิริยา โดย บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย เป็นเจ้าภาพ
เชิญพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้สำานักงานกาชาด จ. ประจวบฯ
พนกังานในเครอืสหวริยิาประกอบดว้ย บจก.เหลก็แผน่เคลอืบไทย (TCS) บมจ.สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี (SSI) บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (TCRSS) บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1 
บางสะพาน (BSM) และ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต (LINE) พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ        
“รับบริจาคโลหิต” ของ สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำาปี 2557
เพ่ือจัดหาโลหิตสำารอง และนำาไปช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีความต้องการโลหิต โดยมีเจ้าหน้าท่ี
จากโรงพยาบาลบางสะพาน และหน่วยกาชาด อำาเภอบางสะพาน สัญจรออกหน่วย
เคลือ่นทีต่ัง้ศนูยข์อรบับรจิาคโลหติ ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากพนกังานเขา้รว่มบรจิาค
เลือดเป็นจำานวนมาก ล่าสุดจัดขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 2 สำานักงาน บริษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จำากัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ประจําวันที่  1  มิถุนายน  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

บานมารอง         ตอจากหนา 1

ดึงศักยภาพของพี่นองทุกคนในชุมชนออก
มาชวยกันจัดสรร แกปญหา คิด วิเคราะห
ความตองการของคนในชุมชนทําใหชุมชน
พฒันากลายเปนสงัคมแหงความสขุ สามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
  สภาผูนําชุมชนบานมารอง ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ตอนรบัคณะผูนาํ
หมูบานตนไทร ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เปนคณะที่
สองตอเนื่องหลังจากคณะผูนําบานคูหาสวรรค 
ต.สี่หมื่น อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาเยื่อน
เมื่อสัปดาหกอน กวา 40 คน โดยมีนายประวิทย      
รัตนพงศ ผูใหญบานมารอง นายมานพ ทองมา 
นายจารัน เหลือหลาย และ นายพินิจ ศรีจันทร 
พรอมพี่นองบานมารอง รวมกันบอกตอความรู 
แนวทางการดําเนินงาน โครงสราง และบทบาท
หนาทีข่องคณะทาํงานสภาผูนาํชมุชนบานมารอง
ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน สงผลถึง
กิจกรรมชุมชนหลายๆ กิจกรรมไดกาวหนา ขับ
เคลื่อน อาทิ การบริหารงานของธนาคารชุมชน  
จนเกิดกองทุนกวาลานบาท กิจกรรมธนาคารตนไม
กจิกรรมของกลุมผูเลีย้งโค งานของกลุมสตร ีและ
งานดานการศึกษาภายในชุมชน ฯลฯ ซึ่งผาน
การกลั่นกรองจากคณะทํางานในสวนตางๆ ดังนี้
  -  ฝายอํานวยการและกองเลขา
  -  ฝายเศรษฐกิจ
  -  ฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  -  ฝายสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
  นอกเหนือจากการนําเสนอความสําเร็จภายใต
ความรวมมือกันในชุมชนบานมารองแลว เหลา
ผูนําทั้งสองหมูบานยังไดรวมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณความคดิเหน็กนั เพือ่นาํมาปรบัปรงุ
พัฒนาชุมชนของตนเองใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

● เสียงจากผูมาเยือน

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

“5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลก”
กับกิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม โดยศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

  วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆ ป ถูกกําหนดใหเปน “วันสิ่งแวดลอมโลก” โดย
สหประชาชาติรวมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ไดจัดการประชุมที่เรียกวา “การประชุม
สหประชาชาตเิรือ่งสิง่แวดลอมของมนษุย” (UN Conference on The Humen Environment) 
ที่กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน และในเวลาตอมาจึงไดมีการกําหนดใหวันแรกของการ
ประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เปน “ วันสิ่งแวดลอมโลก ” (World Environment Day) 

  หากยอนไปหลายปท่ีผานมา ในวันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกป ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม ไดตระหนักถึง
วันสําคัญดังกลาว โดยต้ังแตป 2547 เปนตนมาไดจัดกิจกรรม ปลูกตนมะฮอกกานี เกด ในวันส่ิงแวดลอมโลก
โครงการสรางฝายชะลอน้ํา ปลูกปาชายเลน รวมถึงโครงการฟนฟูปาชายเลน วนอุทยานแมรําพึง เน่ืองใน   
วโรกาสเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา มหาราชนิ ีโครงการปลกูหญาแฝกเฉลมิพระเกยีรต ิโครงการปลกูปา

ชายเลน  วนอุทยานแมรําพึงและปลอยปูมาเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสครองราชครบ 60 ป ฯลฯ เปนตน
  และวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 นี้ ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ในฐานะหนวยงานที่
รวมดูแลสิ่งแวดลอม อ.บางสะพาน รวมกับบริษัทในเครือ และหลายหนวยงานรวมจัด ไดแก สถานี
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 และชมรมตกปลาบางสะพาน ไดจัดโครงการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นภายใตชื่อ 
“ปลูกปาชายเลนและปลอยพันธุสัตวนํ้า” ในพื้นที่ ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ตั้งแต
เวลา 08.30-12.30 น. โดยจะเริ่มปลอยพันธสัตวนํ้าวัยออน อาทิ ปลานวลจันทะเล และหอยหวานทะเล 
จํานวน 130,000 ตัว ณ บริเวณบานปากคลอง หมู 5 ต.แมรําพึง และมีกิจกรรมปลูกกลาไมปาชายเลน 
1,000 กลา เพื่อเพิ่มปริมาณปาชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยทีมงาน นสพ.ขาวฅนเหล็ก จะเก็บ
ภาพประทับใจในวันงาน มาใหทานผูอานไดติดตามกันตอไป...

  “รูสกึประทบัใจ ในการทาํงานของสภาผูนาํ
ชุมชนบานมารอง และมีพี่เลี้ยงชวยใหคําปรึกษา
อยางเครอืสหวริยิา ซึง่มกีารอธบิายใหความรูการ
จดัตัง้โครงสรางสภาผูนาํชมุชน และไดมกีารแบง
การเลาเรื่องของสภาผูนํา ในแตละดานในการ
กระจายงานถึงกระบวนการวิธีการทํางานของสภาฯ
ของบานมารองวาเปนอยางไร หลักการดําเนิน
งานที่สําคัญ ซึ่งความรูที่ไดคาดวาจะนํามาปรับ
ใชกับชุมชนบานตนไทร เพื่อใหชุมชนเติบโตและ
กลายเปนชุมชนนํารองตัวอยางแบบบานมารอง
ใหชุมชนอื่นเขาศึกษาดูงานของตนเองได พรอม

ทั้งพี่นองในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน เกิดการ
ทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนใหอยูรวม
กันอยางมีความสุข กลายเปนชุมชนแหงการ
พัฒนา พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนเหมือนกันกับ
สภาผูนําชุมชนบานมารอง ทั้งนี้ อยากฝากกับ
สภาบานมารองวา อยากใหดาํเนนิกจิกรรมแบบนี้
ตอไปและตอยอดกจิกรรม ใหมัน่คงอยูและยัง่ยนื
ตอไป ซึง่ทางชมุชนตนไทรกจ็ะนาํตนแบบ ไปปรบั
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และอยากฝากบอกกับ
เครือสหวิริยาวาสิ่งที่ทําอยูนั้นดีแลว ที่ชวยใหคํา
ปรกึษากบัชมุชน ชวยเหลอืสนบัสนนุในดานตางๆ 
ใหเครือสหวิริยาสนับสนุนชุมชนอยางนี้ตอไป”

  “ ณ ปจจุบันมีหลายกลุมขอเขามาศึกษา     
ดูงานในพื้นที่ เนื่องจากเห็นความสําเร็จ และ    
การรวมตัวที่เหนียวแนนของพี่นองบานเรา ทั้ง
จากระบบจัดการที่ดี  ผานกระบวนการความคิด

วิเคราะห แกไข และความตองการรวมกันของ
ทุกคน ทําใหเกิดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ มี
ประโยชนตรงกับความตองการของทุกคนในชุมชน
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีความเขมแข็ง
พรอมเปนชมุชนนาํรองเปดบานใหชมุชนในพืน้ที่
อื่นๆ เขาเยี่ยมชม ทั้งนี้คิดวาผูที่มาดูงานจะได
ประโยชน และเขาใจกบัการมสีภาผูนาํชมุชนมาก
ยิ่งขึ้น พรอมทั้งสามารถนําไปปรับใชกับหมูบาน
ของตนเองใหเหมาะสมตรงกับวิถีชีวิตของคนใน
ชมุชนของตนเองได รวมกนัพฒันาสงัคมของทาน
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน”

  “ชุมชนบานมารองเริ่มจากการรวมตัวกัน
พูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้น และตองการแกไข หา
ทางออกใหกับชุมชน แตทั้งนี้ ตองจัดการให
เปนระบบจึงไดจัดตั้งสภาผูนําชุมชนขึ้น ซึ่งการ
ทําสภาผูนําชุมชนตองทําอยางเปนระบบ ตอง
วางแผนรวมกันวาจะทําอยางไรใหสภาเดินหนา
ไปได โดยมตีาํแหนงผูใหญบานเปนประธาน การ
มีโครงสรางของสภาผูนําชุมชนที่ชัดเจนจะทําให
สะดวกตอการทํางานและทุกคนรูบทบาทหนาที่
ของตนเองวาตองทําอะไรบาง ซึ่งแตละหมูบาน
มวีธิกีารกาํหนดโครงสรางตางกนัขึน้อยูกบัความ
เหมาะสม และความพรอมของพี่นองในชุมชน 
เนื่องจากเวลาของแตละคนที่เขารวมอาจจะไม
เหมือนกัน การทํางานอาชีพ สิ่งแวดลอมตางๆ 

ไมเหมือนกัน แตที่สําคัญตองมีการกําหนดหลัก
และนโยบายการทํางานที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางแทจริง และในโครงสรางสภาฯอาจ
จะมีตัวแทนของคุมหมูบาน ตัวแทนภาครัฐและ
เอกชนมารวมไดดวย เพื่อเปนอีกหนึ่งแรงชวยขับ
เคลื่อนชุมชน และที่สําคัญอีกขอคือ ตองมีผูนําที่
ด ีมคีวามรอบคอบเปนกลาง สามารถดงึใหพีน่อง
ในชุมชนเขารวมกิจกรรมของชุมชนได และตอง
มีนักปฏิบัติที่ดี เพื่อสงเสริมใหกิจกรรมตางๆ มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมไปถงึเคารพกฎระเบยีบ 
ซึ่งหัวใจหลักการทํางานนั้นตองมีเปาหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนสภาฯ ใหถึงเปาหมายสูงสุดของการ
ทํางาน เหมือนกับคําขวัญของบานมารองที่วา 
“มารองสามัคคี สิ่งแวดลอมดี ชีวีเปนสุข”
  “วนันีส้ภาผูนาํชมุชนบานมารองมกีจิกรรม
ที่พัฒนาชุมชนมากมาย อาทิ การจัดตั้งธนาคาร
ชมุชนบานมารอง กลุมธนาคารตนไม กลุมกองทนุ
เงินลาน กลุมผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือและสงเสริม
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของชุมชน ใหทุกคน
สามารถพึงพาตนเองไดและอยูรวมกันในสังคม
แหงนี้อยางมีความสุข” นายประวิทย กลาว

  “สภาผูนําชุมชนบานมารองมีการพัฒนา
มาตลอดในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ซึ่งทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และสามารถประเมิน
ผลการมสีวนรวมของทกุคนในชมุชนทีม่มีากกวา 
90% ซึ่งขอเปรียบเทียบ “งานพัฒนาเปนเหมือน
การขี่จักรยาน ถาหยุดปนเมื่อไหรก็ลม” ดังนั้น
จึงตองพัฒนาตอไปเรื่อยๆ ดวยความมุงมั่นของ
ผูนําและพี่นองในชุมชนจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนือ่ง เครอืสหวริยิาเปนผูชวย เปนเหมอืน
ลกูหลานทีค่อยชวยหนนุเสรมิการดาํเนนิกจิกรรม
ตางๆ ในชมุชนใหบรรลตุามเปาหมายปลายทาง” 

มานพ  ทองมา
ผูชวยผูใหญบานมารอง
ม.4 ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ

พพิฒัน  รุงกานตววิฒัน
ผูใหญบานตนไทร
ต.ประสาทสิทธิ์
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวิทย  รัตนพงศ
ผูใหญบานมารอง ม.4
ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25574 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำากัด ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด , บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำางาน
ในเครอืสหวริยิา หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

100 ประเด็น        ต่อจากหน้า 1

l เก่ียวกับธนาคารชมุชน/สภาผูน้ำาชมุชน 

- ต่อยอดสมาชิกธนาคารชุมชน ทีมสหวิริยาร่วมพัฒนา
จบัมอื ธนาคารชมุชนบา้นทา่ขาม สรา้งนสิยัการออมใน
โรงเรียน ปูพื้นฐานชุมชนให้เข้มแข็ง
- ชุมชนท่ามะนาวและเครือข่ายธนาคารชุมชนบาง-
สะพาน ภูมิใจได้รับการยอมรับเป็น “ธนาคารชุมชนต้นแบบ”
ร่วมต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์ คณะกองทุนหมู่บ้าน
บางนาบุญ จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
- กรรมการธนาคารชุมชนบ้านปอแดงภูมิใจต้อนรับ
คณะกลุม่ผูส้งูอายแุละกองทนุสวสัดกิาร อสม.บา้นหว้ย
ไกต่อ่ ต.ชยัเกษม อ.บางสะพาน ขอศกึษาดงูานตน้แบบ
ธนาคารชุมชน จากสหวิริยาร่วมพัฒนา ยินดีปันความรู้
และประสบการณ์เพื่อนบ้านต่างตำาบล
- ตัวแทนชุมชน เครือข่ายธนาคารชุมชน สภาผู้นำา และทีม
พัฒนาสังคม เครือสหวิริยา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเต็มสองวัน เพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการทำางานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
- สมัมนาภาคชมุชน เครอืขา่ย 14 ธนาคาร จบัมอืสรา้ง
ความเข้มแข็ง ยำ้าจุดยืนและผลงานเด่นธนาคารชุมชน
ของพี่น้องบางสะพาน
- ธนาคารชุมชน บางสะพาน รวมพลังสร้างโครงการดีๆ 
ภายใต้ “กองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน” เก้ือกูลเงินทุนระหว่างกัน
เสริมความแข็งแกร่ง ช่วยเหลือกันเพื่อความยั่งยืน
- พี่น้องชาวบางสะพานฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คณะทำางานขับเคลื่อการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชน และ
โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
- ธนาคารชุมชน 8 แห่ง รับมอบหุ้นสมทบจากเครือ
สหวิริยาร่วมพัฒนาศักยภาพ เดินหน้าสู่ความสำาเร็จ
- ร่วมสร้างความสำาเร็จด้วยกัน เครือสหวิริยาร่วมนำา
โครงการของ สสส.ลงพื้นที่บางสะพาน 2 รุ่น 9 โครงการ 
ต่อยอดให้ชุมชนพัฒนา คิด ทำา อย่างลงตัว
- ธนาคารชุมชนบ้านท่าขาม ผุดไอเดียเก๋ ตั้งเงื่อนไข 
“ทำาความดี ลดดอกเบี้ยเงินกู้” ร่วมกันสร้างจิตสำานึก 
วินัย ความรับผิดชอบสู่ชุมชนตนเอง
- เครือข่ายผู้ประสานงานผู้นำาชุมชน 4 ตำาบล 21 
หมู่บ้าน สานงานร่างระเบียบ ธ.ชุมชน สำาเร็จลุล่วง 
เตรียมนำาใช้แบบแผนเดียวกันอย่างเป็นทางการ
- ธนาคารชุมชนและสภาผู้นำาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรม
ประชาเสวนาเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน
- เครือสหวิริยามอบคอมพิวเตอร์ให้ธนาคารชุมชน
- พีน่อ้งบา้นทางสายและเครอืสหวริยิา รว่มแรงลงมอื
ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่
- ทมีพฒันาชมุชน เพิม่ บญัชมีตีา ใชใ้นธนาคารชมุชน
สร้างระบบบัญชีแบบเปิดเผยตรวจสอบได้ชัดเจน
ทีมพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารชุม รุ่น
ที่ 1 วิเคราะห์ข้อดี และจุดแข็งของธนาคารฯ เพื่อนำามา
พัฒนาและปิดจุดอ่อนของรุ่นต่อๆ ไป 
- ผลสรุปจุดดี จุดแข็ง ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน 
รุ่น 2 ถ่ายทอด กระจายความรู้ มุ่งพัฒนาร่วมกัน
- ทีมงานธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง  ก้าวสู่เวทีภายนอก
แบ่งปันประสบการณ์ให้พี่น้อง จ.ลพบุรี
- 15 สภาผู้นำาชุมชน เวทีสนับสนุนงานพัฒนา 360 
องศา ของพี่น้องชาวบางสะพาน
- พีน่อ้งหมู ่2 บา้นทา่มะนาว เตรยีมขยายผลโครงการ
ทา่มะนาวนา่อยู ่ดูแลสขุภาพดว้ยผกัปลอดสารพษิสรปุ
ผล เดินหน้าโครงการให้เกิดประโยชน์ชัดเจน
- เครือสหวิริยา สมทบหุ้น 7 ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
รวมกำาลัง ร่วมใจสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
- 15 ลา้นบาท กบักองทนุธนาคารชมุชน อ.บางสะพาน 
พร้อมด้วยยอดสมาชิกกว่า 2,500 คน สร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้ชุมชน
- ชุมชนโครงการ สสส. ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 50 คน
ดูงาน ที่ สภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง
- ทีมงานคุณภาพ ธ.ชุมชนบ้านสวนฉัตร จากหน่ึงสู่ร้อย
สานสามัคคี สร้างศาลาประชาคมฯ โดยชุมชน เพ่ือชุมชน
- บ้านถำา้ม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ พ้ืนท่ีนำาร่องตัวอย่าง 
ต้อนรับเพื่อนต่างพื้นที่ศึกษาดูงานสภาผู้นำาชุมชน 

l	 เกี่ยวกับบริษัทในเครือสหวิริยา 

- ธนาคารโรงงาน เพ่ืออนาคตท่ีม่ันคงของพนักงาน BSM 
- พนักงาน บี.เอส.เมทัล 2 คิดนวัตกรรมใหม่เครื่อง
แยกกากเหล็ก นำ้ามัน นำ้า ออกจากกันถ่ายทอดความ
รู้ และความร่วมมือจากบีเอสเมทัล 2 สู่สาขา 1 สร้าง
ประสิทธิภาพและความสำาเร็จไปด้วยกัน
- ยกระดับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่
มาตรฐานขั้นสูง รัฐและเครือสหวิริยาร่วมก่อตั้งศูนย์
ความปลอดภัยในการทำางาน

- บริษัทในเครือสหวิริยาจับมือร่วมรับรางวัลอาชีว
อนามัยความปลอดภัย ตั้งเป้ารับรางวัลต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อรักษามาตรฐาน ชูความปลอดภัยในสถานทำางาน
เพื่อพนักงานเป็นหลักสำาคัญ
- LINE ห่วงใยพนักงานจัดอบรมการขับรถเครน เพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ลดอุบัติเหตุเพิ่มความ
ปลอดภัย
- TCS แจ่ม รับรางวัลระดับเงิน “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” 
ในโครงการรณรงคล์ดสถติอิบุตัเิหตฯุ จากกรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน รณรงค์ใส่ใจความปลอดภัยพนักงาน
ต่อเนื่อง ตั้งเป้าต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้
ครบ 4.5 ล้าน ชม. เดือนกันยายนนี้
- สหวิริยาเพลทมิล บีเอสเอ็ม 1 บางสะพาน และบี
เอสเอ็ม 2 บางปะกง จับมือร่วมรับโล่และเกียรติบัตร 
CSR-DIW ปี 54 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยตั้งแต่ต้นปี 
ไลน์ ทราสปอร์ต คุมเข้ม ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน
ขับรถ ตอกยำา้ความม่ันใจในคุณภาพการบริการงานขนส่ง
- เรือลำาเลียงมอบของขวัญสรั่ง
- เหล็กแผ่นเคลือบไทย ต้อนรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เขา้ตรวจสอบประจำาป ีผลประเมนิทัง้หมดผา่นเกณฑ ์มุง่
มั่นสร้างมาตรฐานที่ดีเพื่อพนักงานและชุมชน
- เรอืลำาเลยีงบางปะกง เชญิชวนพนกังานรว่มกจิกรรม
เพื่อสังคมที่เกาะสีชัง
- รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เครือสหวิริยา แจ้ง
ข่าวผ่านผู้นำาชุมชน และช่องทางที่เข้าถึงพี่น้องชาว
บางสะพาน
- เหล็กแผ่นเคลือบไทย บันทึกสถิติใหม่ 500,000 
ชั่วโมงการทำางานที่ปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วย
ความร่วมมือจากพนักงานและผู้บริหาร
- บี.เอส.เมทัล รับรางวัล Best Practice ในโครงการ 
Eco-Innovation จากรฐับาลเกาหล ีฝกึประสบการณ ์สรา้ง

ความรู้พัฒนากระบวนการผลิต
- คว้ารางวัลด้าน CSR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บี.เอส.เมทัล
สาขา 1 บางสะพาน รับรางวัล CSR-DIW Continuous 
Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เรือลำาเลียงบางปะกง รับงานขนส่งท่อขนาดใหญ่ 
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการขนส่ง-บริการเต็มที่ รองรับ
การเติบโตธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มเหล็กสหวิริยารณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพ
รา่งกายพนกังาน เชญิชวนออกกำาลงักายสม่ำาเสมอ ชีผ้ล
การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ภาพรวมดีขึ้น สะท้อน
ความใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน
- ขึ้นชั้นประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับกลาง 
บี.เอส.เมทัล เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบฯ สู่เวทีการคัด
เลือกตัวแทนระดับภาคกลาง
- ท่าเรือบางปะกง เจาะกลุ่มลูกค้าใกล้เคียง เปิดบริการ
พื้นที่ลานกองเก็บ รองรับสินค้าเหล็กได้กว่า 80,000 
ตัน พร้อมบริการสินค้าผ่านท่า และการขนส่งครบวงจร
- คอลัมน์พิเศษ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มเหล็ก
สหวิริยารณรงค์ประหยัดพลังงาน “เพื่อเรา เพื่อโลก”
- ประจวบสตีล ส่งพนักงานอบรมเข้มข้นด้านความ
ปลอดภัย ปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อเกิดศักยภาพสูงสุด
- ไลนท์รานสปอรต์ นำามาตรฐานสากล OHSAS 18001 
การนัต ีคณุภาพการดำาเนนิงาน เตมิขดีความสามารถให้
พนักงานและองค์กร
- TCS รับรางวัลโรงงานต่อต้านยาเสพติดดีเด่น
- การผลิตยอดเยี่ยม ความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง ผล
งานแห่งความภูมิใจของ บี.เอส.เมทัล รับรางวัลดีเด่น
ด้านความปลอดภัยฯ 3 ปีซ้อน
- สร้างความปลอดภัยในการทำางานอย่างเป็นระบบ 

ไลน์ ทรานสปอร์ต จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยใน
องค์กร ดูแลแก้ไขให้ตรงจุด
- อาชีวอนามัย ความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง เหล็กแผ่น
เคลือบไทยถ่ายทอดสาระผ่านกิจกรรมสัปดาห์ความ 
ปลอดภัยฯ ประจำาปี
- ไลน ์ทรานปอสรต์ จดัอบรมทัง้ระบบตอ่เนือ่ง รองรบั
ธุรกิจขยายตัว ดึงคู่ค้าร่วมถ่ายทอดความรู้  ความ
ต้องการ ผนึกกำาลังธุรกิจให้เข้มแข็ง
- เปิดตัวกลุ่มขนส่งสหวิริยาในงานโลจิสติกส์ระดับ
ชาติได้ผลตอบรับดี มั่นใจศักยภาพกลุ่มธุรกิจ สามารถ
ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น
- พนักงานขับรถไลน์ ทรานสปอร์ต พร้อมรถร่วม 
รับรางวัลพนักงานขับรถดีเด่น ในโครงการส่งเหล็ก
ปลอดภัยใส่ใจชุมชน
- บเีอสเมทลั สาขา 2 บางปะกง ตอ้นรบัทมีถา่ยทำาจาก
เกาหลี เก็บภาพผลงานเป็นแบบอย่างให้รุ่น 2 ในโครงการ
Eco Innovation สนบัสนนุและคดัเลอืกโดยรฐับาลเกาหลี
- บี.เอส.เมทัล สาขา 2 คิดสร้างสรรค์ ทำางานเป็นทีม 
ปรับระบบเครื่องมือการทำางาน เพิ่มมูลค่าให้องค์กร
- เหลก็แผน่เคลอืบไทย และบ.ีเอส.เมทลั จบัมอืเขา้รบั
ใบรับรองฯ ป้องกันยาเสพติด จ.ประจวบฯ
- ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก     
จัดโดย อบต.แม่รำาพึง
- บี.เอส.เมทัล สาขา 2 ลงนาม MOU โครงการลดโลก
ร้อนระดับชาติ ร่วมกับอีก 34 บริษัทชั้นนำาเข้าโครงการ
จัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
- เหล็กแผ่นเคลือบไทย ทำาสำาเร็จ 5 ล้านชั่วโมงการ
ทำางาน อุบัติเหตุเป็นศูนย์ วางแผนการลดอุบัติเหตุ         
ต่อเนื่องถึง 6 ล้านชั่วโมง
- จากดเีดน่ระดบัจงัหวดั ชมรม TO BE NUMBER ONE 
บี.เอส.เมทัล ก้าวสู่การประกวดระดับภาค

- การจัดการส่ิงแวดล้อม เครือสหวิริยา นำ้าฝน
บางสะพาน ตรวจทุกปี ผลท่ีได้ไม่มีฝนกรด ส่วนหยดเหลือง
เป็นละอองเกสรดอกไม้ ยีนยันโดยกรมควมคุมมลพิษ 
- BSM สาขา 1 ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริม 
ศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- งานทรัพยากรบุคคลกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดแผน
อบรมประจำาป ี2557 เพิม่ศกัยภาพผูบ้รหิารและพนกังาน
- ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมกับคณะกรรมการอำาเภอ
บางสะพาน ตรวจสารเสพติดพนักงาน 100 % 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาการจัดการ  
ของเสีย ของ บจก.บี.เอส.เมทัล และความรู้เรื่องบ่อ        
ฝังกลบขยะอย่างถูกวิธี
- ไลน์ ทรานสปอร์ต อบรมหลักสูตร สร้างจิตสำานึก
ด้านความปลอดภัยในการขับขี่

l		เกีย่วกบักจิกรรมสนิคา้ชมุชนเคลือ่นที่
- สินค้าชุมชนเคลื่อนที่ปี 2 เตรียมกลยุทธ์เรียกลูกค้า 
เน้นให้ผู้ซื้อผู้ขายพอใจ
- ช่วยกระจายรายได้เพิ่ม เครือสหวิริยาตั้งเป้าจัดซื้อ
สนิคา้ชมุชนเพิม่เปน็ 147-160 ลา้นบาทสำาหรบัป ี55 จาก
ตอนเริ่ม 63.5 ล้านบาทในปี 53
- ยอดจัดซื้อสินค้าจากชุมชนครึ่งปี 55 สูงถึง 86 ล้าน
บาทเชื่อมโยงอาชีพ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อยอด
ความเจริญสู่ท้องถิ่น
- คณะทำางานจัดซื้อ – จัดจ้าง เครือสหวิริยา ลงพื้นที่
รับฟังความคิดเห็นตัวแทนผู้ขาย ประสานให้เหมาะสม
เพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน
- ผู้ขายพบผู้ซื้อสินค้าถึงที่ “กิจกรรมสินค้าชุมชน
เคลือ่นที”่ ประเดมิเปดิป ี2556 ยอดรายไดส้งูเกนิ 6 หมืน่ 

แรงหนุนเสริมจากพนักงานเครือสหวิริยา
- เครือสหวิริยาอุดหนุนสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
ตั้งเป้าปีนี้ที่ 190 ล้านบาท เน้นชุมชนเพิ่มปริมาณและ
พัฒนาคุณภาพ
- ยอดจัดซื้อสินค้าจัดชุมชนสูงเกินเป้า ตั้งไว้ 190 
ล้านบาท ซื้อจริงที่ 276 ล้านบาท ช่วยสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในบางสะพาน

l		เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- สรุปผลการสำารวจระบบนิเวศ อ.บางสะพาน
- ทมีงานศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม พฒันาแผนกจิกรรมดา้น
สิง่แวดลอ้ม รองรบัความตอ้งการชมุชนเนน้กจิกรรมตดิ
อาวุธทางปัญญา
- ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้มเชญิชมุชนรว่มวดัคณุภาพนำา้ฝน 
7 – 21 กนัยายน นี ้พรอ้มใหค้วามรูเ้รือ่งฝนกรดหวงัชมุชน
เข้าใจ สบายใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เชิญผู้เชี่ยวชาญ ม. เกษตรฯ 
สำารวจระบบนิเวศและความหลากหลายของชีวภาพใน
ป่ากลางอ่าวปี 54 พร้อมแสดงผลสำารวจปี 53 เพื่อวัด
ความอดุมสมบูรณ ์บนัทกึและเกบ็สถติจิำานวนสิง่มชีวีติ 
เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
- ศูนย์ฯ เสิรมความรู้และประสบการณ์ทีมงาน และ
พนักงานเครือสหวิริยา พาศึกษาโรงงานไฟฟ้าราชบุรี 
เติมความรู้ด้านระบบบ่อหมักไบโอแก๊ส อีกทางเลือก
พลังงานทดแทนไม่ทำาโลกร้อน
- ศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ เครือสหวิริยา จัดสัมมนาการทำา 
EIA เพิ่มศักยภาพทีมศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทุกโรงงาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมกับโรงงาน
เหล็กแผ่นรีดเย็น เปิดโรงงาน ชวนชุมชน ร่วมตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและพิสูจน์หาสาเหตุ
ของกลิ่นที่ชุมชนร้องเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
ระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม
- ศูนย์ประสานงานฯ และรับเรื่องร้องเรียน นำาผล
สะท้อนจากชุมชน เดินหน้าแก้ปัญหาการร้องเรียนให้
ตรงจุด ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายให้เกิดผลสำาเร็จ
- กจิกรรมตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มปดิทา้ยป ี2555 
ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม ประสานหนว่ยงานภายนอกตรวจวดั
คุณภาพนำ้า อากาศ อ.บางสะพาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมเพิ่มพูนความรู้ จัดวิทยากร
เสริมทัพ ร.ร.บ้านท่าขาม ผลิตกระดาษจากใบมะพร้าว 
ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ประสานคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
นกและสัวต์ป่า ลงสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
ต่อเนื่องปีที่  6 ร่วมดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บางสะพาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม จับมือท่าเรือประจวบ ตรวจวัด
คุณภาพนำ้าทะเลบางสะพาน บริษัทที่ปรึกษาการันตี 
คุณภาพนำ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม เตรยีมประสาน 3 ภาคสว่น สรา้ง 
“ซั้งกอ” บ้านปลาจากวัสดุธรรมชาติ ร่วมเพิ่มจำานวน
สัตว์นำ้าในทะเลบางสะพาน
- ความสำาเรจ็ของซัง้กอ ระยะที ่1 สู ่ระยะที ่2 เพิม่ดกีรี
ทั้งจำานวนและความร่วมมือ
- ศูนย์ฯ ส่ิงแวดล้อม รุกงานด้านนิเวศวิทยาในพ้ืนท่ีประสาน
ทุกกลุ่มร่วมกิจกรรม การันตีสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน
- รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม รวม
พลังฅน สร้างฝาย ต.ทองมงคล ยึดหลักการทำางาน 
“เพราะเข้าถึงจึงสำาเร็จ”
- ศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม รว่มแตกหนอ่ ตอ่ยอด ทมีมหงิสา
สายสืบจากหาดหินสู่ป่าชายเลน เด็กๆ ร.ร.บ้านท่าขาม 
เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ 360 องศา
- กลุ่มเด็กๆ “นักสืบสายนำ้า รักษ์ลุ่มนำ้าบางสะพาน” 
ตรวจสอบคุณภาพนำ้าบ่อบำาบัด เครือสหวิริยาคุณภาพ 
นำา้อยู่ในเกณฑ์ดี สะอาด พบส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นตัวช้ีวัดอาศัยอยู่
เตรยีมพรอ้มแผนปหีนา้ ขยายกจิกรรม สง่นกัสบืฯ ตรวจ
ทุกโรงงาน 
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ส่งต่อข้อมูลการ
ตรวจวัดคุณภาพนำ้า อากาศ ให้ชุมชนแจ้งผล พร้อม
ชวนชุมชนร่วมเสนอแนะ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม
บางสะพานไปด้วยกัน
- ชุมชนฝากถึงเครือสหวิริยา ผลสำาเร็จร่วมในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม วางแผนแม่บทการดำาเนินงานปี 
57 เน้นบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
และชุมชนไปด้วยกัน
- บรรยากาศผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ของปี 2556
- ศูนย์ฯ ส่ิงแวดล้อม ลงพ้ืนท่ีประสานชุมชน แลกเปล่ียน-
รับฟัง ข้อมูลจากชุมชน ดูส่ิงแวดล้อมบางสะพานไปด้วยกัน
- การจัดการสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา การดูแล
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและกระบวนการ
ผลิต ของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)
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