
กลุมเอสเอสไอเดินหนารวมสรางสรรคและพัฒนาชุมชนบางสะพาน

สูความแข็งแกรงผานวัฒนธรรมจิตอาสาพนักงานทั่วทั้งองคกร เผย

ป 2557 พัฒนาโครงการอาสารวมกับพี่นองชาวบางสะพาน 16 ทั้ง

การพัฒนาสิ่งปลูกสรางสาธารณะประโยชน ดานสิ่งแวดลอมที่ดีของ

ชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรม สุขภาพและการกีฬา ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคนในชมุชน ผูบรหิารเผยงานพฒันาสาํเรจ็ลลุวง ภายใต

การมีสวนรวมอันดีระหวางเอสเอสไอ ผูนําชุมชน พี่นองในชุมชน

บางสะพาน องคกรปกครองทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปาหมาย

หลักรวมกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน

ฅนเหล็กเอสเอสไอพัฒนาชุมชน
ป2557พนง.รวมอาสา16โครงการ

ปที่  6   ฉบับที่  114   ประจําวันที่  1  มกราคม  2558

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

กลุมเอสเอสไอใสใจสิ่งแวดลอม-
ชุมชน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มอบรางวัลสถาน-
ประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมและมกีารจดัการสภาพ
แวดลอมดีเดน ประจําป 2557 หรือ 
EIA MONITORING AWARDS 
2014 ใหแกสองบริษัทในกลุม 
“สหวิริยาสตีลอินดัสตรี - เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย” ในฐานะสถาน
ประกอบการที่พัฒนากลไกการ
จัดการสิ่งแวดลอมของตนเอง เปน
แบบอยางแกสถานประกอบการ 
อื่นๆ ผูบริหารเผยความมุงมั่นและ
ตั้งใจจริงในการควบคุมปองกัน
ผลกระทบดานสิง่แวดลอมจากการ
ดําเนินกิจการ               อานตอ น.2

SSI-TCR ใสใจสิง่แวดลอม
สผ.มอบรางวลัอไีอเอดเีดน

ฅนเหล็กรักษโลกเอสเอสไอ-ชุมชนจับมือจัดตอเนื่อง“ปนรักษ ปนยิ้ม”
เอสเอสไอ รวมพลังชาวบางสะพาน 71 คน 
รวมปนจักรยานสรางโลกสวย บางสะพาน
สดใสสงทายปเกา ตอนรับปใหม ในกิจกรรม 
“ปนรัก ปนยิ้ม” ภายใต โครงการ 2 ลอ

รักษบางสะพาน 2557 เสนทางจากหนาที่
วาการอําเภอบางสะพาน-ชายหาดอาว
บอทองหลาง ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร 
ตั้งเปาปหนาขยายฐาน             อานตอ น.4

     

11 โรงเรียนเขตบางสะพานรวมโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช โดยเอสเอสไออยางคึกคัก 
ผลงานอุปกรณทําความสะอาดรักษโลก โรงเรียนบานวังนํ้าเขียวควารางวัลชนะเลิศ ผูบริหารสถานศึกษาชี้เปด
โอกาสใหเยาวชน ไดมีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และเปนกิจกรรมขยายผลโครงการดานสิ่ง
แวดลอม ใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

SSI จดัประกวดงานประดษิฐจากขยะ
เพ่ิมคาส่ิงเหลือใช-ร.ร.วังน้ําเขียวท่ี1

พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ภาพ
เล็กขวา) มอบ “รางวัลสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดีเดน ประจําป 2557” (EIA Monitoring Award 2014) ประเภทอุตสาหกรรม แก นายมนินทร 
อินทรพรหม ผูจัดการท่ัวไป สายการผลิต บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ SSI (ภาพเล็กบน) และ 
นายบรรเจิด ภูดีหิน ผูจัดการฝายบริหารความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย 
หรือ TCRSS (ภาพเล็กลาง) เพ่ือยกยองเชิดชูในฐานะสถานประกอบการท่ีมีมาตรการดานส่ิงแวดลอม
ดีเดนใหเปนแบบอยางแกผูอ่ืนไดปฏิบัติตาม

  นายนาวา จันทนสุรคน ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายกิจการ
สาธารณะและความรับผิดชอบตอ
สังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
วา ตามที่เอสเอสไอไดพัฒนาวัฒน-
ธรรมจิตอาสาเพื่อสงเสริมและเปด
โอกาสใหผูบรหิารและพนกังาน ไดมี
สวนรวมในกิจกรรม     อานตอ น.3

  นายผดงุศกัดิ ์ ปราณอดุมรตัน  ผูจดัการทัว่ไปสาํนกั
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยวา เมื่อวันที่ 11 
ธนัวาคม 2557 ทีผ่านมา เอสเอสไอไดรวมมอืกบัสถานศกึษา
ในเขตอําเภอบางสะพาน จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ
จากเศษวัสดุเหลือใช  ณ  โรงเรียนบานทาขาม  ต.แมรําพึง
อ.บางสะพาน        อานตอ น.3
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จาก คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ
ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
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 ท่าเรือประจวบรับใบรับรองมาตรฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่าย
ทรพัยากรบคุคลและจดัซือ้ เปน็ตวัแทนบรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั หรอื พพีซี ีเขา้รบัมอบใบรบัรอง
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยมีนายวีระ     
ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเป็นผู้มอบใบ 
รับรอง ณ ห้องแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทัง้นี ้บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ ไดเ้ขา้รว่มโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ (มยส.)  และสามารถดำาเนนิการจนกระทัง่ไดร้บัการรบัรอง
ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อกำาหนด ตามที่สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จดัทำาระบบมาตรฐานการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ ประจำาป ี2557 

X 

ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   ต่อจากหน้า 1

และปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

ยํ้าเจตนารมณ์ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน

ว่า ตามที่สำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ไดจ้ดัใหม้โีครงการคดัเลอืก

และมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม

มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น 

ประจำาปี 2557 หรือ EIA MONITORING AWARDS 

2014 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งแรงจงูใจในการ

ปฏบิตัติามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ำาหนดไว้

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากลไกการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง เป็นแบบอย่างแก่

สถานประกอบการอื่นๆ และเผยแพร่รายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน

การเป็นกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม ด้วยการเปิดรับสมัครโครงการที่ปฏิบัติ

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) เขา้รว่มพจิารณารบัรางวลัยอดเยีย่ม รางวลั

ดีเด่น และรางวัลชมเชย โดยรางวัลประกอบไป

ด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. คมนาคม 2. ปิโตรเคมี 

3. พลังงานอุตสาหกรรม 4. เหมืองแร่และสำารวจ

ปิโตรเลียม  5. บริการชุมชนและที่พักอาศัย 6. 

แหล่งนำ้า

  คณะกรรมการโครงการได้พิจารณาให้

บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอสองแหง่ไดร้บัรางวลัจาก

โครงการนี้ประกอบด้วยบริษัท สหวิริยาสตีลอิน

ดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ ไดร้บัรางวลั

ดเีดน่ ประเภทอตุสาหกรรม ในโครงการขยายและ

ปรบัปรงุโรงงานผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น และบรษิทั 

เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) หรอื ทซีอีาร์

เอสเอส ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรม 

ในโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น 

  ทั้งนี้ สำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล

สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำา

ปี 2557 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา

เรื่องปฏิรูประบบ EIA การวาดภาพจากทราย 

นทิรรศการ “การจดัการและรกัษาสภาพแวดลอ้ม

โครงการต่างๆ ของสถานประกอบการ” และพิธี

รบัมอบรางวลั โดยม ีพลเอกดาวพ์งษ ์รตันสวุรรณ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิพีรอ้มกบั

มอบรางวลัแก ่นายมนนิทร ์อนิทรพ์รหม ผูจ้ดัการ

ทั่วไป สายการผลิต เอสเอสไอ และนายบรรเจิด 

ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 

(มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมผู้ประกอบการ

ต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งหมด 83 ราย เมื่อ   

วนัที ่17 ธนัวาคม 2557 ทีผ่า่นมา ณ หอ้งวายภุกัษ ์

3 - 4 โรงแรมเซน็ทรา ศนูยร์าชการและคอนเวนชนั

เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ              
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) ให้สัมภาษณ์กับ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “บริษัทมี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการควบคุมป้องกัน
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการดำาเนนิกจิการ 
พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
โดยได้นำามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 มาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
จะเห็นได้ว่าภายในโรงงานเรามีการเพิ่มพื้นที่สี
เขยีวโดยการปลกูตน้ไมเ้ปน็ประจำาทกุป ีนอกจาก
นีเ้รายงัพยายามใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกัน ควบคุมการกำาจัด 
และบำาบัดของเสียเหล่านั้น ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม สำาหรบัภายนอกโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น โครงการ
ปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์นำ้า ทำาความสะอาด
ชายหาด เป็นประจำาทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กบัจดัคา่ยอนรุกัษธ์รรมชาตใิหก้บัเยาวชนรุน่ใหม่
เพื่อปลูกฝั่งจิตสำานึก เป็นต้น 

  “พนักงานของเอสเอสไอทุกคนตระหนัก

และเข้าใจว่างานของเรามีส่วนทำาให้เกิดผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้ม และทกุคนมทีกัษะในการควบคมุ

เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง

ของการควบคุมการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ การติด

อปุกรณด์กัจบัไอกรดกอ่นปลอ่ยออกนอกโรงงาน 

และการใชท้รพัยากรนำา้อยา่งรูค้ณุคา่และคุม้คา่ที่

สดุ โดยการหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หมท่ัง้หมด และ

ไม่มีการปล่อยนำ้าทิ้งออกนอกโรงงาน หรือที่เรียก

ว่า “Zero Discharge” 

  ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติ  

และภาคภมูใิจเปน็อยา่งยิง่ของโรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน และรางวัลนี้เป็นขวัญกำาลังใจให้

พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเททำางานโดยใส่ใจ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและต่อ

เนื่องต่อจากนี้ไป เอสเอสไอยังคงดำาเนินการ

ผลิตโดยตระหนักและใส่ใจเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ เอสเอสไอ ได้รับ

รางวัลนี้เป็นครั้งที่สอง และจะมุ่งมั่นดำาเนินการ

ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ

เนื่อง” นายทินกรกล่าว

  ด้านนายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่าย

บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงงาน     

ทีซีอาร์เอสเอส กล่าวว่า เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยได้

มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

จากการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ

ต่อพนักงาน ชุมชน และระบบนิเวศใกล้เคียง  

บรษิทั จงึไดน้ำาเอาระบบการบรหิารจดัการดา้นสิง่

แวดลอ้ม  ISO 14001 ระบบการบรหิารจดัการดา้น

อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 

18001 มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความ

มัน่ใจใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยและสงัคมรอบขา้ง 

ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฏหมายอย่าง

เคร่งครัด และมีการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

นำามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา

คุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง

แวดลอ้มอนัจะสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนใหน้อ้ยทีส่ดุ  

  “บริษัท เชื่อว่าการดำาเนินกิจกรรมใดๆ โดย

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ การกำากับดูแล

กิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจ  จะ

เปน็พืน้ฐานนำาพาบรษิทั ไปสูค่วามสำาเรจ็ทีม่ัน่คง 
ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับและมั่นใจของผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัท 
ได้ปฏิบัติตามที่นำาเสนอไว้ในเบื้องต้น บริษัท จึง
ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล EIA Awards ซึ่งก็ได้รับ
รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน” นายบรรเจิด
กล่าว
  ด้านนางสาวนสิตา สุวรรณหงส์ หัวหน้า
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เอสเอสไอ 
กล่าวว่า “เอสเอสไอมีการสำารวจทัศนคติชุมชน
ทุกปี จากการสำารวจเห็นว่าชุมชนยังคงพึงพอใจ
ในการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่า เป็นต้น และ
เห็นด้วยที่จะมีกิจกรรมเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดการดำาเนินงานของเอสเอสไอ โดยส่วนตัว
เชื่อว่าชุมชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ดูจากข้อร้อง
เรียนที่ผ่านมาแทบไม่มีข้อร้องเรียนให้เห็นเลย 
เอสเอสไอเองกด็ำาเนนิการทกุอยา่งใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย และดีกว่าตลอดมา ตลอดจนมีวิธีการ
และมีมาตรการในการควบคุมลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้โรงงานอยู่คู่กับชุมชนได้
อย่างมีความสุข
  ด้านความคิดเห็นของชุมชน นางสุรางค์ 
เครือแดง ชาวบ้านหมู่ 8 ต.แม่รำาพึง กล่าวกับผู้
สื่อข่าวว่า “การดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของเอสเอสไอ ที่พบเห็นมีอยู่หลายกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน กิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า เป็นต้น โดยเป็นกิจกรรมที่ดี
มาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ชุมชนบางสะพาน
น่าอยู่แล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาสิ่ง
แวดลอ้มในชมุชนอกีดว้ย จงึอยากใหจ้ดักจิกรรม
ที่พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปเรื่อยๆ เพื่อชุมชน
บางสะพานของเรา และโดยความคดิเหน็สว่นตวั
มีความเชื่อมันและมั่นใจในการดำาเนินธุรกิจของ
โรงงานเอสเอสไอและโรงงานTCRSS เพราะว่า 
พอโรงงานมาตัง้อยูใ่นพืน้ทีช่มุชน ชาวบางสะพาน
ส่วนใหญ่มีงานทำา  เศรษฐกิจก็ดีขึ้น  โดยทาง

โรงงานก็ได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

อยู่บ่อยๆ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ มลภาวะ

ต่างๆ จึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเอสเอสไอ 

และTCRSS ตัง้อยูคู่ก่บัชมุชนได ้นอกจากนีใ้นสว่น

ของมาตรการลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มโรงงาน

กไ็ดม้กีารจดักจิกรรม เพือ่พฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม

ให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ”

  นางสาวศนิ  เอี๊ยบทอง  ชาวบ้าน  หมู่  1

ต.กำาเนิดนพคุณ กล่าวว่า “บริษัทมีการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอๆ ไม่ว่า

จะเป็น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปั่นจักรยาน 

ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า เป็นการ

ช่วยปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนในชุมชนรักสิ่ง

แวดลอ้ม  และเปน็การปลกูฝงัคา่นยิมทีถ่กูตอ้งให้

กับเด็กและเยาวชน และที่สำาคัญเป็นการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมบางสะพาน โดยมีความ

เชื่อมั่นบริษัทในการดำาเนินธุรกิจมากกว่าร้อยละ 

70 เพราะบริษัทจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

และกจิกรรมเพือ่สงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง ดา้นผลกระ

ทบเหมือนเหรียญมี 2 ด้าน ด้านหนึ่งดีอีกด้านไม่

ดี ก็คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อากาศ ที่เห็น

ได้ชัด แต่ทางบริษัทก็มีการบริหารจัดการด้านสิ่ง

แวดลอ้มทีด่เีปน็ระบบ มกีารจดัทำาโครงการตา่งๆ

ที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้

เยาวชนให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็น

สิ่งที่ถูกต้องและยังทำาให้ประชาชนบางสะพาน

มีงานทำา สังคมบางสะพานดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น 

ตามลำาดับ”

  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบ

ด้วย 3 ส่วน 1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) การปฏิบัติ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการ 3) มาตรการที่พิจารณานอกเหนือจาก

เงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในรายงาน โดยประเภทดีเด่น

โครงการที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไม่

ตำ่ากว่าร้อยละ 85
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ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

พัฒนาชุมชน       ต่อจากหน้า 1

การพัฒนาชุมชน และสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในอำาเภอ
บางสะพานกระจายไปทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง และเกิด
เป็นค่านิยมในการร่วมทำาความดี ช่วยเหลือเกื้อกูล 
แบ่งปันสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกันในสังคมอย่างจริงใจนั้น 
ที่ผ่านมาเอสเอสไอได้ริเริ่มพัฒนารูปแบบกิจกรรม
จิตอาสาของเอสเอสไอพัฒนาชุมชนไตรมาสละหนึ่ง
ครั้ง และดำาเนินโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ                 
เอสเอสไออาสา” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบอาสา
ย่อยที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร
รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถ
ดำาเนินงานให้สำาเร็จเมื่อปี 2556 
  เพือ่ขบัเคลือ่นวฒันธรรมอาสาอยา่งตอ่เนือ่งใน
ป ี2557 ทีผ่า่นมาเอสเอสไอจงึไดด้ำาเนนิกจิกรรมอาสา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำางานเป็นทีมของคณะ     
อนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสา โดยกำาหนด
เงื่อนไขผู้ที่เขียนเสนอโครงการต้องมีภาคส่วนที่เป็น
พนักงาน และคนในชุมชนเข้าร่วมหรือเห็นชอบด้วย 
พร้อมกับนำาเสนอขออนุมัติผ่านคณะอนุทำางานโครงการ
เอสเอสไออาสาเพื่อพิจารณาดำาเนินโครงการ ในปี
2557 เราได้ร่วมมือกับชุมชนดำาเนินการได้ถึง 16 โครงการ
ทั้งการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขภาพ และการกีฬา ตลอดจนความปลอดภัยของ
คนในชุมชน (อ่านรายละเอียดจากล้อมกรอบ)
  “เป้าหมายหลักร่วมกันของโครงการนี้คือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน ซึ่งที่ผ่านมา
ทุกๆ กิจกรรมสามารถพัฒนาสำาเร็จลุล่วง ภายใต้การมี
ส่วนร่วมอันดีระหว่างเอสเอสไอ ผู้นำาชุมชน พี่น้องใน
ชุมชนบางสะพาน องค์กรปกครองท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีเรายังขยายเครือข่ายอาสาไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กลุ่ม
เยาวชน และ กลุ่มสื่อมวลชน โดยปี 2557 มีพนักงาน
และชาวบา้นเขา้รว่มโครงการฯ ทัง้สิน้ 616 คน คดิเปน็ 
5,008 ชัว่โมงงาน งบประมาณรวมกวา่ 375,427 บาท” 
  นายนาวากล่าวอีกว่าจากการดำาเนินโครงการ
ผา่นมาหลายๆ ครัง้ทำาใหม้เีครอืขา่ยจติอาสาเพิม่มาก
ขึน้ โดยทีม่กีารแลกเปลีย่น ชว่ยเหลอืกนัระหวา่งพืน้ที่
ต่างๆ และเราจะพยายามพัฒนาโครงการเพื่อขยาย
กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น ในการร่วมกัน
พัฒนาอำาเภอบางสะพานของเราต่อไป

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดท่ามะนาว
หมู่ 2 ต.แม่รำาพึง ดำาเนินงาน : 18 ม.ค.57
จำานวนพนักงาน 17 คน ชาวบ้าน 15 คน

ซ่อมประตูเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดหนอง-
มงคล หมู ่7 ต.ธงชยั ดำาเนนิงาน : 20 - 25 ก.พ.
57 จำานวนพนักงาน 10 คน ชาวบ้าน 20 คน

จัดประกวด         ต่อจากหน้า 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างจิตสำานึกให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มี
เวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และเป็น
กิจกรรมขยายผลโครงการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีเอสเอสไอ 
ได้ร่วมดำาเนินการกับกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอ โครงการค่ายนัก
อนุรักษ์รุ่นเยาว์ และโครงการอื่น ๆ 
  ทั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนทั้งสิ้น 67 คน  
จากโรงเรียน จำานวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน    
มรสวบ โรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว โรงเรียนบางสะพาน 
โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร  
โรงเรยีนบา้นสวนหลวง โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  
โรงเรยีนบา้นดอนสงา่  และโรงเรยีนสมาคมเลขานกุาร
สตรี 1 (เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ
จำานวน 4 และทุกโรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนโสตศึกษา
เทพรัตน์) เป็นโรงเรียนเครือข่ายค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
ที่เอสเอสไอ ได้ดำาเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
ปีที่ 11 ติดต่อกัน )โดยได้รับเกียรติ จากนายเวรัชช์  
ธาราสมบัติ นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานจัด
โครงการประกวดดังกล่าว
  นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอบางสะพาน
เปดิเผยกบัผูส้ือ่ขา่ว”ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ”วา่ “นบั
เปน็เรือ่งนา่ยนิด ีทีบ่รษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 
(มหาชน) หรอืเอสเอสไอ ไดร้ว่มกบั สำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

จัดการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำานึกให้
แก่เยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดการ และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งนับวัน
จะเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นจนเกินการรองรับได้ของ
ธรรมชาติ หากเราไม่รู้จักกำาจัดขยะอย่างถูกวิธีจะ
เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย สารเคมีและ
ขยะอเิลก็ทรอนกิส ์และเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนไดแ้สดง
ความคดิสรา้งสรรคผ์า่นการประดษิฐเ์ศษวสัดเุหลอืใช้
ส่งเข้าประกวดแข่งขัน”
       สำาหรับ ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2557มีดังนี้
- รางวลัชนะเลศิชือ่ผลงาน อปุกรณท์ำาความสะอาด
รักษ์โลก จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน 
วังนำ้าเขียว ได้ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่  ชือ่ผลงาน  ใบเดยีว
ในโลก จากนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบางสะพาน
ได้ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงานกระดาษ
แสนสวยทรายหลากสี จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านสวนหลวงได้ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำานวน 5 รางวัล ได้ทุนการศึกษา
แห่งละ 1,000 บาทได้แก่
1. ผลงานกระเปา๋ถงุขา้วสาร จากนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษา โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 
2. ผลงาน ดอกไมห้อม  จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
โรงเรียนวัดดอนยาง 
3. ผลงานโคมไฟจากขวดนำ้า จากนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านมรสวบ  

4. ผลงานโคมไฟกระดาษลงั  จากนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
5. ผลงานโคมไฟเพ็ทหนึ่ง จากนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

นางสาวสุกัญญา มิ่งแม้น 
ครูโรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว 
เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจแทน
เด็ก ๆ ทุกคน ที่ทางบริษัท 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั
(มหาชน) มีโครงการดี ๆ 
แบบนี ้เพราะทำาใหเ้ดก็ ๆ  ได้

      กล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความสามารถที่มีในทางที่ถูก รวมทั้งเป็นการเปิด
ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้นอกห้องเรียน และที่
สำาคัญโครงการน้ีทำาให้เด็ก ๆ ผู้เป็นเยาวชนท่ีจะช่วยกัน
พัฒนาความสำาคัญของสิ่งของเหลือใช้
  นางพรทิพย์ วงษ์-
ดำารงศักดิ์  ครูโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน กล่าวถึง
กิจกรรมการจัดกิจกรรม
ป ร ะ ก ว ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สิ่ ง
ประดษิฐจ์ากเศษวสัดเุหลอื
ใช้ ว่า “เป็นโครงการที่ดี
มากช่วยสร้างความตระหนัก
ให้กับเด็กๆ รู้ถึงผลกระทบของปัญหาขยะ ที่พบ
อยู่ทั่วไปทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และชุมชน ตามปกติ
โรงเรยีนกใ็หค้วามสำาคญัเรือ่งปญัหาขยะอยูแ่ลว้ เมือ่
มีหน่วยงานต่าง ๆ  เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  ได้แสดงความคิด
ความสามารถ จึงเป็นแรงเสริมให้เด็ก ๆ ได้แสดง

ศกัยภาพทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ จากกจิกกรรมวนันี้
เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แนวคิดที่ดี สามารถ
นำาไปใช้ขยายผลให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ เป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลด
ปริมาณขยะต่อไป”
  เด็กหญิงเสาวลักษณ์ 
กำาโสดา นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังนำ้าเขียว กล่าวว่า 
“รู้ สึ กภูมิ ใจที่ ได้มาแข่ ง
กิจกรรมในครั้งนี้  รู้สึกว่า
มีความสุขที่ได้ทำาในสิ่งที่
ตัวเองอยากทำา ทำาให้กล้า
แสดงออกมากข้ึน และทำาให้
ตัวเองมีความสามารถในทางที่ถูก และดีใจมาก
ที่ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ประสบการณ์นอก
หอ้งเรยีนโดยตรง แลว้พวกเรากย็งัไดรู้ว้า่ของเหลอืใช้
มปีระโยชนม์ากแคไ่หน แลว้พวกเรากร็ูส้กึวา่โครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ทำาให้พวกเรา
ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ทำาให้พวกเรามีความรู้เพิ่มขึ้น 
และสุดท้ายพวกเราก็ขอขอบคุณบริษัท สหวิริยา ฯ ที่
ทำาให้พวกเราได้ความรู้ใหม่ ๆ”
  กจิกรรมดงักลา่วนอกจากจะสง่เสรมิใหเ้ยาวชน
เกดิจติสำานกึและมสีว่นรว่มในจดัการและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และเกดิ
กิจกรรมใหม่ ๆ ด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน และในพ้ืนท่ี
อ.บางสะพาน โดยการริเร่ิมจากเอสเอสไอ และมีพันธมิตร
ร่วมในการดำาเนินกิจกรรมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความหลากหลาย และ
บูรณาการ เข้ากับกิจกรรมที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

สุกัญญา  มิ่งแม้น

พรทิพย์ วงษ์ดำารงศักด์ิ

เสาวลักษณ์  กำาโสดา

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดสามขุม
หมู่ 10 ต.ชัยเกษม ดำาเนินงาน : 28-30 พ.ค.57
จำานวนพนักงาน 15 คน ชาวบ้าน 27 คน

ซ่อมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดช่องลม หมู่ 8
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ดำาเนินงาน : 12-23
มิ.ย.57 จำานวนพนักงาน 10 คน ชาวบ้าน 20 คน

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดห้วยทรายขาว
หมู่ 1 ต.กำาเนิดนพคุณ ดำาเนินงาน : 27 ก.พ.57
จำานวนพนักงาน   10 คน ชาวบ้าน 10 คน

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดดอนอารีย์
หมู่ 1 ต.กำาเนิดนพคุณ ดำาเนินงาน : 11-15 มี.ค 57
จำานวนพนักงาน 20 คน ชาวบ้าน 10 คน

ซ่อมแซมเมรุ และเรือเผาศพ ทาสีอาคารบำาเพ็ญกุศล
วัดทุ่งกระถิน หมู่ 4 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน :25-30
ส.ค.57 จำานวนพนักงาน 110 คน ชาวบ้าน 10 คน

ซ่อมแซมเรือเผาศพวัดรักดีคีรีวัน
หมู่ 1 ต.ชัยเกษม ดำาเนินงาน :1 - 28 ก.ค.57
จำานวนพนักงาน 15 คน ชาวบ้าน 35 คน

ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นเด็กและซ่อมแซมฝ้า
เพดานหอ้งเรยีนและเปลีย่นอปุกรณไ์ฟฟา้
โรงอาหารและห้องเรียน โรงเรียนบ้านดอน
สำานัก หมู่ 1 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน : 26 ก.ค. - 2 
ส.ค.57จำานวนพนักงาน 71 คน ชาวบ้าน 13 คน

สร้างศาลาท่ีพักนักเรียนและผู้ปกครองหน้าชุมชน
บ้านดอนสำาราญ หมู่ 1 ต.แม่รำาพึง ดำาเนินงาน :
15 - 17 ก.ค. 57 จำานวนพนักงาน 15 คน ชาว
บ้าน 5 คน

ตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์โรงเรียน
วัดนาผักขวง หมู่ 2 ต.กำาเนิดนพคุณ ดำาเนินงาน :
4 ส.ค.57 จำานวนพนักงาน 5 คน

พนักงานอาสาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้นักเรียน ป.3, ป.6 โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน หมู่ 1 ต.กำาเนิดนพคุณ 
ดำาเนินงาน :17 ธ.ค.57 จำานวนพนักงาน 3 คน

เปล่ียนกระเบ้ืองหลังคาศาลาเมรุวัดป่าร่อน
หมู่ 6 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน : 28 พ.ย.57 - 1 
ธ.ค.57 จำานวนพนักงาน 19 คน ชาวบ้าน 33 คน

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ พร้อมท้ังร่วมกับ
ชุมชนทาสีเมรุ วัดดอนตะเคียน หมู่ 9 ต. 
บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ดำาเนินงาน : 28-30
พ.ค.57 จำานวนพนักงาน 20 คน ชาวบ้าน 10 คน

ทาสีศาลาเอนกประสงค์วัดปากแพรก หมู่ 2
ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอ้ย ดำาเนนิงาน :
22 พ.ย.57 จำานวนพนักงาน 26 คน ชาวบ้าน 17 คน

สร้างสนามกีฬาชุมชน ขนาด 14x14 ม. และเปล่ียน
ถังนำา้ประปา สำานักสงฆ์วังยาว (และชุมชนเป็นผู้
จัดหาถังใหม่) หมู่ 4 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน : 11-13 
ธ.ค.57 จำานวนพนักงาน 15 คน ชาวบ้าน 10 คน
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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

  ท่าเรือประจวบจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และการเรียนรู้กับท่าเรืออื่นๆ โดยมีนายชนยุธ นิลพานิช 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด นำาพนักงาน

ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือเข้าศึกษาดูงานโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มเพื่อศึกษา

กระบวนการทำางาน และกระบวนการผลิต ตลอดจนการให้บริการ และการ

ทำาสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีนายอุดม จันทา วิศวกรโรงงาน ให้การ

ต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป ณ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำากัด (มหาชน) 

และเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ Southern Port Co., Ltd. เพื่อศึกษาดูงานการขนถ่าย

หิน ยิปซัม lime Stone และนำ้ามันปาล์ม โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ พงษ์ภิวัตน์ ผู้จัดการ

ท่าเรือ และคุณสุรัตน์ ชุมเมฆ รองผู้จัดการท่าเรือ ให้การต้อนรับ

X

คนเหล็กรักษ์โลก   ต่อจากหน้า 1

กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้ใช้
จักรยานอย่างเป็นรูปธรรม
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
เมื่อวันที่  14 ธันวาคม ที่ผ่านมา เอสเอสไอได้ร่วมกับ
เครือข่ายผู้ขี่จักรยานในเขตบางสะพาน จัดกิจกรรม 
“ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ
เนือ่ง ภายใต ้โครงการ 2 ลอ้รกัษบ์างสะพาน 2557 เพือ่
รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และส่ง
เสรมิการมสีขุภาพดขีองคนในชมุชน กจิกรรมดงักลา่ว
มปีระชาชนชาวบางสะพานสนใจนำาจกัรยานเขา้รว่ม
กิจกรรม จำานวน 71  คน โดยร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน 
- ชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง รวมระยะทางไป-กลับ 20 
กม. และจากการคำานวณการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในครั้งนี้สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 539.6 
กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท           
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก”ถึงกิจกรรม
ครั้งนี้ว่า “นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เครือสหวิริยาได้จัด
กิจกรรม ป่ันรักษ์ ปันย้ิม ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง ภายใต้
โครงการ 2 ลอ้รกัษบ์างสะพาน 2557 ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของคนในชุมชนด้วย
การปั่นจักรยานออกกำาลังกาย พร้อมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลก
ร้อนควบคู่กับส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในการร่วม
บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดย
ไดร้บัความสนใจจากพีน่อ้งชาวบางสะพาน ในการนำา
จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด
  “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นชาวบางสะพาน
เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ และตระหนักถึงปัญหาภาวะ
โลกร้อนกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้พี่น้องชาว
บางสะพานนำาจกัรยานมาเขา้รว่มกจิกรรมมากถงึ 71 
คนั โดยจากการคำานวณ กจิกรรมในครัง้นีส้ามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 
539.6 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เมื่อนำาไปรวมกับสถิติการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่การจัดกิจกรรมโครงการ 2 
ล้อรักษ์บางสะพานปี 2554 ถึงปัจจุบัน สามารถช่วย
ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้าก
ถงึ 15,974.2 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ นบั
ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างโลกสวย บางสะพาน
สดใสได้เป็นอย่างดี”
  “ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณสมาชิกชมรม
วิทยุสมัครเล่นสหวิริยาฯ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำารวจ

ทางหลวงจุดบางสะพานในการดูแลความปลอดภัย
และอำานวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ขอขอบคุณ
ชมรมจกัรยานตำาบลพงศป์ระศาสนท์ีใ่หค้วามรว่มมอื
ในการจัดกิจกรรมด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณชมรม
จักรยานตำาบลกำาเนิดนพคุณ ชมรมจักรยานบ้านฝ่ายท่า
และชมรมจักรยานบ้านทุ่งนุ่นที่นำาสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม และท่ีสำาคัญขอขอบคุณพ่ีน้องชาวบางสะพาน
ที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมปั่นรักษ์
ปันย้ิม คร้ังต่อไปจะจัดข้ึนในปี 2558 โดยจะประชาสัมพันธ์
ให้ทราบในโอกาสต่อไป” นายผดุงศักดิ์กล่าว 

  นายมนตรี อวยยืนพร ชาวบ้านหมู่ 4 ต.แม่รำาพึง
เปดิเผยกบัทมีขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอวา่ “เปน็ครัง้แรก
ที่ผมได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ ส่งเสริมให้ชาวบางสะพาน
หันมาออกกำาลังกายด้วยการปั่นจักรยานกันมาก
ขึ้น ซึ่งปกติผมและเพื่อนๆ ก็มีการรวมกลุ่มเพื่อปั่น
จักรยานกันเป็นประจำาทุกวันอยู่แล้ว พอทราบข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เลย
ตัดสินใจมาเข้าร่วมอย่างไม่ลังเลครับ ขอให้เครือ
สหวิริยาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ่อยๆ ครับ เพราะ
นอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้ชาวบางสะพานหัน
มาปั่นจักรยานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยัง
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้อีกด้วยครับ”
  นางอุษา ศรีเทียมจันทร์ ชาวบ้านหมู่ 10 
ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม สนุกมากค่ะ 
เพราะไดพ้บปะ พดูคยุกบัเพือ่นๆทีร่กัการปัน่จกัรยาน
เหมอืนกนั ซึง่การปัน่จักรยานเปน็กจิกรรมทีท่ำาใหเ้รา
มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ยิ่งถ้าปั่นเป็นประจำาทุก
วนั กจ็ะชว่ยใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ตา่งๆได ้กอ็ยาก
ให้เครือสหวิริยาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบ่อยๆนะคะ 
ซึง่ดฉินัมคีวามตัง้ใจวา่ถา้ไมต่ดิภารกจิอะไรจะมาเขา้
ร่วมอย่างแน่นอนค่ะ”
  เด็กชายณัฐกิตติ์ ปูปาน ชาวบ้านหมู่ 10 
ต.พงศ์ประศาสน์ เปิดเผยว่า “ผมมาเข้าร่วมกิจกรรม
เปน็ครัง้ที ่2 แลว้ครบั ผมชืน่ชอบการปัน่จกัรยานมากๆ 
เพราะทำาให้ร่างกายเราแข็งแรง สำาหรับกิจกรรมวันนี้
ปัน่มาไกลถงึชายหาดอา่วบอ่ทองหลาง ซึง่ตลอดทาง
ได้ป่ันจักรยานชมวิวเลียบชายทะเล พร้อมๆ กับเพ่ือนๆ
รูส้กึตืน่เตน้มากครบั ผมอยากใหจ้ดักจิกรรมอกี เพราะ
ผมจะได้นัดเพื่อนๆ ของผมมาเข้าร่วมอีกครับ”
  เด็กชายวีรพัฒน์ เรืองพันธ์ ชาวบ้านหมู่ 5 

ต.กำาเนิดนพคุณ กล่าวถึงความประทับใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมว่า “ผมประทับใจกิจกรรม ปั่นรักษ์ปัน
ยิม้มากๆ เพราะวา่ไดป้ัน่จกัรยานไปพรอ้มๆ กนัหลาย
คน สนุกดีครับ โดยเฉพาะวันนี้ปั่นมาชายหาดอ่าว
บ่อทองหลาง ซึ่งโดยปกติผมไม่เคยปั่นมาไกลถึงตรง
นี้ ตื่นเต้นมากครับ ถึงระยะทางจะไกลแต่พอปั่นมา
ถึงชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง ผมก็หายเหนื่อยเลย 
เหมือนได้มาเที่ยวด้วย อยากให้พี่ๆ เครือสหวิริยาจัด
กจิกรรมนีอ้กี ผมจะขอนำาจกัรยานมารว่มลงทะเบยีน
เป็นคันแรกเลยครับ”

  กจิกรรม “ปัน่รกัษ ์ปนัยิม้” เปน็กจิกรรมตอ่เนือ่ง 
ภายใต้ โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557 โดยจัด
ขึน้เพือ่สง่เสรมิการมสีขุภาพดขีองคนในชมุชน พรอ้ม
กระตุ้นจิตสำานึกชุมชนให้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดย
เชิญชวนชาวบางสะพานที่สนใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ และร่วมกันทำากิจกรรมจิตอาสา บำาเพ็ญ
ประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆในอำาเภอบางสะพาน 
(มกราคม-ธันวาคม 2557) 
ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม 
คือ เครือสหวิริยา จะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร า ย -
ละเอียดของกิจกรรม 
“ปั่นรักษ์  ปันยิ้ม” ทั้ ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
บริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
มาลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามประกาศ
ประชาสัมพันธ์ที่แจ้งไว้
ซึ่ งหลังจากมารวมตัว 
ณ จุดนัดหมาย ผู้ เข้า
ร่วมกิจกรรมจะร่วมกัน
ปั่นจักรยาน เพื่อร่วม
กันทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ 
เก็บขยะ ทำาความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ 
เป็นต้น 
  กิจกรรมดังกล่าว
ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง
คนในชุมชน และได้รับ

เสียงตอบรับที่ดีจากคนในชุมชนมาโดยตลอด จาก
การจัดกิจกรรมมาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้นำาจักรยาน
เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 289 คัน สามารถคำานวณค่าการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ประมาณ 2,498.88 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบ
เท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กจิกรรมปัน่รกัษ ์ปนัยิม้ ครัง้ที ่1/ 2557  :  จดักจิกรรม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 มีผู้นำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน  127 คน
• กจิกรรมปัน่รกัษ ์ปนัยิม้ ครัง้ที ่2/ 2557  :  จดักจิกรรม
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีผู้นำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน  91 คน
• กจิกรรมปัน่รกัษ ์ปนัยิม้ ครัง้ที ่3/ 2557  :  จดักจิกรรม
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 มีผู้นำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน  71 คน
  โดยแนวทางการจัดโครงการ “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม”
ในปี 2558 จะเป็นการมุ่งเน้นความต่อเน่ืองของกิจกรรม
โดยรักษาฐานกลุ่มเป้าหมายเดมิ พร้อมทัง้ขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เพ่ิมมากข้ึนผ่านการประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
จักรยาน อาทิ การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมปั่น
จกัรยานของชมรมและกลุม่จกัรยานในชมุชน เปน็ตน้ 
รวมถงึสง่เสรมิใหค้นในชมุชนหนัมาใชห้รอืออกกำาลงั
กายด้วยจักรยาน พร้อมผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพือ่จดัตัง้เปน็เครอืขา่ยผูใ้ชจ้กัรยานอยา่งเปน็รปูธรรม

จำานวนคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง (สะสม) ปี 2557 / กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สะสม) ปี 2557
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ปที่  6   ฉบับที่  114   ประจําวันที่  1  มกราคม  2558

: อานตอหนา 3

●  สงตอความรวมมือและความสําเร็จ  ●

โดยคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา
เครือสหวิริยา

รวมกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบางสะพาน 2557
โดยทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา

เครอืสหวริยิา เพือ่ชมุชน...ผลงานของบรษิทัตางๆ
เพือ่รวมสราง/พฒันา อ.บางสะพาน ใหเปนสงัคมอดุมสขุ

:อานตอหนา 2

ชุมชนสุขสันต สิ่งแวดลอมสดใส
ธรรมชาติปลอดภยั วางใจศนูยฯ สิง่แวดลอม
สรุปกจิกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอมและชมุชน โดยศนูยฯ สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา

สวนหน่ึงของกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนความต้ังใจของ
บริษัทในเครือสหวิริยา โดยคํานึงถึงชุมชนโดยรอบ     

เปนหลัก ภายใตนโยบายการทํางานท่ีเปนหน่ึงเดียวของ
ผูบริหารและพนักงานในเครือ

สวัสดี ป ใหม
       2558

จาก คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ
ขาวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา

สส ปป ม
สุขสวัสดิ์มงคลศรีขึ้นปใหม  ขออวยชัยเฉลิมศิริพิพัฒนผล  หวังสิ่งใดสมหวังดังกมล  ทุกขภัยพนสุขสําราญทุกกาลเทอญ

: อานตอหนา 2

รวมกจิกรรมงานสมัพนัธ
4 พันธกิจ ป 2557
ของทมีมวลชนสมัพนัธ เครอืสหวริยิา

น.4

: อานตอหนา 4

ป 2557 ที่ผานมา ทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา ยัง
คงมุงหนาสานตองานพัฒนา อ.บางสะพาน รวมกับ
พี่นองเครือขายอยางตอเน่ือง กลุมงานพัฒนาใหมๆ 

กอเกิดขึ้นในปนี้  อาทิ ธนาคารชุมชนนองใหม 2 
ธนาคาร   แผนพฒันาคณุภาพชวีติในพืน้ทีใ่หม เปนตน 
รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   : อานตอหนา 2
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ประจําวันที่  1  มกราคม  25582 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

รวมกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน 2557 โดยทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา

เครือสหวิริยา เพื่อชุมชน....ผลงานของบริษัทตางๆ เพื่อรวมสราง/ พัฒนา อ.บางสะพาน ใหเปนสังคมอุดมสุข

ตัวอยางของงานพัฒนาธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
เครือสหวิริยา สมทบหุน 7 ธนาคารชุมชน อ. บางสะพาน รวม
กําลังรวมใจสนับสนุนทุนชุมชน ปที่  5

เครอืสหวริยิา สนบัสนนุเงนิสมทบหุนให 7 ธนาคารชมุชน อาํเภอ
บางสะพาน แหงละ 100,000 บาท รวม 700,000 บาท  เพือ่เสรมิกาํลงั
รวมแรงขบัเคลือ่นใหธนาคารชมุชน ขยายผลสูการพฒันา คณุภาพ
ชีวิตพี่นองชาวบางสะพาน ไดแก

- ต.กําเนิดนพคุณ : ธ.ชุมชนบานหนองตาจา ธ.ชุมชนบาน      
ดอนทอง

- ต.ธงชัย : ธ.ชุมชนบานหนองระแวง ธ.ชุมชนบานทางสาย ธ.ชุมชนบานชัยมงคล  
- ต.พงศประศาสน : กลุมออมทรัพยพัฒนาชุมชนบานฝายทา 
- ต.แมรําพึง : ธ.ชุมชนบานทุงลานควาย

เกิด 2 ธนาคารชุมชนนองใหม “บานดอนสูง และบานทุงนุน” ระดม
หุนลงขันดวยความรวมมือรวมใจของชุมชนกับเครือสหวิริยา

จากการศกึษาดงูานพฒันาชมุชน และการทบทวนแผนพฒันาคณุภาพ
ชีวิตที่ตรงกับความตองการและสอดคลองเหมาะสมกับสภาพชุมชนใน
ปจจุบัน โดยแผนเรงดวน 3 อันดับแรก จะไดรับการสงเสริมกอน หนึ่งในนั้น
ของทั้งสองชุมชนคือ การจัดตั้งธนาคารชุมชน  ศูนยฯ รวมความสามัคคีและจุดเริ่มตนของงานพัฒนาชุมชนตนเอง
ใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

ตัวอยางผลงานภายใตโครงการสภาผูนําชุมชน

พี่นองหมู 2 บานทามะนาว ขยายผลโครงการทามะนาวนาอยู ดูแลสุขภาพ
ดวยผักปลอดสารพิษสรุปผล เดินหนาโครงการใหเกิดประโยชนชัดเจน 

พี่นองชุมชนบานทามะนาว ต.แมรําพึง สงเสริมคนในชุมชน ใสใจสุขภาพ
ดวยการออกกําลังกายและบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง ผลงานดีๆ ภายใตการบริหารงานของสภาผูนําชุมชน บานทามะนาว

บานหนองตาจา ต.กําเนิดนพคุณ เพิ่มคุณภาพใหชีวิต กับโครงการปลูก
ผักปลอดสารฯ แลกกันบริโภคในชุมชน ลดรายจาย สรางรายได สงเสริมให
สุขภาพแข็งแรง พรอมทั้งสรางความสามัคคีในชุมชน ใหทุกคนแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการปลูกผักปลอดสาร ภายใตการสนับสนุนของ สสส. 
และเครือสหวิริยา รวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู ชุมชนมีสุขภาพกาย
แข็งแรงดวยการออกกําลังกาย  และไดบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ใชชีวิต
อยูแบบพอเพียงเรียบงาย

ป2557 ทีผ่านมา ทมีพฒันาชมุชน เครอืสหวริยิา ยงัคงมุงหนาสานตองานพฒันา อ.บางสะพาน 
รวมกับพี่นองเครือขายอยางตอเนื่อง กลุมงานพัฒนาใหมๆ กอเกิดขึ้นในปนี้ อาทิ ธนาคาร

ชุมชนนองใหม 2 ธนาคาร แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใหม เปนตน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย 

สวนหนึ่งของกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนความตั้งใจของบริษัทในเครือสหวิริยา โดย
คํานึงถึงชุมชนโดยรอบเปนหลัก ภายใตนโยบายการทํางานที่เปนหนึ่งเดียว

ของผูบริหารและพนักงานในเครือ

- เครือสหวิริยา รวมงาน “รวมนํ้าใจสูนูรุลอีมาน” 
เครือสหวิริยา โดยคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัด

งาน“รวมนําใจสูนูรุลอีมาน” ประจําป 2557
- ยอดจัดซื้อสินคาจากชุมชน ป 2557 ตั้งเปาที่  200 ลานบาท สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน

บางสะพาน ดําเนินงานโดยคณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือสหวิริยา จําแนกสินคาเปน 4 
ประเภทคือ 

1. สนิคาทีผ่ลติไดในทองถิน่ 10 ลานบาท ไดแก เครือ่งแบบพนกังาน เศษผาทาํความสะอาด 
ผาปดจมูกขนาดปกติ ถุงมือผา ปุยหมักชีวภาพ ฯลฯ

2. สนิคาชมุชนทีต่องสงเสรมิและพฒันาใหผลติไดมาตรฐาน 1.5 ลานบาท ไดแก นํา้ยาลาง
จาน ไมกวาด ตะกราสาน ผารองเหล็กมวน  นํ้ายาลางหองนํ้า ฯลฯ

3. สนิคาทีช่มุชนเปนตวัแทนจาํหนาย 64 ลานบาท ไดแก ขาวสาร นํา้ดืม่ อปุกรณสาํนกังาน 
อุปกรณกอสราง อุปกรณฮารดแวร และสารเคมีตางๆ

4. บริการที่จัดหาจากชุมชน 124.5 ลานบาท ไดแก การเชารถ ซอมรถ ซอมอุปกรณ เครื่องจักร หมอ พยาบาล ดูแลสวน ฯลฯ

- งานประชุมสัมมนาผูขายป 2557 รวมกันบริหาร พัฒนาระบบงาน เตรียมความพรอมสูเวทีสากล
คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือสหวิริยา จัดงานประชุมสัมมนาผูขายประจําป 2557 ขึ้น โดยเชิญกลุมผู
ขายสินคาใหกับบริษัทในเครือสหวิริยา มารวมสัมมนาไดรับทราบภาพรวมในธุรกิจเหล็กและระเบียบ
นโยบายในการจัดซื้อ พูดคุย รับรูขอตกลงและความตองการผูซื้อ คือกลุมบริษัทในเครือสหวิริยา และ
ผูขาย เพื่อใหเกิดแนวทางการดําเนินงานการซื้อ-ขาย สินคาที่ตรงความตองการซึ่งกันและกัน นําไปสู
การทํางานที่รวดเร็ว ทันสมัย พรอมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองการคาในเวทีอาเซียนที่ไทยกําลังจะกาวไป
ในป 2015 ที่จะถึงนี้

- รับลูกหลานชาวบางสะพาน เขาทํางานเครือสหวิริยาตอเนื่องทุกเดือน
เปาหมายป 2557 บริษัทในเครือสหวิริยา ตั้งเปารับพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 270 อัตรา โดยแบง

เปนพนักงานประจํา 170 อัตรา พนักงานจางเหมา 100 อัตรา โดยกระจายตําแหนงไปยังบริษัท
ในเครือ อาทิ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย บจก.เวสทโคทสเอ็นจิเนีย
ริ่ง บจก.ทาเรือประจวบ บจก.ไลนทรานสปอรต บจก.บี.เอส.เมทัล ฯลฯ ซึ่งมีตั้งแตพนักงานบังคับ
บัญชา พนักงานปฏิบัติการ พนักงานจางเหมา เจาหนาที่ธุรการ ทั้งตําแหนงวิศวกร พนักงานดาน 
IT ชางจักรกลหนัก เลขา พนักงานดาน IT (คอมพิวเตอร) เปนตน โดยรับท้ังวุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

- “พีส่อนนอง สาขาโลจสิตกิส” ป 8 กจิกรรมตอเนือ่งในโครงการทวภิาค ีของอตุสาหกรรมเหลก็ 
และวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน “การพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา” ที่
เปนความรวมมอืแบบทวภิาค ีระหวางบรษิทัในเครอืสหวริยิา และวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป 2549 เปนตนมา ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรรวมกัน (นักเรียน 
นักศึกษารวมกัน) เพื่อสรางศักยภาพการเรียนการสอน รองรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในพื้นที่

ผลงานดานภาคีรวมพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยาพาชุมชนศึกษาดูงาน รวมกันสรางทักษะ หนุนฐานการพัฒนา อ.บางสะพาน ใหแข็งแกรง
เครอืสหวริยิา พฒันาพีน่อง อ.บางสะพาน ใหเขมแขง็เกดิการเรยีนรูพฒันาอยางตอเนือ่ง นาํชมุชนศกึษาดงูาน และ

ชวยตอยอดความรูจากการดงูานมาถอดบทเรยีน ระดมสมอง พฒันาชมุชนใหสามารถพึง่พาตนเองไดอยางยัง่ยนืและ
มีความสุข และใหชุมชนถอดบทเรียนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง

- พาชุมชนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบานนอก บานจํารุง ต.เนิน
ฆอ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเปนชุมชนตนแบบดานการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

- เครือสหวิริยา และบจก.ทาเรือประจวบ นําคณะพี่นอง หมู 3 บาน
อาวยาง ไปศกึษาดงูานเกีย่วกบั “กจิกรรมผูสงูอายแุละสวสัดกิารชมุชน” 
ที่ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสงคราม เพื่อเปดประสบการณ และ
นํามาเปนสวนหนึ่งของขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดกิจกรรมตางๆ 
ภายในของพี่นองหมู 3

รวมกันสรางชุมชนพื้นที่ตัวอยาง นํารองโครงการดีๆ ถายทอดจากพื้นที่รุนพี่ สูพื้นที่รุนนอง
- บานมารอง ต.พงศประศาสน พื้นที่นํารองตัวอยาง ตอนรับคณะดูงาน จาก จ.ราชบุรี ตอเนื่อง 2 คณะ เขาศึกษา

โครงสรางการทํางาน บทบาทหนาที่ของสภาผูนําชุมชนและธนาคารชุมชน 
- ทีมงานมูลนิธิหัวใจอาสา เยี่ยมชมศึกษาดูงานการดําเนินงานดานการ

พัฒนาสังคม จากกลุมธนาคารชุมชนบานมารอง ต.พงศประศาสน และ
รับฟงแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่นองชาวอําเภอบางสะพานจากผูแทน
เครือขาย 4 ตําบล

- กลุมตัวแทนบานหนองระแวงและบานชัยมงคล ศึกษาดูงาน สภาผูนํา
บานมารอง เพื่อจัดตั้งสภาผูนําชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ)

- ตอนรับชุมชนโครงการ สสส. ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดูงานที่สภา
ผูนําชุมชนบานมารอง

สวนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ภายใตความรวมมือระหวางชุมชน
กับเครือสหวิริยา

- ทีมงานคุณภาพ ชุมชน
บานสวนฉัตร จากหนึ่งสูรอย 

สานสามัคคี สรางศาลา
ประชาคมฯ โดยชุมชน 
เพื่อชุมชน

- บานมารอง ต.พงศ
ประศาสน จัดกิจกรรม
อบรมภาษาองักฤษในชมุชนบางสะพาน โดยกรมพฒันาฝมอื
แรงงาน จ.ประจวบฯ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูเวที
ประชาคมอาเซียน (AEC).

- เครอืสหวริยิารวมออกบธูงานอาชวีศกึษาทวภิาคไีทย  “โครงการผลติชางเทคนติ เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร” 
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเชิญวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และเครือสหวิริยา เขารวมดําเนินการ
จัดนิทรรศการและบูธแสดงผลงานดานโลจิสติกสในงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย โดยการนําเสนอถึงความรวมมือระหวางการ
ทําสัญญาการศึกษาระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัยแบบทวิภาคี ภายใต “โครงการผลิตชางเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร”  โดยมุงเนนไปในเรื่องของโลจิสติกส ซึ่งเปนที่นายินดีอยางยิ่ง เนื่องจากทางวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเปน
เพียงวิทยาลัยเดียวที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนระดับประเทศในการนําเสนอผลงานดานโลจิสติกส ในวันงานตัวแทนในเครือ
สหวริยิาไดรวมกบันกัศกึษาสาขาโลจสิตกิสจากวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน ในการนาํเสนอผลงาน การบรหิารจดัการดานโลจิ
สตกิสของเครอืสหวริยิา ตัง้แตกระบวนการผลติวตัถดุบิตนนํา้จนถงึการสงมอบสนิคาปลายนํา้ มุงเนนในเรือ่งของนวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทางเครือสหวิริยาไดนําเขามาบริการจัดการภายในองคกร

- บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย ทุบสถิติ 6 ลานชั่วโมงการทํางานโดยไมเกิดอุบัติเหตุ ตั้งเปาเพิ่มสถิติตอเนื่อง
ดวยความรวมมือของผูบริหารและพนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย สรางผลงานเยี่ยม ไมเกิดอุบัติเหตุใน 6 ลานชั่วโมงการ
ทํางาน ทุกฝายใหความสําคัญ ทําใหถึงเปาหมายที่วางไวดวยกัน นโยบายองคกรเนนทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสําคัญที่สุด สราง
สุขในการทํางาน และสถานประกอบการปลอดภัย วางแผนตั้งเปาที่ 6.5 ลานชั่วโมง ในป 2558

- บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย เขารับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ระดับภาค  โดยไดรับรางวัล
สถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ระดับจังหวัด (ไดรับตอเนื่องมาตั้งแตป 2536 – ปจจุบัน)

- บจก.ไลน ทรานสปอรต รวมกับคณะกรรมการอําเภอบางสะพาน ตรวจสารเสพติดพนักงานทั้ง 100% จัดกิจกรรมสุม
ตรวจสารเสพตดิ เพือ่ปองกนัการเกดิอบุตัเิหตแุละเพือ่สขุภาพ ความพรอมในการทาํงานของพนกังาน ซึง่บจก.ไลน ทรานสปอรต 
ใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยทําการสุมตรวจเปนประจําทุกป โดยไดรับความรวมมือความรวมมือจากคณะกรรมการ มย.- 
มาตรฐานการปองการและการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
- บี.เอส.เมทัล 1 ลงนาม MOU มุงสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนบริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด 
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในโครงการสงเสริมศักยภาพโรงงานมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและความรับ
ผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จัด
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- บี.เอส.เมทัล 1 รับรางวัล CSR – DIW ตอเนื่องปที่ 3 สรางศักยภาพโรงงาน สูการสรางความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ

สงัคม : บ.ีเอส.เมทลั ควารางวลั CSR-DIW Continuous ตอเนือ่ง 3 ปซอน จากการประสานความรวมมอืของทกุฝาย และดวยความ

มุงมั่นพัฒนาใหกลายเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อความสุขในการอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน

- บ.ีเอส.เมทลั 2 รบัใบประกาศเกยีรตคิณุ ในฐานะเปนโรงงานทีล่ดการปลอยกาซเรอืนกระจกไดอยางมปีระสทิธภิาพ : บรษิทั 
บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 2 (บางปะกง) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน“รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ในฐานะโรงงาน
นํารองที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และเปนโรงงานที่ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวมงานสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ ในหัวขอ“การขยายผลการสงเสริมการ
จัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม”

- พลังของ “ฅ..ขนสง สงตอความดี”  โดยกลุมขนสงสหวิริยา ผานกิจกรรมสงมอบเครื่องเลน ให ร.ร.บานยางเขา ต.ชัยเกษม 
มุงมั่นตั้งใจสรางสังคมแหงความสุข มอบรอยยิ้มใหเยาวชน โดยบจก. ทาเรือประจวบ บจก.ทาเรือบางปะกง บจก.เรือลําเลียง
บางปะกง บจก.ไลน ทรานสปอรต รวมกนัสงมอบสนามแหงความสขุ เพือ่สรางสมัพนัธทีด่รีะหวางชมุชนและอตุสาหกรรม และมี
ความรบัผดิชอบตอสงัคมในฐานะทีเ่ปนเพือ่นบานทีด่ตีอกนั ผานกจิกรรมสรางความสขุ มอบรอยยิม้ และประโยชนใหกบัเยาวชน 
โดยระดมกําลังทาสีเครื่องเลน อาทิ มาหมุน ชิงชา เรือไวกิ้ง ฯลฯ และปรับปรุงสนามเด็กเลน พรอมมอบอุปกรณการศึกษาให
นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบานยางเขา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ประจําวันที่  1 มกราคม  2558 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

รวมกิจกรรมงานสัมพันธ 4 พันธกิจ ป 2557 ของทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา

ในชวงเวลาที่ผานมา ทีมมวลชน

สัมพันธ เครือสหวิริยา ดําเนิน

หนาที่สานสัมพันธระหวางชุมชนกับเครือ

สหวิริยามาตอเนื่อง ผานกิจกรรมที่ เปน

ทางการและไมเปนทางการ ภายใตงาน  รวม

สื่อสาร สรางความเขาใจ สรางสัมพันธที่ดี

กับชุมชน พรอมทั้งรวมขับเคลื่อนงานที่สราง

ความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนงาน

พัฒนาอยางยั่งยืน

- ทีมคาราวานมอเตอรไซค สรางความ
เขาใจสูชุมชน สะทอนความคดิเหน็ขอเสนอแนะ
ของพีน่องชาวบางสะพาน สูเครอืสหวริยิา  ลงพืน้
ที่พบปะพูดคุย สื่อสารขอมูลตางๆ ของเครือ
สหวิริยา พรอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิด
เห็นชุมชน เปนประจําทุกเดือน โดยลงพบพี่นอง
ชาวบางสะพาน ในพื้นที่ 37 หมูบาน 4 ตําบล 
ไดแก ต.แมรําพึง ต.ธงชัย ต.กําเนิดนพคุณ และ
ต.พงศประศาสน รวมถึงพี่นองในพื้นที่ 3 ตําบล 
ไดแก ต.รอนทอง ต.ทองมงคล และต.ชัยเกษม 

- สงตอขอมูลเครือสหวิริยาผาน “เวทีประชา
เสวนา” 2557 เปด 6 เวทีเขมขน เพื่อชุมชนรับรู เขาใจ 
กาวไปดวยกัน กาวสูปที่ 5 กับโครงการ “ประชาเสวนา 
เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมเหลก็อยางยัง่ยนื จดัเวทปีระชา
เสวนา 6 เวที อยางเขมขน เชิญกลุมตามตําบลตางๆ 
เขารวม เปนเวทีพูดคุยขอมูลเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม พรอมแนวความคิด การระดมสมองของ
การพัฒนาอยางยั่งยืน.

- รวมโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอย
ยิ้มใหประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

คาราวานความสุขจากเครือสหวิริยา สนับสนุน
กจิกรรมบรกิารตดัผมสตร ีและบรุษุ  พรอมจดับธูนทิรรศการ
ขอมูลบริษัทในเครือ รวมถึงงานดานสิ่งแวดลอม.

- โครงการจิตอาสาเยี่ยมผูพิการ
และผูสงูอาย ุในพืน้ทีต่างๆ รวมลกูหลานให
กําลังใจผูสูงอายุ และผูพิการ รวมกันสราง
สขุใหพืน้ที ่เพือ่สานสมัพนัธและมอบสิง่ดีๆ  
และสงตอความเกือ้กลูกนั ผานโครงการจติ
อาสาเยี่ยมผูพิการและผูสูงอายุ โครงการ
จิตอาสาเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้น
เปนประจําทุกเดือน โดยลงพื้นที่หมูบาน
ตางๆ ในอําเภอบางสะพาน.

- เปนผูแทนคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ 
มอบเงินสนับสนุน รณรงคกิจกรรมของกลุมสตรี ใน
วันสตรีสากล.

-  เติมความสุขให

เด็กๆ สงมอบชุดเครื่องเขียน

ใหเด็กๆ 7 ตําบล 39 โรงเรียน 

ในวันเด็กแหงชาติ.

- รวมรณรงค
กิจกรรม “ชวยกันลด
ความเร็ว  เพื่อความ
ปลอดภัยของทุกคน” 
จับมือกับพี่นองหมู 4, 6 
และ 7  ต.แมรําพึง โดย

- กจิกรรมสนิคาชมุชนเคลือ่นที ่: 
โดยความรวมมอืระหวางคณะทาํงานจดั
ซื้อจัดจาง เครือสหวิริยา กับทีมมวลชน
สัมพันธ และพี่นองชาวบางสะพาน ที่
จัดหาผลิตภัณฑของชุมชน โดยชุมชน 
ออกคาราวานขายสินคาในบมจ.สหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี และบมจ.เหล็กแผนรีด
เย็นไทย เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งใหเกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ ณ ปจจุบัน 
กิจกรรมนี้ไดกาวสูปที่ 5 ซึ่งตั้งเปาหมาย
ของป 2557 อยูที ่700,000 บาท โดย สนิคา
และผลิตภัณฑมีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองกลุมผูซื้ออยางตรงใจ ทั้ง
อุปโภค – บริโภค อาทิ ผักปลอดสารพิษ 
อาหารทะเลแหง กลุมผลไม อาทิ ทุเรียน
ทอด หรอืผลไมตามฤดูกาล รวมทัง้สนิคา 
OTOP เสื้อผา แวนตา ฯลฯ.

- รวมสงเสริมธุรกิจชุมชน จัดอบรมการสรางอาชีพใหกลุมแมบาน ต.พงศประศาสน โดยรวม
มือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางสะพาน และนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลพงศ
ประศาสน จดัฝกอบรมโครงการสงเสรมิธรุกจิชมุชน กลุมแมบาน บานตนทองหลาง หมู 9 ต.พงศประศาสน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมแมบานมีอาชีพเสริม พรอมทั้งเปนการ
พัฒนาฝมือและยกระดับธุรกิจของกลุมแมบาน โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 8 
จังหวัดนครสวรรค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใหความรูการประกอบอาหาร อาทิ การทํา   
นํ้าพริกสวรรคปลากรอบ ปลากรอบสมุนไพรกรอบ นํ้าพริกเสวยปลากรอบ ฯลฯ

และอีก 1 ภารกิจที่สําคัญ ที่ยังคงทําอยางตอเนื่อง คือ การดําเนินงาน
เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยรวมมือกับแผนกพัฒนาชุมชน และเพิ่ม
พนัธมติรงานพฒันา อ.บางสะพานใหแขง็แกรง โดยป 2557 นี ้ ทมีมวลชนสมัพนัธ  
ไดรวมกบั บจก.ทาเรอืประจวบ เดนิหนาแผนพฒันาคณุภาพชวีติฯ ผสานแนวทาง
ใหสอดคลองความตองการชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เชน 
การเกิดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ ณ บานอาวยาง ม.3 ต.แมรําพึง ซึ่งเปนกิจกรรมที่
เกิดจากการระดมความเห็นของคนในชุมชน เพื่อสรางสุขรวมกัน เปนตน.

รวมสื่อสารสรางความเขาใจ ผานกิจกรรมตาง ๆ

พรอมทั้งมีการประชุมหมูบานรวมกับพี่นองบางสะพานเปนประจําทุกเดือน.

สนับสนุนงานพัฒนาอยางยั่งยืน อําเภอบางสะพาน

สรางสัมพันธที่ดี ผานกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับชุมชน

เปนกิจกรรมรณรงคขอความรวมมือใหพนักงาน เครือสหวิริยา และชาวบานที่
ขบัขีร่ถยนตและรถจกัรยานยนต ชวยกนัลดการใชความเรว็เมือ่ขบัขีผ่านบรเิวณ
ชุมชนและโรงเรียน รวมกันปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน.
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ประจําวันที่  1 มกราคม  25584 : 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

ชุมชนสุขสันต สิ่งแวดลอมสดใส ธรรมชาติปลอดภัย วางใจศูนย ฯ สิ่งแวดลอม

สงตอความรวมมือและความสําเร็จ โดยคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา

สรุปกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและชุมชน โดย ศูนย ฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
- พี่สอนนอง “ไลเคน-ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ” ศูนยฯ สิ่งแวดลอมถายทอดขอมูล
ดีๆ ใหเด็ก    ร.ร.บานทาขาม ถายทอดความรู เสริมสรางทักษะการสํารวจและความ
รูดานสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน ผานการศึกษา “ไลเคน ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศตาม
ธรรมชาติ” คาดหวังใหเยาวชนไดใชพื้นที่ทางธรรมชาติในทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอม.

- รวมกิจกรรม “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินีและ
ปลอยสัตวนํ้า” รวมสนับสนุนและเขารวมกิจกรรม “ประชาอาสาปลูกปา 800 
ลานกลา 80 พรรษามหาราชินีและปลอยสัตวนํ้า” จัดโดยสถานีพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนที่ 8 รวมกับ ร.ร.ชัยเกษม และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และได
สงตอความรูสูชมุชน เกีย่วกบัระบบนเิวศปาชายเลน ความสาํคญัของปาชายเลน 
พรอมดวยปลกูปา ปลอยพนัธุสตัวนํา้และกจิกรรมเกบ็ขยะ บรเิวณปาชายเลน ม.4 

ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ.

- กจิกรรมสงเสรมิสิง่แวดลอม “5 มถินุายน วนัสิง่แวดลอมโลก” โดยรวมกบับรษิทัในเครอื 
และหลายหนวยงานรวมจัด ไดแก สถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 และชมรมตกปลา
บางสะพาน ไดจัดโครงการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นภายใตชื่อ “ปลูกปาชายเลนและปลอย
พนัธุสตัวนํา้”  ณ ในพืน้ที ่ต.แมราํพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ 08.30-12.30 น.โดย
ปลอยพนัธสตัวนํา้วยัออน อาท ิปลานวลจนัทะเล และหอยหวานทะเล จาํนวน 130,000 
ตัว ณ บริเวณบานปากคลอง หมู 5 ต.แมรําพึง และมีกิจกรรมปลูกกลาไมปาชายเลน 
1,000 กลา เพื่อเพิ่มปริมาณปาชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว.

- ลงพื้นที่ประสานชุมชน แลกเปลี่ยน-รับฟง ขอมูลจากชุมชน ดูสิ่งแวดลอมบางสะพาน
ไปดวยกัน : ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่นองชาวอําเภอบางสะพาน สรางความเขาใจอันดีให
กับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อ ชี้แจง ปรับปรุง ใหความรู แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ใหชุมชนกับอุตสาหกรรมอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน อาทิ ชี้แจงเรื่องคุณ
ภาพนํ้า คุณภาพอากาศ และการจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงานตางๆ ของเครือ
สหวิริยา เปนตน.

- ศนูย สิง่แวดลอม รวมกบับรษิทัในเครอืสหวริยิา อ.บางสะพาน จดัอบรม ISO 18001 
: ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา จัดหลักสูตร “การตรวจ
ประเมินภายในระบบ TIS/OHSAS 18001”  โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท คิด เพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด มาใหความรู กับเจาหนาที่ความปลอดภัย 
หรือ จป. และจากพนักงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทในเครือ    สหวิริยา อ.บางสะพาน 

เพื่อใหทราบขอกําหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 เทคนิคและทักษะที่
จําเปนสําหรับผูตรวจประเมินฯ  พรอมทั้งจัด workshop ฝกปฏิบัติการจัดทํารายการตรวจประเมิน (Checklist) และ
ทบทวนรายการตรวจประเมิน ( Checklist ).

-   ตอนรับกลุมเยาวชนบางนํ้าผึ้ง เยี่ยมชมเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ : 
โดยเปนพี่เลี้ยงนํากลุมเยาวชนบางนํ้าผึ้ง จากศูนยการเรียนรูกลุมชุมชน
บางนํ้าผึ้ง จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน
วนอุทยานแมรําพึง ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ใหความรู
เรือ่งระบบนเิวศของปาชายเลน พนัธุไมและชนดิของสตัวทีอ่าศยัอยู พรอมทัง้
นาํเยีย่มชมพืน้ทีแ่ปลงทดลองปลกูปาโกงกางของเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบานทา
ขาม ทีศู่นยฯ สิง่แวดลอม เครือสหวริยิา รวมเปนพีเ่ลีย้งใหความรูในการปลูก
ตนไม เพือ่ปลกูฝงใหเยาวชนรูจกัอนรุกัษสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต.ิ

ผลงานตวัอยางกจิกรรมดานสิง่แวดลอม ระหวางเครอืสหวริยิากบัชมุชน และกจิกรรมภายในองคกรทีส่ง
ผลตอการสรางสิง่แวดลอมทีด่ขีอง อ.บางสะพาน ประจาํป 2557 ทีศ่นูยฯ สิง่แวดลอม ไดจดัขึน้ เพือ่เปา

หมายสําคัญคือ สรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับอําเภอบางสะพาน

- กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม SHE WEEK 2014 โดย ศูนยฯ สิ่ง
แวดลอม และ10 บริษัทในเครือ ไดแก บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผน
รดีเยน็ไทย บจก.เหลก็แผนเคลอืบไทย บจก.เวสโคสทเอน็จเินยีริง่ บจก.บ.ีเอส.เมทลั
บมจ.บางสะพานบารมลิ บจก.ทาเรอืประจวบ บจก.ประจวบพฒันาดเีวลลอปเมนท
บจก.ไลน ทรานสปอรต และ บจก.ซี.เอ.อาร.เซอรวิส จัดกิจกรรมสัปดาหความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 5 (SHE WEEK 2014) เพื่อแสดงผลงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ผานบูธนิทรรศการที่แตละบริษัทไดจัดขึ้น ทั้งรายละเอียด 
รูปแบบของวิธีการดําเนินงานในแตละโรงงาน รวมถึงขอมูลที่เปนประโยชนอื่นๆ 
เชน บูธแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมสันทนาการตางๆ.

- การเฝาระวงัและตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมคีวามตระหนกัและใหความสาํคญัในการบรหิาร
และจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ เพื่อเฝาระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผานกิจกรรมการตรวจติดตามและรายงาน
ผลคุณภาพอากาศรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งไดดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
นาเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความกังวลใจตอผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมและสุขภาพของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมและการสื่อสารรวมกับ
ชุมชนตอเนื่อง ไดแก

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพและวิเคราะหสิ่งแวดลอม ประจํา
ป 2557  ในชวงวันที่ 8-15 พ.ค. เพื่อวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ของ 
อ.บางสะพาน โดยทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เก็บตัวอยางนํา
ผิวดิน และนํ้าทะเล โดย เพิ่มเติมจากที่โรงงานตางๆ ในเครือสหวิริยา
ดําเนินการอยูแลว (โรงงานในเครือสหวิริยา มีกาเก็บตัวอยางการ
ตรวจวัดทั้งคุณภาพอากาศ นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล นํ้าฝน ตามแผนงาน 
EIA (รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) ประจําทุกป โดย
เฉพาะการตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้น จะมีการเขาตรวจเพิ่มในพื้นที่ 
บริเวณจุดตรวจเทศบาลกําเนิดนพคุณ จุดตรวจองคการบริหารสวน
ตําบลกําเนิดนพคุณ และที่ โรงเรียนบานดอนสําราญ ซึ่งไดมีการเชิญ
ไดเชิญผูนําชุมชนหมู 1 หมู 2 และหมู 7 ต.แมรําพึง พรอมดวยพี่นอง
ในพื้นที่เขารวมตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําฝนในอําเภอบางสะพาน ที่ศูนยบริหาร
จดัการและสงเสรมิสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา ดาํเนนิการตดิตามตรวจสอบ และใหความสาํคญัพรอมทัง้ เฝาระวงัมา
โดยตลอด ซึง่ไดดาํเนนิการตรวจทัง้หมด 9 จดุ (โรงงานในเครอืฯ และศูนยฯ สิง่แวดลอม ตรวจเพิม่เตมิ) คอื บรเิวณบาน
ทาขาม บานทบัมอญ ดอนสาํราญ บอทองหลาง บานกลางอาว บานหลกัเมอืง เทศบาลตาํบลกาํเนดินพคณุ อบต.พงศ
ประศาสน และอบต.กาํเนดินพคณุ ทัง้นี ้จากขอมลูยอนหลงั ตัง้แตป 2554 – ปจจบุนั พบวาคาความเปนกรด-ดาง ของ
นํ้าฝนในอําเภอบางสะพานอยูในเกณฑมาตรฐาน คือไมตํากวา pH 5.6 หากตํากวานี้คือมีคาความเปนกรดที่แรงขึ้น 
ซึง่คาเฉลีย่ทีต่รวจวดัไดทกุปในอาํเภอบางสะพาน จะอยูที ่pH 6 – 8 ถอืวาอยูในเกณฑด ีเนือ่งจากนํา้บรสิทุธิม์คีา pH 7

- ทีมผูเชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยาสัตวปา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมกับศูนยฯ สิ่งแวดลอม สํารวจนิเวศวิทยา
สัตวปา ปที่ 7 ในพื้นที่โดยรอบโรงงานในเครือสหวิริยา โดยเริ่มโครงการสํารวจตั้งแตป 2551-2556 โดยใชดัชนีคือ 
จาํนวนและความหลากชนดิ ระดบัความชกุชมุสมัพทัธ และการแพรกระจายของสตัวปา (โดยเฉพาะนก) ในพืน้ทีโ่ดย
รอบโรงงานเครือสหวิริยา ทําการสํารวจ 2 ชวงของทุกป โดยปนี้ดําเนินการสํารวจกอนฤดูอพยพของนกไปเมื่อเดือน
กันยายน และหลังฤดูอพยพในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา.

คณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสง ทํางานเขม ออกตรวจรถขนสงสินคา ลงพื้นที่พบชุมชน ติดตั้งกลอง
วงจรปดเพิ่ม ดูแลสอดสองการทํางานความปลอดภัยใหชุมชน

คณะทาํงานฯ ปฏบิตัริถขนสงสนิคา สรางความมัน่ใจ ตอกยาํความเขมงวดของการปฏบิตัริถขนสงสนิคา ทัง้เพิม่
กลองวงจรปดเพื่อตรวจสอบการทํางาน และสรางความปลอดภัย พรอมสนับสนุนการติดตั้งปายเตือนสติใหขับรถ
ระมัดระวังบนทองถนน เพื่อชุมชนปลอดภัย

- ติดตั้งกลองวงจรปด รวมทั้งสิ้น 10  จุด เพื่อใชตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถขนสงเครือ
สหวริยิา รวมทัง้ปองกนัปญหาอืน่ๆ ภายในหมูบานดวย เชน ภยัจากโจรผูราย ทาํลายขาวของ จอดในทีห่ามจอด ฯลฯ

- สนับสนุนกิจกรรมแผนเหล็กซอมแซมทางรถไฟเขตชุมชนบางสะพาน ซึ่งรวมกับเจาหนาที่รถไฟบางสะพานเขา
ซอมแซมทางขามรถไฟที่ชํารุดบริเวณหมูบานมารองและชุมชนตลาดบางสะพาน โดยไดรับการสนับสนุนแผนเหล็ก
และขนยาย จากคณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสงสินคา และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ปรับปรุงซอมแซมทางรถไฟใหใชงานไดสมบูรณ

- สนับสนุนการติดตั้งปายงานจราจร สภ.อ.บางสะพาน เนื่องดวยทาง
สถานีตํารวจภูธร อ.บางสะพาน จะดําเนินการติดตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมทั้ง
ขาขึ้นกรุงเทพฯ และขาลองใต จํานวน 4 ปายจึงขอการสนับสนุนดานการ
ดําเนินการติดตั้งปายผานทางคณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสง โดยมี
ขอความเตือน เชน เขตชุมชน กรุณาลดความเร็ว ฯลฯ

อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชุมชน และนํา
ขอมูลมาปรับปรุงการทํางานเกี่ยวกับเรื่องรถขนสงสินคาฯ ไดแก การรวม
เฝาระวังพนักงานขับรถที่ขับเกินที่กําหนด หรือ จอดรถบริเวณที่หามจอด เปนตน และเรื่องอื่นๆ อาทิประโยชนจาก
การมีกลองวงจรปดในแตละพื้นที่ พบวาสามารถชวยใหเจาหนาที่ภาครัฐ ในการทําคดี เชน เหตุขวางกระจกรถยนต 
คดีขโมยทรัพยสินในพื้นที่ตางๆ ฯลฯ

“กลองวงจรปดเคลือ่นท่ี”  โดยคณะทํางานควบคุมการปฎบัิตกิารรถขนสงสนิคา เครอืสหวริยิา เพือ่ชมุชน
คณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ติดตั้งกลอวงจรปดแบบเคลื่อนที่ในเขตชุมชน

บางสะพาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหพี่นองชาวอําเภอบางสะพานไดรูสึกอุนใจและวางใจกับการขับรถขนสงสินคา 

ผลงานและกจิกรรมดี ๆ  ในป 2557  ของคณะทํางานฯ ทีด่ําเนนิงานภายใตการกาํกบัดแูลอยาง
เขมขน สงผลใหการขนสงสินคาเกิดอุบัติเหตุนอยลง และไดรับความรวมมือดีขึ้นจากชุมชน

เครือสหวิริยา มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สอดสองควบคุม
พฤติกรรมพนักงานขับรถ ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการเดินรถ และเพื่อใชเปน
เครื่องมือชวยสอดสองในกรณีฉุกเฉิน หรือลงตรวจจุดที่ไดรับรองเรียนบอยๆ 
และจุดเสี่ยงตางๆ โดยจะมีการสุมตรวจและนํากลองไปติดตั้ง ซึ่งการติดตั้ง
กลองวงจรปดแบบเคลือ่นทีน่ีม้ ี2 ลกัษณะ คอื 1.การตดิตัง้เฉพาะจดุบรเิวณทีม่ี
การรองเรยีนบอยครัง้ อาจจะตดิตัง้ 3 – 4 วนั หรอืมากกวานัน้ 2.การตดิตัง้กลอง
บนปายเตอืนฯ ทายรถคณะทาํงานควบคมุฯ ซึง่จะขบัสุมตรวจตามพืน้ทีจ่ดุเสีย่งตางๆ เพือ่บนัทกึภาพเหตกุารณ และ
ตรวจสอบการทําตามกฎระเบียบของ พขร.(ภาพประกอบหมวดเลข 2)

พรอมกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่รวมสรางสังคมอุดมสุข ใน อ.บางสะพาน
กิจกรรมติดตั้งปายเตือนสติพนักงานขับรถ บริเวณบานดอนสูงและบานยางเขา
- ติดตั้งปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานดอนสูง และ

ติดตั้งปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานยางเขา 

กิจกรรมกลองวงจรปดชวยเหลือชุมชน
- จากที่คณะทํางานฯ ไดทําการติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 10 จุด เพื่อ

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของ พขร. นัน้ กลองวงจรปดทัง้หมดสามารถเปนสวน
หนึง่ทีช่วยสรางใหชมุชนเกดิความสงบสขุได ซึง่จากการบนัทกึเหตกุารณตางๆ 
ของกลองวงจรปด เปนหลกัฐานสาํคญัชิน้หนึง่ เชน โจรจีร้ถมอเตอรไซคบรเิวณ
บานดอนสําราญ โจรขโมยรถมอเตอรไซคบริเวณบานหนองมงคล เปนตน

รับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน พรอมเรงแกไขปญหาใหตรงจุด
- คณะทํางานฯ ลงพื้นที่รับฟงขอเสนอแนะจากพี่นองชุมชนตลางบาง

สะพาน โดยขอเสนอแนะที่ไดรับมา เชน การเวนระยะหางระหวางคัน ของรถ
ขนสงสินคาฯ ไมตํากวา 50 ม. เพื่อใหรถเล็กสามารถแซงได ซึ่งคณะทํางานฯ ไดดําเนินการแกไข โดยติดตั้งปาย เพื่อ
เตือนให พขร.ปฏิบัติตาม และเพิ่มความเขมขนดวยการสงรถตรวจการณคอยสุมตรวจ และอบรม พขร. ใหรับทราบ
เพื่อปฏิบัติใหถูกตอง

กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานขับรถดีเดนประจําเดือน
- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานขับรถขนสงสินคา ที่ปฏิบัติงานดี มีวินัย ใสใจชุมชน โดยใหพี่นอง

ชาวบางสะพานเปนผูรวมคัดเลือก.

SVG p.4.indd   1 12/29/2557 BE   17:26


