
ปที่  5   ฉบับที่  110   ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  2557

ฅนเหล็กมินิมาราธอนครั้งที่ 7       

ผูแทน 5 บริษัทเหล็ก ไดแก  บริษัท สห-     
วริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (SSI)  
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 
จํากัด (NS Blue Scope) บริษัท สยาม
ยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด (SUS) บริษัท 
นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (NSGT) และบริษัท 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
(TCRSS) รวมแถลงขาวการจัดแขงขัน
เดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 
ครั้งที่ 7” นํารายไดโดยไมหักคาใชจาย
สมทบทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสที่อยู  
ในความดูแลของสมาคม มูลนิธิ และ
หนวยงานตาง ๆ ทั่วประเทศ ณ Crystal 
Ballroom โรงแรมฮอลิเดย อินน สีลม 
กรุงเทพฯ

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ”  รายงานว า  เมื่ อวันที่  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กระทรวง
อตุสาหกรรมและกรมโรงงานอตุสาห-
กรรม ไดจัดงานสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานและมอบรางวัล CSR-DIW

Awards ของ “โครงการสงเสริม
ศักยภาพโรงงานมุงสูการพัฒนา
ดานสิง่แวดลอมและความรบัผดิชอบ
ตอสังคมอยางยั่งยืน” หรือโครงการ 
CSR-DIW ขึ้น ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชมุไบเทคบางนา โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหโรงงาน
อุตสาหกรรม นํามาตรฐานของกรม
โรงงานอตุสาหกรรมวาดวยการแสดง
ความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม ไปประยุกตใช
ในการพัฒนา     อานตอ น.4

ทํานุบํารุงศาสนา 
กลุมเอสเอสไอจัด
ทอดกฐนิวดัชมุชน
กลุมบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จํากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผน

รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)   

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 

และ บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิ-

เนียริ่ง จํากัด รวมมือพนักงาน 

ชุมชน จัดกิจกรรมทอดกฐิน

สามัคคี ประจําป 2557 ณ วัด

นาผักขวง ตําบลกําเนิดนพคุณ 

อําเภอบางสะพาน   อานตอ น.3

หาผูประกอบการเหล็ก SSI – 

TCRSS – NS Blue Scope – 

SUS – NSGT รวมจดัการแขงขนั

เดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิ

มาราธอน ครัง้ท่ี 7 (Thailand Iron 

Man Mini Marathon 2014) 

เผยรายไดเพื่อการกุศลจากการ

แขงขัน 7 ครั้งกวา 14 ลานบาท 

มุงมั่นสรางความแข็งแกรงเพ่ือ

ผูดอยโอกาสทั่วประเทศ

 เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2557 

ผูแทน 5 องคกรผูประกอบการ

อตุสาหกรรมเหลก็ ไดแก นายนาวา

จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ใหญ สายกิจการสาธารณะและ

ความรับผิดชอบทางสังคม บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

(SSI) นางสาวนานากุล วุธรา ผูจัดการ

ฝายสื่อสารการตลาด บริษัท เอ็น

เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 

(NS Blue Scope) นายวิธาน สันติ-

ไชยกุล ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ  บริษัท  สยามยูไนเต็ด

สตีล(1995) จํากัด (SUS) นายชาตรี 

บญุญารตันากุล รองผูจดัการทัว่ไป

ฝายบริหารจัดการ บริษัท นิปปอน

สตีล แอนด ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (NSGT) และ

นาย MitsuoYasuhisa กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท เหล็กแผนรีด

เย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) 

รวมแถลงขาว       อานตอ น.2

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จนําแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม
มาใชในการดําเนินธุรกิจ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบ รางวัล CSR-DIW Award ป 2557 ภายใตโครงการ
พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมใหมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมอยางมสีวนรวม (Corporate Social Responsibility, 
Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งตองการสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมนําแนวคิดดานความ
รับผิดชอบตอสังคมมาใชในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถเติบโตและพัฒนาไดอยางยั่งยืน

TCRSSมุงสูอตุสาหกรรมสเีขียว
กระทรวงอตุฯมอบโลCSR-DIW

     สหวิริยาหนุนชุมชนสุขภาพดี จัด “ปนรักษ ปนยิ้ม”
เครือสหวิริยา เดินหนารณรงคสงเสริม
การปนจักรยานเพื่อสุขภาพ  ลดการใช
พลังงานและลดภาวะโลกรอน จัดกิจกรรม
ตอเน่ือง “ปนรักษ ปนย้ิม” ภายใต โครงการ

2 ลอรักษบางสะพาน จับมือนักปนชาว
บางสะพานจํานวน  91  คน  รวมสราง  
รอยย้ิมใหกับชุมชน พรอมใจกันปน
จักรยานเพื่อสุขภาพ              อานตอ น.4

SSI-TCRSSผนึกผูผลิตเหล็ก
จดัเดนิ-วิง่ชวยผูดอยโอกาส
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

เดิน-วิ่งการกุศล               ต่อจากหน้า 1

การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้ง

ที่ 7” (Thailand Iron Man Mini Marathon 2014) เพื่อนำารายได้

ขนาดนี้ ถ้าหลายๆ บริษัทร่วมกันจัดต้องประสบความสำาเร็จ
มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นในปีต่อๆ มาเราจึงอยากให้
บริษัทเหล็กพันธมิตรได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมดีๆ เช่น
นี้ด้วย จึงได้เชิญบริษัทที่มีโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทย
เข้าร่วม ซึ่งทำาให้การจัดงานแต่ละครั้งที่ผ่านมาประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างมาก ผมขอขอบคุณพันธมิตร 4 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท สยาม   
ยูไนเต็ดสตีล (1995) จำากัด บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด และ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย  จำากดั  (มหาชน)  ซึง่รว่มจดังาน  และรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการแข่งขัน ค่าเสื้อ หรือค่าเหรียญ

รางวัล สำาหรับเงินบริจาคที่ได้มาจะไม่มีการหักค่าใช้จ่าย 

และจะนำาไปมอบให้แก่มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรวมรายได้

จากการจัด 7 ครั้งที่ผ่านมา กว่า 15 ล้านบาท นับเป็นเรื่องน่า

ยินดีที่ได้เห็นทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงพันธมิตร 

พนักงานขององค์กรร่วมจัด และประชาชนทั่วไปให้ความ

สนใจ และสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอด คาดว่าปีนี้

สามารถหารายได้มอบแก่มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสได้ถึง 2.5 

ลา้นบาท ซึง่ทางคณะผูจ้ดังานจะจดัสรรเงนิดงักลา่วเพือ่สรา้ง

ความแข็งแกร่ง และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มากที่สุดทั่ว

ประเทศต่อไป”

  นางสาวนานากุล วุธรา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope)  

กล่าวว่า “ส่ิงท่ี NS Blue Scope ประทับใจในการเข้าร่วมสนับสนุน  

ฅนเหลก็มนิมิาราธอน คอืการนำาเงนิรายไดไ้ปชว่ยเหลอืผูด้อ้ย

โอกาส โดยนอกจากจะเปน็สือ่กลางในการสรา้งความตระหนัก

และให้ความสำาคัญต่อการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพแล้ว 

ยังต้องการให้เกิดความต่อเน่ืองในการจัดกิจกรรมดีๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน

ความดแูลของสมาคม มลูนธิ ิและหนว่ยงานตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ

  นายนาวา จันทนสุรคน ในฐานะผู้แทนองค์กรร่วมจัด

กล่าวว่า “เมื่อ 7 ปีก่อนเอสเอสไอได้เริ่มต้นการจัดกิจกรรมมินิ

มาราธอนขึ้นในนามของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เป็นปีแรก และได้รับเสียงตอบรับดี

มาก ดังนั้นเราจึงคิดว่าถ้าจัดบริษัทเดียว แล้วได้การตอบรับดี

อ่านต่อ น.3

SSI p.2.indd   1 10/31/2557 BE   7:17



ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ทอดกฐิน            ต่อจากหน้า 1

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม
ที่ผ่านมา นำาเงินที่ได้ไปทำานุบำารุงศาสน-
สถานและกิจกรรมบำารุงพระพุทธศาสนา
	 	 ผู้สื่อข่าว”ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	
รายงานจากพื้นที่อำาเภอบางสะพานว่า	 เมื่อ
วันอาทิตย์ที่	20	ตุลาคมที่ผ่านมา	กลุ่มบริษัท					
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจำากดั	(มหาชน)	ไดร้ว่ม
กับพนักงานและชุมชนดำาเนินกิจกรรมด้าน
การทำานุบำารุงศาสนาโดยร่วมทอดกฐินสามัคคี
ประจำาป	ี2557	ณ	วดันาผกัขวง	จดัพธิสีมโภชน์
องค์กฐินและพิธีฉลององค์พระพุทธรูป	(หลวงพ่อ
วัดเขาตะเครา)	โดย	ดร.มารวย	ผดุงสิทธิ์	และ	
นายวิน	 วิริยประไพกิจ	 เป็นประธานอุปถัมภ์
และประธานตามลำาดับ
	 	 ภายในงาน	มีการจัดการสมโภชน์องค์
กฐินและฉลองหลวงพ่อวัดเขาตะเคราจำาลอง	
(หลวงพ่อทอง)	 โดยนายนาวา	จันทนสุรคนธ	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายกิจการ
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม	
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	
เป็นตัวแทนผู้บริหาร	พนักงาน	 ร่วมถวายผ้า
กฐิน	พร้อมพุ่มกฐิน	ร่วมกับ	ผู้นำาท้องถิ่น	ชาว
บ้านในชุมชนนาผักขวง	 กว่า	 300	 คน	 โดย
มียอดเงินรวมทั้งสิ้น	 279,564.25	บาท	 (สอง
แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบ
ห้าสตางค์)	 พร้อมด้วยเครื่องบริวารกฐินอีก

จำานวนหนึ่ง			
  นายนาวา จนัทนสรุคน	ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 สายกิจการสาธารณะและ	
ความรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัท	สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	เปิดเผยกบัผู้สื่อข่าว	
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	ว่า	 “การทอดกฐิน
นับเป็นประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมา

จนถงึปจัจบุนั	ซึง่นอกจากจะเปน็กจิกรรมทาง
ศาสนาแล้ว	ยังเป็นกิจกรรมทางสังคม	ที่เสริม
สรา้งความสามคัค	ี	ซึง่ตรงกบัหนึง่ในนโยบาย
การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัท	
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ	
และการรักษาวัฒนธรรม	รวมทั้งคตินิยมและ
วิถีปฏิบัติอันดีงามของชุมชนในท้องถิ่นด้วย”		
โดยวัตถุประสงค์ของการทอดกฐินในครั้งนี้
ทางวัดจะนำาเงินไปใช้ในกิจกรรมบำารุง

พระพุทธศาสนา	และทำานุบำารุงศาสนสถาน
เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา	
  นายวเิชยีร เกตงุาม	กำานนัตำาบลกำาเนดิ
นพคุณ	กล่าวว่า	 “รู้สึกยินดีที่ทางกลุ่มบริษัท	
เอสเอสไอ	 ได้ให้ความสำาคัญกับการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน	 ด้วยการจัด

ทอดกฐนิถวายวดันาผกัขวง	ซึง่เปน็วดัทีเ่กา่แก่
คู่บ้านคู่เมืองบางสะพาน	และเป็นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชน	ชาวนาผักขวง	และ
ชาวบางสะพาน	มาอย่างยาวนาน	อีกทั้งใน
การทอดกฐินครั้งนี้	ยังมีผู้บริหารระดับสูงของ
ทางบรษิทั		หลายทา่นไดส้ละเวลามารว่มงาน
อีกด้วย	 ทำาให้ลดช่องว่างระหว่างบริษัทกับ
ชมุชน	รูส้กึถงึความอบอุน่ทีม่ตีอ่กนัไดม้ากขึน้	
โดยส่วนตัว	 เชื่อว่าบรรยากาศเช่นนี้จะคงอยู่

ตลอดไป	สะท้อนภาพการอยู่ร่วมกันระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน”
 นางทรงศร ีบญุศรี	ตวัแทนคณะกรรมการ
วดันาผกัขวงและตวัแทนชมุชนบา้นนาผกัขวง	
กล่าวว่า	 “ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัท	
เอสเอสไอ	ที่มาทอดกฐินเพื่อช่วยเหลือวัดนา
ผกัขวง	ในการสรา้งศาลาบำาเพญ็กศุล	นบัเปน็

นิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาชุมชน
ของเรา	ใหท้ดัเทยีมกบัชมุชนอืน่	ๆ 	ทัง้นีเ้พราะ
เราอาจจะเริ่มช้ากว่า	 แต่เชื่อว่าในอนาคต	
ความร่วมมือร่วมแรงกันระว่างบริษัทกับ
ชุมชน	 ก็จะมีมากขึ้น	 ซึ่งทางชุมชนหวังว่า
บริษัทจะร่วมกับทางชุมชนช่วยทางวัดใน
การสร้างศาลานี้ให้แล้วเสร็จ	 เพื่อที่ชาวบ้าน
ในพื้นที่จะได้ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมทาง
ศาสนาต่อไป”

เดิน-วิ่งการกุศล  ต่อจากหน้า 2

โดยที่ผ่านมา	ฅนเหล็กมินิมาราธอน	 ได้รับการ

ตอบรับดีมาก		มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	 คู่ค้า	 และบริษัทพันธมิตร	

เราคาดหวังว่าจำานวนจะเพิ่มขึ้นเช่นนี้ทุกปี”

  นายวิธาน สันติไชยกุล	 ผู้จัดการฝ่าย

ทรพัยากรบคุคลและธรุการ	บรษิทั	สยามยไูนเตด็

สตีล	(1995)	จำากัด	(SUS)	กล่าวว่า	“ตั้งแต่ปีแรกที่

SUS	ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้

เราได้เห็นความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่หลายๆ	 อย่าง	

ได้แก่	 หนึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ผลิตเหล็กใน

ประเทศไทย	สองเป็นการกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัท	และพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ	และ

จากต่างจังหวัด	 และท้ายที่สุดเราได้เห็นรอยยิ้ม

ของผู้ด้อยโอกาส		เราสามารถสร้างพลังให้แก่

พวกเขาในการดำาเนนิชวีติตอ่ไป	ดงันัน้เราจงึตัง้ใจ

ว่าจะสนับสนุนกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง	โดยสาเหตุ

ทีเ่ราเนน้การชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส	เพราะเราเปน็

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	คุณสมบัติ

ของเหล็กที่ดีอย่างหนึ่งคือความแข็งแกร่ง	 เรา

เลยใช้แนวทางนี้มาสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส	หรือ

คนพิการเป็นส่วนใหญ่	 เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้	 มี

ความแข็งแกร่ง	และยืดหยัดในสังคมของเราได้”

  นายชาตรี บุญญารัตนากุล	รองผู้จัดการ

ทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการ	 บริษัท	 นิปปอน	สตีล	

แอนด์	 ซูมิคิน	 กัลวาไนซิ่ง	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	

(NSGT)	กลา่ววา่	“NSGT	รูส้กึดใีจมาทีไ่ดม้สีว่นรว่ม

สนบัสนนุกจิกรรมดีๆ 	เชน่นี	้โดยเริม่จากปทีีแ่ลว้ที่

ไดร้บัเชญิเขา้รว่มเปน็ปแีรก	ขอขอบคณุเอสเอสไอ

ทีไ่ดใ้หโ้อกาสเรารว่มชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส	และ

เราตั้งใจว่าเราจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ	 เช่นนี้ต่อ

ไป	 เพราะการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลนี้นับ

เปน็การรวมตวัทีย่ิง่ใหญ	่ทีบ่รษิทัในอตุสาหกรรม

เหล็กรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม	

ส่วนตัวแล้วอยากให้หลายๆธุรกิจเกิดการรวมตัว

กันเพื่อทำากิจกรรมทางสังคมเช่นนี้	 	 เพื่อขยายวง

กว้างไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้มากยิ่งขึ้น”

  นาย Mitsuo Yasuhisa	กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ	่บรษิทั	เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย	จำากดั	(มหาชน)	

(TCRSS)	กลา่ววา่	“นบัเปน็เรือ่งทีน่า่ยนิดมีากทีไ่ด้

มารว่มสนบัสนนุงานนีอ้กีครัง้	เพราะ	TCRSS	ไดใ้ห้

ความสำาคัญกับการทำากิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง

ต่อเนื่องอยู่แล้ว	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยมีการจัด	 “โครงการจิต

อาสา”	 เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน	

TCRSS	 ในการทำาประโยชน์เพื่อสังคม	ทางเราจึง

ยนิดเีปน็อยา่งยิง่ทีไ่ดม้สีว่นรว่มสนบัสนนุกจิกรรม

การเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน	 ซึ่ง

จากการสนับสนุนครั้งที่	 6	 ซึ่งเป็นครั้งก่อนหน้า

นี้มีคู่ค้า	พันธมิตร	และประชาชนทั่วไป	ให้ความ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	 1,400	 คน	ผู้บริหาร	

พนักงานขององค์กรร่วมจัด	700	คน	มีรายได้จาก

การจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย	 จำานวน	 2.4	

ล้านบาท	สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของ

สมาคม	 มูลนิธิ	 หน่วยงาน	สถาบันการศึกษาที่

ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาสและผู้พิการ	จำานวน	24	แห่ง	ซึ่งนับว่าเป็น

กิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จ	และทำาประโยชน์

เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง”

 ทีซีอาร์เอสเอสร่วมใจบริจาค
โลหติใหก้บักาชาด จงัหวดัประจวบ-
คีรีขันธ์
พนักงานบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จำากัด	
(มหาชน)	หรอื	ทซีอีารเ์อสเอสไอ	อำาเภอบางสะพาน	
ร่วมใจกันบริจาคโลหิตให้แก่กาชาด	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และโรงพยายบาลบางสะพาน	
เพื่อนำาโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 พร้อมกับ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 โดย
การกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิตใหม่ขึ้นมา
ทดแทน	ทำาให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	โดย

กิจกรรมบริจาคโลหิตจัดขึ้น	ณ	ห้องประชุมออดิ-
ทอเรียม	 โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 เมื่อวันที่	
15	ต.ค.	พ.ศ.2557	ที่ผ่านมา

X
 

	 	 สำาหรบักจิกรรมการแขง่ขนัเดนิ-วิง่การกศุล

ฅนเหล็กมินิมาราธอน	 ครั้งที่	 7	 จะแบ่งเป็น	 2	

ประเภท	ได้แก่	

-	 การแขง่ขนัเดนิ	-	วิง่	มนิมิาราธอน	5	กม.	(2	รอบ	

สวนลมุพนิ)ี	ปลอ่ยตวัเวลา	06.00	น.	แบง่กลุม่อายุ

ดังนี้

	 ชาย	อายุไม่เกิน	15	/	16-39	/	40-49	/	50	ปีขึ้นไป

	 หญิง	อายุไม่เกิน	15	/	16-39	/	40	ปีขึ้นไป

-	 เดิน	-	วิ่ง	เพื่อสุขภาพ	2.5	กม.	(1	รอบ	สวนลุมฯ)		

ปล่อยตัวเวลา	06.00	น.	 ไม่มีการแข่งขัน	 ไม่แบ่ง

กลุ่มอายุ

	 	 โดยการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลจะจัดขึ้นใน

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น. 

ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี	ผู้สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 JogAndJoy	 โทรศัพท์	

02-741-1900	หรือที่	www.JogAndJoy.com
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�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

TCRSS              ต่อจากหน้า 1

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 
26000 และไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมและชมุชน
อย่างย่ังยืน ตลอดจนส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ได้รับรางวัลแล้ว มีการดำาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ร่วมมือกันขององค์กรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ความชำานาญ สามารถดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดผลที่เป็น    
รูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด 
  ท้ังน้ีภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา
สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานพร้อมกับปาฐกถาภายในงานว่า “กระทรวง
อุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ยังคงส่งเสริมโครงการ CSR-DIW เพื่อให้ภาค
อุตสาหกรรมอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน พึ่งพา

อาศัย เกื้อกูลกัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่า

เชือ่ถอื และเกดิความไวว้างใจ ของภาคประชาชน 

ประกอบกับ ในปี 2558 ก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีการพัฒนา

เพื่อก้าวไปพร้อมกัน กระทรวงอุตสาหกรรม จะ

ไม่ยอมหยุดอยู่เพียงเท่านี้ จะยังคงเป็นผู้ส่งเสริม 

สนับสนุนและผลักดันท่านให้ก้าวต่อไปพร้อมกับ

เราอย่างมั่นคง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สารสนเทศ สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ใส่ใจ

ต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน

ต่อว่า “ในปีนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับรางวัล 

CSR-DIW จำานวน 112 โรงงาน และรางวัล CSR-

DIW Continuous จำานวน 272 โรงงาน โดยบริษัท 

เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) หรอื TCRSS 

หนึง่ในบรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ ไดร้บัรางวลั CSR-

DIW ในครั้งนี้ด้วย”

  นายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัทเหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
ตัวแทนบริษัทขึ้นรับรางวัล กล่าวว่า “บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วม
โครงการ CSR-DIW ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 
และได้ร่วมประกวด CSR-DIW Awards อย่างต่อ
เนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยผู้บริหารได้ให้ความ
สำาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับได้
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อ
ปี พ.ศ.2554 เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติ
ของพนักงานทุกคนในองค์กร  โดยมุ่งเน้นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคำานึงผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบ
กิจการของบริษัท โดยยึดหลักดำาเนินธุรกิจที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และการกำากับ
ดูแลที่ดี เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติ

ตามขอ้กำาหนดของกฎหมาย และขอ้กำาหนดอืน่ๆ 
หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่ง
มัน่พฒันาปรบัปรงุ เพือ่สรา้งรากฐานความรบัผดิ
ชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”
  นางสาวธันยาภัทร์  พัฒนชัยปรีชา 
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม TCRSS กล่าวว่า “การ
ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งที่ดี  ทำาให้บริษัทฯ 
ได้แนวทาง และหลักการในการดำาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ดำาเนินกิจการโดยมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good governor) สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องบรษิทั
คือ “มุ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นเลิศ ด้วย
ทีมงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม” ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW อย่างต่อเน่ือง ทำาให้เกิด
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อ
ถือ และเกิดความไว้วางใจของชุมชนมากยิ่งขึ้น”

ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม     ต่อจากหน้า 1

รณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
ควบคู่เสริมสร้างความสามัคคีร่วมบำาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน ตามสโลแกน 
“ลดใช้นำ้ามัน เธอกับฉันแข็งแรง”
  เมื่อเร็วๆ นี้ เครือสหวิริยาได้จัดกิจกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องส่งเสริม
การมีสุขภาพดีของคนในชุมชน พร้อมกระตุ้น
จิตสำานึกชุมชนให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดย
เชิญชวนชาวบางสะพานที่สนใจร่วมปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพระยะทางไป-กลับ 12 กม.เส้นทาง
จากหนา้องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลพงศป์ระศาสน์
ไปบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บขยะ
บริเวณชายหาดหน้าโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
ซึ่งมีชาวบางสะพานสนใจนำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 91 คน 
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) และ
ผูบ้รหิารเครอืสหวริยิาไดเ้ปดิเผยถงึกจิกรรมครัง้นี้
วา่ “สบืเนือ่งจากการจดักจิกรรมปัน่จกัรยานเนือ่ง
ในวนัปลอดรถ หรอื Car Free Day ภายใตโ้ครงการ 
2 ล้อรักษ์บางสะพาน ซึ่งเครือสหวิริยาร่วมมือกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ
ตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้อง
ชาวบางสะพานเปน็อยา่งด ีซึง่เหน็ไดจ้ากจำานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มากขึ้นทุกปี และกิจกรรมดัง
กล่าวยังสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสำาคัญในการ
เกิดภาวะโลกร้อนได้เป็นจำานวนมาก 
  ดงันัน้เครอืสหวริยิาจงึไดร้เิริม่จดั “กจิกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้
โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพานข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของคนในชุมชนด้วย
การปัน่จกัรยานออกกำาลงักาย พรอ้มทัง้สนบัสนนุ
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะ
โลกร้อนควบคู่กับส่งเสริมการมีจิตสาธารณะใน
การรว่มบำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่และ
ชุมชน สำาหรับกิจกรรมปั่นรักษ์” 
  “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็น
ครั้งแรกที่เครือสหวิริยาจัดขึ้น เป็นเรื่องที่น่ายินดี
เน่ืองจากมีพ่ีน้องชาวบางสะพานนำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมกับเรามากถึง 91 คัน ผมถือเป็นนิมิตหมาย

ที่ดีในการเริ่มต้นกิจกรรมนี้ซึ่งแสดงให้ถึงความ
ตั้งใจในการร่วมสร้างโลกสวย  บางสะพานสดใส
ของพวกเราร่วมกัน ซ่ึงจากการคำานวณกิจกรรมใน
คร้ังน้ีสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซดป์ระมาณ 414.96 กโิลกรมัคารบ์อนได-
ออกไซด์เทียบเท่า และเมื่อนำาไปรวมกับสถิติการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พวกเรา
ร่วมกันทำาไว้นับตั้งแต่การจัดโครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพานครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ณ ปัจจุบัน
พวกเราชาวบางสะพานสามารถช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 
15,434.60 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และ
ผมหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่สถติติวัเลขการลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อโลกสวย
บางสะพานสดใสจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นาย
ผดุงศักดิ์กล่าว
  นางสุนีย์ ประกอบปราณ ชาวบ้านหมู่ 1 
ต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปัน
ยิ้มได้เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กว่า “รู้สึกดีใจที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เพราะปกติไม่
คอ่ยมเีวลาออกกำาลงักาย ซึง่สำาหรบักจิกรรมนีจ้ดั

ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันว่างพอดี เลยตัดสิน
ใจมาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อออกกำาลัง
กาย ทำาใหส้ขุภาพเราแขง็แรง แลว้กไ็ดเ้จอเพือ่นๆ
ด้วย สนุกมากค่ะ ถ้าไม่ติดภารกิจอะไร จะมาเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยค่ะ”
  นางฉลวย ชมอินทร์ ชาวบ้านหมู่ 10 
ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า “กิจกรรมปั่นรักษ์ ปัน
ยิ้ม เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะนอกจากจะได้ปั่น
จกัรยานออกกำาลงักาย ทำาใหร้า่งกายแขง็แรงแลว้ 
ยงัไดร้ว่มกนับำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่ชมุชนอกี ทำาให้
ชมุชนนา่อยูม่ากขึน้ นอกจากนีย้งัไดพ้บปะพดูคยุ 
ทำาความรูจ้กักบัเพือ่นๆทีม่ารว่มกจิกรรม อยากให้
เครือสหวิริยาจัดกิจกรรมนี้บ่อยๆ ค่ะ จะมาเข้า
ร่วมทุกครั้งเลย”
  นางบุญส่ง  ทองแดง  ชาวบ้านหมู่ 6  ต.กำาเนิด-
นพคุณ เปิดเผยกับทีมข่าวเอสเอสไอว่า โดยปกติ
ก็เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานกับเครือสหวิริยา
เกอืบทกุครัง้ เพราะใชจ้กัรยานเปน็พาหนะในชวีติ
ประจำาวันอยู่แล้ว นอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
แล้ว ป่ันจักรยานยังปลอดภัยและประหยัดค่านำา้มัน
อีกด้วย “วันนี้ป้าปั่นมาจากบ้านดอนทอง หมู่ 6 
กำาเนิดนพคุณ หลายคนอาจมองว่าไกล แต่ป้าก็ป่ัน

มาเรื่อยๆ ไม่รู้สึกว่าไกล มาร่วมกิจกรรมนี้เพราะ
ป้าว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มาก อยาก
ให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นเพราะทำาให้
รา่งกายแขง็แรง ปลอดภยัและไมเ่ปลอืงนำา้มนัคะ่ 
กจิกรรมครัง้หนา้ปา้จะมารว่มดว้ยอกีแนน่อนคะ่”
  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากหลายหน่วยงานอันได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ
สภ.บางสะพาน  ประจำาจุดตรวจพงศ์ประศาสน์
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นสหวิริยาฯ ชมรมจักรยาน
ตำาบลพงศ์ประศาสน์ ชมรมจักรยานบ้านฝ่าย
ท่า ชมรมจักรยานบ้านทุ่งนุ่น  โดยกิจกรรมครั้ง
ต่อไป ครั้งที่ 2/2557 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 
ธันวาคม 2557 เพื่อร่วมกันปั่นจักรยานระยะทาง
ไปกลับ 20 กม. เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอำาเภอ
บางสะพานเลียบชายหาดเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์
ดว้ยการเกบ็ขยะชายหาดอา่วบอ่ทองหลาง ต.แม่
รำาพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่สนใจ
สามารถนำาจักรยานมาพร้อมกันหน้าที่ว่าการ
อำาเภอบางสะพาน หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่
เติมได้ที่สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) โทร.
032-691403-5 ต่อ 5340, 5316
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●  ประมวลภาพ น.4

ลกูหลานชาวบางสะพาน
เขารวมงานกับเครือสหวิริยาตอเน่ือง
รวมกันสรางความเจริญใหทองถิ่น
ผูบริหารเครือสหวิริยา พูดคุย
ขอมลูการรบัลกูหลานพีน่องชาว
บางสะพาน เขารวมทํางานกับ
บริษัทตางๆ ในเครือสหวิริยา 
อ.บางสะพาน ซึ่งเปนอีกหนึ่ง
บทบาทของการเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ระหวางภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน พรอมทั้งตอยอดปู
พืน้ฐานการศกึษาเพือ่ใหตรงเปา
ประสงคเดียวกัน ตามนโยบาย
เรียนจบแลว มีงานรองรับ
  จากการประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน
และโครงการสหวิริยารวมพัฒนา เมื่อ
ปลายเดอืนกนัยายนทีผ่านมา ผูบรหิาร
เครือสหวิริยา ไดรายงานขอมูลเรื่อง
ตําแหนงงานที่ตองการ รวมถึงตัวเลข
การรับลูกหลาน         : อานตอหนา 2

พ่ีสอนนอง “ไลเคน-ตัวช้ีวัดคุณภาพอากาศ”
ศูนยฯ ส่ิงแวดลอมถายทอดขอมูลดีๆ ใหเด็ก ร.ร.บานทาขาม

เครือสหวิริยารวมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยมหาราช
23 ต.ค. น.2

●  รวมงานพิธี

11 บริษัทในเครือสหวิริยารวมตัว “CSR School” 
เรียนรู แบงปน เพื่ออยูรวมกับชุมชน-สังคมอยางยั่งยืน

  เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผานมา รายงานจาก
ทีมงานขาวฅนเหล็กภาคสนาม เกี่ยวกับกิจกรรม
สัมมนาหลักสูตรที่นาสนใจ ภายใตโครงการ CSR 
School จัดโดยฝายโครงการพิเศษ เครือสหวิริยา ซึ่ง
งานนี้ไดรวมกําลังของ 11 บริษัทในเครือ เขารวม
กิจกรรมอยางอบอุน      : อานตอหนา 2

ฝายโครงการพิเศษ เครอืสหวริยิา จดัหลกัสตูร CSR School ใหความรู แบงปนความคดิ เรือ่งความรบัผดิชอบ
ตอสังคมขององคกร เชิญ 11 บริษัทในเครือ ฟงบรรยาย และรวมกันสรางมุมมองการทํางานดานความ
รับผิดชอบสังคมไปที่เปาหมายเดียวกัน วางแผนหลักสูตรตอเนื่องหลายเวที นําไปสูการขยายผลเพื่อการ
ปฏิบัติไดจริง

แฟมภาพ

: อานตอหนา 3

คอลัมนคอลัมน

เชิญชวนพี่นอง
ชาวบางสะพาน

รวมกิจกรรม

สัปดาหความ
ปลอดภัย

และส่ิงแวดลอม
เครือสหวิริยา 

SHE WEEK
2014

ศูนย สิ่งแวดลอม และบริษัท
ในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน 
จัดอบรม ISO 18001 น.3

●  จัดอบรม

บ.ีเอส.เมทลั
รับรางวัล
CSR-DIW
ตอเนือ่งปที ่3
สรางศักยภาพโรงงาน สู
การสรางความรบัผดิชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม

: อานตอหนา 3

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ถายทอดความรู เสริมสรางทักษะการสํารวจและความรูดานสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน 
ผานการศึกษา “ไลเคน ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศตามธรรมชาติ” คาดหวังใหเยาวชนไดใชพื้นที่ทางธรรมชาติ
ในทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม

  ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม

ส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา ประสานความ

รวมมือกับโรงเรียนบานทาขาม  หมู  4

ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน เขารวม

ถายทอดความรู เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการ

ตรวจวัดไลเคน ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดอากาศตาม

ธรรมชาติ ใหนอง ๆ ไดรับรู ซึ่งในครั้งนี้

เปนการใหความรูในเบ้ืองตน กอนท่ีจะมี

กิจกรรมภาคสนามนําเด็กลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน

ตอไป   : อานตอหนา 4

เครือสหวิริยา และ บจก.ทาเรือประจวบ
นําคณะพี่นอง หมู 3 บานอาวยาง

ไปศึกษาดูงาน จ.ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม

ประชาสั
มพันธพ

ิเศษ
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

   เครือสหวิริยาร่วมพิธี
วางพวงมาลา เน่ืองในวันปิย-
มหาราช 23 ต.ค.
นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอ
บางสะพาน เป็นประธานในพิธีวางพวง
มาลาถวายเครื่องราชสักการะพระบรม
ราชานสุาวรยี ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” 
ประจำาปี 2557 เพื่อเป็นการรำาลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมท้ังนำาหน่วยงาน

X

ชาวบางสะพานและอื่นๆ เข้าร่วมงานกับบริษัท

ในเครือสหวิริยา โดยนายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ 

ผู้บริหาร ได้สรุปข้อมูลดังนี้

  เครือสหวิริยามีข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร

พนักงานเข้าทำางานในเครือสหวิริยา พูดคุยกับพ่ีน้อง

ชาวบางสะพาน  ผ่านเวทีประชุมคณะทำางาน

ขบัเคลือ่นฯ เปน็ประจำาทกุเดอืน คอือพัเดทขอ้มลู

ผ่านช่องทางนี้ เพื่อให้ผู้นำาชุมชน และสมาชิกที่

เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อไปสื่อสารข้อมูล

การรับสมัครพนักงานให้อีกทางหนึ่ง โดยเมื่อ

เดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา บริษัทในเครือ

สหวิริยา 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

บจก.เวสท์โคทเอ็นจิเนียร่ิง
บจก.บี.เอส.มัล และบจก.
ไลน์ ทรานสปอร์ต รับ
พนักงานเข้าทำางานใน
ตำาแหน่งต่างๆ 24 คน 
โดยรับ-คัดเลือกคนใน
พืน้ทีบ่างสะพาน 12 คน

         จังหวัดใกล้เคียง 5 คน 
และจากจังหวัดอ่ืนๆ อีก 7 คน ซ่ึง น.ส.พัฒนาภรณ์
สยุบางดำา เจา้หนา้ทีร่บัวตัถดุบิ บจก.บ.ีเอส.เมทลั 
หนึ่งในคนพื้นที่บางสะพานที่ได้ร่วมงานกับเครือ
สหวิริยา ฝากความคิดเห็นว่า
  “ได้เข้าร่วมงานกับ บจก.บี.เอส.เมทัล เมื่อ
วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา จบการศึกษาจากมหา-
วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สาขาบริหาร

ธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายว่า หากจบการศึกษาแล้ว
อยากมาทำางานใกลบ้า้น และตอ้งการทำางานตรง
ตามสาขาทีจ่บมา ตนเองนัน้มกีารตดิตามขา่วสาร
การรับสมัครพนักงานของเครือสหวิริยาอย่างต่อ
เนื่อง  และพอทราบว่าบริษัทฯ เปิดรับสมัคร  ก็มา
ปฏิบัติตามข้ันตอน ท้ังสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ซ่ึงต่อมาก็ได้รับการคัดเลือก ปัจจุบันน้ีสังกัดแผนก
รับวัตถุดิบ เป็นเจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ รู้สึกดีใจที่
รว่มงานกบัเครอืสหวริยิา หนา้ทีก่ารงานกส็ามารถ
สรา้งความภมูใิจใหก้บัตนเองและครอบครวั สว่น
วัฒนธรรมภายในองค์กรก็เป็นความประทับใจ 
เนือ่งจากรุน่พีใ่หค้วามเปน็กนัเอง  ถา้ไมเ่ขา้ใจงาน 
จะคอยให้คำาแนะนำา และถ้าสงสัยในงานที่ทำาอยู่
สามารถถามได้ทุกเรื่อง และต้องขอขอบคุณที่ให้
โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเครือสหวิริยา” 

  ในบทบาทของภาคอุตสาหกรรมที่มองเห็น

การเติบโตของสังคม ชุมชน ควบคู่ไปกับภาค

ธุรกิจในพื้นที่นั้น  ได้มองรอบด้านเกี่ยวกับ

องค์ประกอบที่จะนำาพาให้ชุมชนมีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซึ่งเครือ

สหวิริยา ได้ดำาเนินการสนับสนุนด้านการศึกษา 

ใน อ.บางสะพาน ผ่านความร่วมมือกับโรงเรียน

ระดับชั้นประถม มัธยม จนถึงระดับอาชีวศึกษา

อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้สนบัสนนุทนุการศกึษา อปุกรณ์

การศกึษา ดแูลเรือ่งสถานที ่บคุลากร และรว่มกนั

พัฒนาหลักสูตรให้คนตรงกับงานมากที่สุด เพื่อ

ให้เป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และ

เศรษฐกจิอำาเภอบางสะพาน และของประเทศชาติ

เดินหน้าไปอย่างยั่งยืน

ร่วมงาน             ต่อจากหน้า 1

ตัวอย่างความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR - การ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
l CSR (Corporate Social Responsibility) คือ การรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ 
  CSR เปน็เรือ่งของการทีอ่งคก์รตอบสนองตอ่ประเดน็ ดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  โดยมุง่ทีก่าร ให ้ประโยชนก์บั 
คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาท ของ
องคก์รธรุกจิในสงัคม และความคาดหวงัของสงัคมทีม่ตีอ่องคก์ร
ธุรกิจ โดยจะต้องทำาด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 
มิติ คือ การวัดผล ทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม นำาไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

l	 CSV (Creating Shared Value) คือ การสร้างสรรค์
คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม
  เป็นกลยุทธ์ที่ต่อยอดสูงขึ้นไปจากซีเอสอาร์ โดยมีการ
กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ ควบคู่ไปกับส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของ
ชมุชนทีอ่งคก์รนัน้ตัง้อยูใ่หก้า้วหนา้ขึน้ไปพรอ้มๆ กนั มกีารแบง่
ปนัและเอือ้เฟือ้ตอ่กนั เพือ่สรา้งคณุคา่ใหท้กุภาคสว่นของสงัคม 
อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาและยกระดบัเศรษฐกจิ ตลอดจนสงัคม
โดยรวมให้แข็งแรง สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน

l	 SD (Sustainable Development) คอื การพฒันาทีย่ัง่ยนื
  ตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบันได้ โดยไม่
ทำาให้ความต้องการของคนยุคต่อมาเกิดปัญหา

จาก CSR สู่ SD (Sustainable Development)
ปัจจัยสร้างกระแสยอมรับความสำาคัญของ CSR / SD
l กฎหมาย ข้อบังคับของทางการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 เข้มข้นขึ้น
l	 การตระหนักถึงบทบาทของบุคคล / องค์กรต่อความยั่งยืน
 ทางโลก
l	 ธุรกิจสามารถเพิ่มคุณค่าและป้องกันความเสี่ยงด้วย CSR
l	 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย = ผู้บริโภค / คู่ค้า-หุ้นส่วน
 ธุรกิจ / ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน / พนักงาน - ผู้ที่สนใจเข้าทำางาน / 
 ชุมชน-สังคม

พร้อมด้วยท่านที่ปรึกษา และผู้บริหารเครือ
สหวิริยา นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ นายวิกรม 
วัชระคุปต์ และนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละบริษัทได้ส่งผู้แทนที่
มีหน้าที่-ความรับผิดชอบเกี่ยวเนื่องกับงานด้าน
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน เขา้รว่มหลกัสตูร 
CSR School ในคร้ังน้ี ท้ัง บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจก.เวสท์โคทส์ 
เอ็นจิเนียริ่ง บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์ 
ทรานสปอรต์ บจก.ทา่เรอืบางปะกง บจก.ประจวบ
พัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ บจก.บางปะกงการโยธา 
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจก.บี.เอส.เมทัล 
บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
  โดยหลักสูตร CSR School ดังกล่าว มีการ
แบ่งแผนการอบรมออกเป็น Module หรือเรียกว่า

เป็นแต่ละหัวข้อวิชาอบรม ซึ่งรายละเอียดใน
หลกัสตูรทีจ่ดัแตล่ะครัง้จะไมเ่หมอืนกนั โดยมกีาร
ถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์
ด้าน CSR แต่ละด้าน ซึ่งเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา เป็นการจัดครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการ CSR” ที่
เน้นไป 3 เร่ืองใหญ่ๆ กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีประสบการณ์งาน CSR คือ ดร.สุนทร คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการ บจก.อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคช่ัน
ท่ีบรรยายเก่ียวกับ 1.CSR กับกลยุทธ์องค์กร เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  2. CSR กับกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากแนวคิดสู่ปฏิบัติ และ
รับฟังประสบการณ์การทำางานจริงของ CSR บริษัท
ในเครือ จากนายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทาง
สังคม SSI ในเรื่อง กรณีศึกษา “การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี” 

CSR School       ต่อจากหน้า 1

พัฒนาภรณ์ สุยบางดำา

  นางศศิธร พิริยกิจ ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการฝ่ายโครงการพิเศษ 

เครือสหวิริยา กล่าวว่า “การจัด

หลกัสตูร CSR School ครัง้นีเ้ปน็ครัง้

แรก ซึ่งทีมงานได้ระดมสมองมอง

ว่า จะนำากลยุทธ์ เนื้อหาทั้งทฤษฎี 

รวมถึงตัวอย่างดีๆ  ที่จะเหมาะกับ

ผู้เข้าร่วมอบรม สาระสำาคัญอยู่ที่

การใหค้วามรู ้การแบง่ปนัความคดิ 

และการนำาไปปฏิบัติได้จริง ตามที่ 

ดร.สุนทร คุณชัยมัง ท่านวิทยากร

ที่มาให้ความรู้ว่า ปัจจุบันนี้สาระ

ของ CSR หรือกิจกรรม-งาน ที่จะนำา

ไปสู่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององคก์รนัน้ ไดข้ยายออกไปกวา้ง

มาก มีหลายๆ คำาเกิดขึ้นภายใต้ 

CSR เพราะว่าสังคมแห่งการเรียนรู้

พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นในฐานะที่
เครือสหวิริยาเป็นภาคธุรกิจที่เรียก
ไดว้า่อยูใ่นแถวหนา้ เราจงึตอ้งตาม
เรื่องราวต่างๆ ให้ทัน โดยเฉพาะ
ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิ
ของเรา และส่วนที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้จัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ก็หวังว่าความรู้ ความเข้าใจ
ในเรือ่ง CSR คอื ความรบัผดิชอบตอ่
สงัคมขององคก์ร จะสรา้งประโยชน์
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้และเรากจ็ะมกีาร
จดัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยครัง้หนา้จะจดั
ขึ้นอีกครั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 
ที่อำาเภอบางสะพาน โดยมีท่าน
วิทยากรสลับสับเปลี่ยนกันไป”

ราชการ เหล่าข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันเข้าร่วมถวายความจงรักภักดี โดยเครือ
สหวิริยา - นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าที่ทำาการอำาเภอบางสะพาน 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

X ศูนย สิ่งแวดลอม และบริษัทในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน 
จัดอบรม ISO 18001 ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา จัด
หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบ TIS/OHSAS 18001” โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท คิด 
เพือ่ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม จํากดั มาใหความรู กบัเจาหนาทีค่วามปลอดภยั หรอื จป. และ
จากพนกังานในสวนอืน่ๆ ของบรษิทัในเครอื    สหวริยิา อ.บางสะพาน เพือ่ใหทราบขอกาํหนดระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 เทคนิคและทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูตรวจประเมินฯ  พรอมทั้งจัด workshop ฝกปฏิบัติการจัดทํารายการตรวจประเมิน (Checklist) และ
ทบทวนรายการตรวจประเมิน (Checklist) ที่องคกรมีการใชอยูในปจจุบัน รวมถึงทําการทดสอบ
ความรูของผูเขารับการอบรม ประเมินความสามารถในการเปนผูตรวจประเมิน เพื่อใหพนักงานได
ฝกปฏิบัติเพื่อสามารถนําไปใชงานไดจริง ณ หองประชุม บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

บี.เอส.เมทัล        ตอจากหนา 1

บี.เอส.เมทัล 1 ภูมิใจควารางวัล CSR-DIW 
Continuous ตอเนื่อง 3 ปซอน จากการ
ประสานความรวมมือของทุกฝาย และดวย
ความมุงม่ันพัฒนาใหกลายเปนบริษัทท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อ
ความสุขในการอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาห-
กรรม มอบรางวัล CSR – DIW รางวัลดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหกับ
บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา1 (บางสะพาน) 
ในโครงการ “สงเสริมศักยภาพโรงงานมุงสูการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอ
สังคมอยางยั่งยืน หรือโครงการ CSR – DIW ป 
2557” โดยครั้งนี้นับวาเปนปที่ 3 แลว ที่บริษัทฯ 
ไดรับรางวัลดังกลาว ซึ่ง บี.เอส.เมทัล ไดเขา
รวมโครงการดังกลาวตั้งแตป 2554 เปนตนมา 
กิจกรรมมอบรางวัลดังกลาวไดจัดขึ้น ณ  ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
  ที่ผานมา บจก.บี .เอส.เมทัล สาขา 1 
(บางสะพาน) มีนโยบายที่มุงมั่นในการสราง
ความรบัผดิชอบตอสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอม 
ซึง่เปนสวนหนึง่ของนโยบายการบรหิารงานของบ
ริษัทฯ ทั้งการรวมสรางสิ่งดีๆ รอบๆ โรงงาน สราง
ความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินกิจกรรมอันเปน
ประโยชนรวมกัน เปนตน และอีกหนึ่งแนวทาง
การดําเนินงานที่จะการันตี
ศักยภาพและคุณภาพของบริษัทฯ คือการเขา
รวมกับภาครัฐ ทั้งในระบบการตรวจสอบ รวมทั้ง
มาตรฐานการดําเนินงาน จึงเปนที่มาของการได
เปนหนึ่งในสมาชิกของโครงการฯ ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จัดขึ้น ในการนํามาตรฐานของกรม
โรงงานอตุสาหกรรมวาดวยการแสดงความรบัผดิ
ชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility, Department 
of Industrial Works : CSR – DIW) ไปประยุกต
ใชในการพัฒนาสูมาตรฐาน ISO 26000 : Social 
Responsibility เพือ่สรางการพฒันางานดานสงัคม

และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและเห็นชัดเจนข้ึน
ซึ่งนอกเหนือจากการประสานความรวมมือกับ
ภาครัฐแลวยังประสานความรวมมือภายในโรงงาน
และชุมชนโดยรอบ อาทิ การปลูกตนไมรอบโรงงาน
สงเสริมอาชีพกลุมแมบาน รณรงคลด ละ เลิกยา
เสพติดในโรงงาน ตรวจสุขภาพประจําป สราง
นวัตกรรมลดการใชพลังงานในโรงงานเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการนํ้าใน
โรงงาน ฯลฯ โดยมุงหวงัจะทาํกจิกรรมใหตอเนือ่ง
เพือ่สรางประโยชนใหกบัชมุชนโดยรอบมากทีส่ดุ

  “บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
อยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมนโยบายดังกลาว และเขารวม
กับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหเกิดการจัดทําให
เปนแบบแผนและเปนรูปธรรมสรางความเชื่อ
มั่นใหกับชุมชน ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ไดเขารวม
โครงการ CSR – DIW กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม 
มาตั้งแตป 2554 นั้น ก็ไดรับรางวัล CSR – DIW 
Continuous ตอเนื่อง 3 ป นั่นคือ รางวัลที่มอบให
กับทุกฝายงานของบริษัทฯ ที่ไดรวมมือกันชวย
เหลือกันเดินตามเปาหมายที่วางไวจนสําเร็จ ดัง
นั้นรางวัลนี้เปนการแสดงถึงศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจดวยแนวทางอยางยั่งยืนครอบคลุมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับและการอยูรวมกันอยางยั่งยืน”
  “ซึ่งมาตรฐาน CSR – DIW เปนมาตรฐาน
ที่อางอิงตาม ISO 26000 – Social Responsibility 
ประกอบดวย 7 หัวขอหลัก คือ การกํากับดูแล
องคกร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงาน สิ่ง
แวดลอม การดําเนินงานอยางเปนธรรม ประเด็น
ดานผูบริโภค การมีสวนรวมและการพัฒนา
ชุมชน โดยมีขอกําหนดทั้งหมด 237 ขอ ผานการ

 วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแตเวลา 09.00 - 15.30 น.        
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 
พรอม 9 บริษัทในเครือ คือ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.
เหลก็แผนรดีเยน็ไทย บมจ.บางสะพานบารมลิ บจก.เหลก็แผน
เคลอืบไทย บจก.ทาเรอืประจวบ บจก.ไลนทรานสปอรต บจก.
เวสท โคทส เอน็จเินยีริง่ บจก.บ.ีเอส.เมทลั และ บจก.ซ.ีเอ.อาร
เซอรวิส รวมกันจัดกิจกรรม “สัปดาหความปลอดภัยและ        
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ประจําป 2557 (SHE Week 2014)”
ณ ลานเอนกประสงค เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอม ของแตละบริษัทมาจัดแสดงใหพ่ีนองชาว
บางสะพาน ไดรบัทราบ อาท ิมาตรการดแูลความปลอดภยัใน
สานงานการผลิต การควบคุม บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

วิธีปฎิบัติตนขณะทํางาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน 
การเฝาระวังและปองกันการเกิดอุบัติเหตุตางๆ ในโรงงาน 
เปนตน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ ที่ใหทั้งความรูและ
ความสนุกสนาน ไดแก ขบวนพาเหรดของเหลาพนักงาน 
การแสดงจากนองๆ โรงเรียนบานสวนหลวง การแสดงการ
ปฐมพยบาลเบื้องตน  กิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวด
คาํขวญั ธรรมะดีๆ ในการใชชวีติใหปลอดภยัจากพระลูกศษิย
พระอาจารยมหาสมปอง การแขงขันสมตําเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 
 แลวพบกัน ณ ลานเอนกประสงค เทศบาลตําบลกําเนิด
นพคุณ วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 เปนตนไป....ชุมชน
สขุสนัต สิง่แวดลอมสดใส วางใจศนูยสิง่แวดลอม - ศนูยบรหิาร
จัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

“สัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา - SHE WEEK 2014”“สัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา - SHE WEEK 2014”
เชิญชวนพี่นองชาวบางสะพานรวมกิจกรรม   คอลัมน

ประช
าสัม

พันธ
พิเศ

ษ

ราเชนทร  มณีสวางวงศ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด
สาขา1 บางสะพาน

แฟมภาพ แฟมภาพ

แฟมภาพ

แฟมภาพ

แฟมภาพ

ขับเคลื่อนของคณะทํางานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม และคณะทํางานชุมชนสัมพันธของ
โรงงาน ซึ่งหลังจากเขารวมโครงการชุมชนโดย
รอบมทีศันคตทิีด่ขีึน้ และพนกังานมคีวามสขุและ
มีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น”
  “นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ไดมีการขยาย
องคความรูดาน CSR เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ทั้ง

การเขารวมกิจกรรมในเครือสหวิริยาในดาน
การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคม(CSR) ในโครงการ “CSR School” เพื่อให
ความรูและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองคกร
ดาน CSR ถึงความสําคัญที่เกี่ยวกับองคกร และ
ชุมชน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดนํามาปรับใชในหลายๆ 
ดาน เชน การดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
การจัดการองคกร และตระหนักถึงความสัมพันธ
อันดีกับผูมีสวนไดเสีย อาทิ ชุมชน และคูคา ซึ่ง
บริษัทฯ วางนโยบายใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ 
ดาน เนนการพัฒนาอยางยั่งยืนและมีความสุข
ในการอยูรวมกัน”  นายราเชนทร กลาว
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ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  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

พี่สอนนอง           ตอจากหนา 1

เครือสหวิริยา และ บจก.ทาเรือประจวบ
นําคณะพี่นอง หมู 3 บานอาวยาง

●   ประมวลภาพ

 เครือสหวิริยา โดยทีมมวลชนสัมพันธ 
และทีมพัฒนาชุมชน รวมกับบริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด ภายใตโครงการสหวิริยา
รวมพฒันา นาํคณะพีน่องหมู 3 บานอาวยาง 
ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน ศึกษาดูงานเกี่ยว
กับ “กิจกรรมผูสูงอายุและสวัสดิการชุมชน” 
ที่ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสงคราม 
เพื่อเปดประสบการณ และนํามาเปนสวน
หนึ่งของขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัด
กิจกรรมตางๆ ภายในของพี่นองหมู 3  โดย
ครั้งนี้  พนักงานเครือสหวิริยาที่อยูในหมู 
3 บานอาวยาง พรอมผูบริหารและเพื่อน
พนักงานสวนหนึ่งของ บจก.ทาเรือประจวบ 
ไดรวมเดินทางไปศึกษาดูงานดวย เนื่องจาก
วา บจก.ทาเรอืประจวบ กเ็ปนหนึง่ในสมาชกิ
ของพื้นที่หมู 3 ดวย ไปรวมกันเรียนรู รวม
กันคิด รวมกันทํา เพื่อเปนหนึ่งแรงหลักที่จะ
พัฒนาพื้นที่อําเภอบางสะพาน
 โดย นายพีรพงษ ฉายสุขเกษม 
ผูใหญบาน หมู 3 ไดกลาวถึงการไดรวมคณะ
มาศึกษาดูงานในคร้ังน้ีวา “เราเห็นตัวอยางงาน
พฒันาในพืน้ทีอ่ืน่ๆ และสามารถนาํบางสวน
มาปรับใชกับหมูบานของเรา ซ่ึงเปนโอกาสท่ีดี
มาก เพราะเราเห็นท้ังปญหาและพบกับแนวทาง
แกปญหาไปพรอมๆ กัน สําหรับหมู 3 บาน

อาวยางน้ี เร่ืองเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการและ
แกไข คอื กองทนุธนาคารชมุชน และกจิกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับผูสูงอายุ ตามหลักการแลว
การจัดการกองทุนของหมูบานเรา มีความ
เขมแขง็ แตขาดเรือ่งสวสัดกิาร  ทีม่องเหน็ถงึ
แนวทางแกไขในตอนน้ีคือ ประสานไปยังหัวหนา
กลุมแตละกลุมเขาประชุมเพื่อหารือและ
แกไขปญหารวมกนักอน และนาํบทเรยีนทีไ่ด
จากไปดูงานมาปรับใช เชน การจัดการกองทุน
สวัสดิการของกลุมสัจจะสะสมทรัพย การปองกัน
ยาเสพติดของ โพธาราม จ.ราชบุรี เปนตน
สวนอีกหนึ่งเรื่องที่นาสนใจคือ กองทุนขยะ 
ที่ทางชุมชนยังไมมี ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ได
จากการดูงานครั้งนี้ไปลงมือทําไดเลย”
 “การไดมาทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ ได
ความสามัคคีระหวางองคกรและชุมชน ได
ความรู และนําไปปฏิบัติไดทันที อยางไรก็ดี
จะมกีารทบทวนซํา้ในการประชมุหมูบานครัง้
ตอไป และจะขอเชิญ บจก.ทาเรือประจวบ 
และทีมงานเครือสหวิริยา เขารวมดวย ขอ
ขอบคุณกิจกรรมในครั้งนี้ที่นําพวกเรามา ได
รบัความรูเปนอยางมากมปีระโยชนตอชมุชน 
และสรางความใกลชิดระหวางทีมงานของ
ทาเรือประจวบ ซึ่งอยูในพื้นที่หมู 3 ดวยกัน
กับชุมชนยิ่งขึ้นไป” 

ไปศึกษาดูงาน จ.ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม

สาระสําคัญที่ถายทอดใหนองๆ ไดรับความรู และ
สนุกไปกับตัวชี้วัดคุณภาพอากาศใกลตัว ที่เด็กๆ 
สามารถตรวจวัดเองไดนั้น สรุปงายๆ ไดดังนี้ 
● บอกเลานองๆ วา ไลเคน คืออะไร ซึ่งจากงาน
วิจัยของ Writh (1988) พบวาไลเคนเปนสิ่งมีชีวิต
ที่มีความไวตอมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะกาซ
ซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซฟลอูอไรด (Fluorides) 
และสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนสารออกซิไดซสูง เชน        
โอโซนและไลเคนแตละชนิดมีความทนทานตอ
มลพิษทางอากาศไมเทากัน ซึ่งทําใหสามารถใช
เปนตัวบงชี้คุณภาพอากาศได
● ชนดิของไลเคน โดยแบงประเภทของไลเคนตาม
ลักษณะการเกิดในธรรมชาติออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก (1) crustose (2) squamulose (3) foliose (4) 
fruticose ซึ่งไลเคนทั้ง 4 ประเภทนี้โดยลักษณะ
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแตละประเภทจะมีความ
ทนทานตอระดับมลภาวะทางอากาศไดไมเทากัน 
สามารถแบงยอยระดบัความทนทานนีอ้อกไดเปน 
3 - 4  กลุม ประกอบดวย กลุมอากาศด ีกลุมทนทาน 
และกลุมทนทานสูง (ในที่นี้แบงเปน 3 กลุม) 
● พ้ืนท่ีท่ีจะลงไปรวมทํากิจกรรมภาคสนาม สํารวจ
ไลเคนกนั โดยศนูยฯ สิง่แวดลอมจะลงพืน้ทีท่าํการ
สํารวจ 5 สถานีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ไดแก 
 - สถานีบานหวยทรายขาว
 - สถานวีนอทุยานปากลางอาว (บรเิวนทีท่าํการ)

 - สถานีวนอุทยานปากลางอาว (บริเวนคายลูกเสือ) 
 - สถานีสะพานเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปา
  ชายเลน
 - สถานีบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
● วิธีสํารวจไลเคนอยางงาย โดยทําการสุมคนหา
ไลเคนที่ระดับความสูงของตนไมหรือวัสดุอื่นๆ ที่
ระดับความสูง 0-2 เมตร สํารวจหาไลเคนอยาง
ละเอียด และรวบรวมขอมูลประเภทของไลเคนที่
สํารวจเพื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพอากาศอยาง
งาย พรอมทั้งจัดทําแผนที่คุณภาพอากาศอยาง
งาย โดยใชไลเคนเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
  นางสาวธันยธร ชัยศิริ ผูจัดการศูนยบริหาร
จัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 
กลาววา “การที่ไดเขาไปรวมถายทอดความรู
ใหนองๆ นักเรียนโรงเรียนบานทาขาม เปนการ
ประสานกับทางโรงเรียนเพื่อตองการใหนักเรียน  
ไดรบัความรูมากขึน้จากในหองเรยีน และเหน็ภาพ
ข้ันตอนการทํางาน การเก็บตัวอยาง และการสํารวจ
ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งวัตถุประสงคในการเขาไป   

พูดคุยเรื่อง ไลเคน นั้น เนื่องจากวาไลเคน เปนตัว
ชี้วัดคุณภาพอากาศตามธรรมชาติและสามารถ
พบเจอไดบริเวณโดยรอบที่อยูอาศัย และทําการ
ตรวจวัดไดงาย ทั้งนี้ ศูนยฯ สิ่งแวดลอมไดทําการ
สาํรวจตามแผนการสาํรวจคณุภาพสิง่แวดลอมใน
อําเภอบางสะพานที่ผานมา พบวาไลเคนในพื้นที่
ที่เราสํารวจทั้ง 5 แหงในอําเภอบางสะพานอยูใน
เกณฑกลุมอากาศคอนขางด ีซึง่ศนูยฯ สิง่แวดลอม
พยายามจัดใหมีกิจกรรมการสํารวจไลเคนอยาง
ครอบคลุม ซึ่งอาจจะพบจํานวนชนิดของไลเคน
ไดหลากหลาย และขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไลเคนนี้มีความสําคัญในการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางอากาศ
และยังสามารถใชในกรณีการเฝาระวังและตรวจ
สอบคุณภาพอากาศของอําเภอบางสะพานอยาง
งายในระยะยาวตอไปได และโดยทั่วไปจะพบ        
ไลเคนที่ทนทานหรือดี ก็ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
และอาหารที่ไลเคนตองใชดํารงชีวิต ทั้งนี้ศูนยฯ    
สิง่แวดลอมวางแผนจะจดักจิกรรมรวมกบัโรงเรยีน
ในอาํเภอบางสะพานปละ 1 ครัง้ เพือ่สรางเครอืขาย
เยาวชนเพื่อการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ศึกษาใน
พื้นที่ อ.บางสะพาน”
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