
เอสเอสไอรวมพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ  
น้ํายาลางมือกลุมผูหญิงกาวหนา
รักษาสิ่งแวดลอม ตําบลทอง
มงคล จํานวน 1,600 ชุด คิด
เปนมูลคารวมกวา 100,000 
บาท โดยสงทีมรวมใหคํา
ปรึกษา พัฒนาบรรจุภัณฑ 
หวังขยายชองทางการตลาด
ประชาสัมพันธสินคาใหเปน
ที่ รูจัก  สรางรายไดใหแก
ชุมชน ดวยการนํามาใชมอบ
เปนของที่ระลึกงานประชุม   
ผูถือหุนประจําปของเอส-    
เอสไอ
 นายสมบัติ  แกวบุดดา           

ผูจดัการสวนชมุชนสมัพนัธ  บรษิทั 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จํากัด 

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอไอ” 

วา “เอสเอสไอไดตระหนกัถงึความ

สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองถิ่น ชุมชนบางสะพาน ที่เปน

แหลงที่ตั้งของโรงงานเอสเอสไอ 

ดังนั้นจึงไดมีนโยบายในการชวย

พัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ ไมวา

จะเปน  อานตอ น.4

เอสเอสไอหนุนกลุม
วิสาหกิจทองมงคล
สงเสรมิการตลาด
ผลิตภณัฑลางมอื

หนนุพฒันาสวสัดกิารชมุชนบางสะพาน
SSIอาสารวมสรางลานกฬีาวดัเขาโบสถ
เอสเอสไออาสา รวมกับ วัดเขาโบสถ
พระอารามหลวง พรอมดวยผูบริหาร
และคณะครูโรงเรียนบางสะพาน 
รวมพัฒนาสวัสดิการชุมชน สราง

สนามกีฬาอเนกประสงค พระราช-
สิทธิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเปนพระราชกศุล สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม-

ราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหา
มงคลทรงมพีระชนมายคุรบ 5 รอบ 
60 พรรษา ณ วัดเขาโบสถ ภายใต
โครงการ               อานตอ น.2

ปที่  6   ฉบับที่  120   ประจําวันที่  1  เมษายน  2558

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

กลุมเอสเอสไอรวมสรางองคความรูการพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ 

เปดโรงงานเปนแหลงเรียนรูสําหรับกลุมผูมีสวนไดเสีย นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ โดยจัดหลักสูตร

ตามความสนใจครอบคลมุรอบดาน ทัง้การผลติเหลก็ การจดัการ

ดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โลจิสติกส การ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และหลักสูตรเฉพาะ

เรื่องตามความสนใจ

SSIสรางแหลงเรียนรูอุตฯเหล็ก
• เปดเยี่ยมชมโรงงานจัดหลักสูตรครอบคลุม

เอสเอสไอฅนเหล็กรักษโลก ผนึก
กําลังโรงเรียนบานมรสวบ ขยาย
ผลโครงการธนาคารขยะในสถาน
ศึกษา จัดกิจกรรมตลาดสินคามือ

สองในโครงการเปดบานวิชาการ 
สงเสริมการนําสิ่งของเหลือใชมา
ประดิษฐ และนําสินคามือสองมา
จําหนาย เพ่ือเพ่ิมรายได เสริม

ทกัษะเปนแนวทางในการประกอบ
อาชพีคาขาย  และการใชทรพัยากร
โลกอยางมีประสิทธิภาพและให
เกิดประโยชนสูงสุด      อานตอ น.3

SSI-ร.ร.มรสวบขยายผลธนาคารขยะ
จัดตลาดมือสองสงเสริมการใชใหม

    นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน
ผูจัดการท่ัวไป สํานักประชาสัมพันธ
และชุมชนสัมพันธ บมจ.สหวิริยา 
สตีลอินดัสตรี กลาววา “การให
ความรูกับคณะศึกษาดูงาน นับ
เปนการสงเสริมสงเสริมความรู
ความเขาใจในอุตสาหกรรมเหล็ก
อยางยั่งยืน เพราะ บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ถือไดวาเปนองคกร
ที่เปนศูนยรวมของบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในดานตาง ๆ 
มากมาย โดยมีรางวัลตาง ๆ เปน
สิ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพของ
องคกร และพรอมที่จะถายทอด
องคความรูเพื่อใหเปนประโยชน
ตอสงัคมและประเทศชาตไิดตอไป
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ
ที่มุงเนนในการสรางผลตอบแทน
แกผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน”

  “หลักสูตรปจจุบันที่บริษัทฯ 
ไดจัดเตรียมไวใหกับคณะตาง ๆ 
นั้น ไดมีการปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยอยูตลอดเวลา และกําลัง
อยูในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม ๆ เพื่อใหครอบคลุมกลุม
เปาหมายมากยิ่งขึ้น และมีการ
ใชระบบการติดตอขอเขาศึกษา
ดูงาน ผานทางอินเทอรเน็ต โดย
สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได
ทนัที ทั้งนีเ้พือ่ใหคณะศึกษาดูงาน
สามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับ
ความเหมาะสมและความตองการ
ของคณะ ซึ่งจะทําใหการศึกษา      
ดูงานในแตละคร้ังน้ันเกิดประโยชน
สงูสดุอกีดวย” นายผดงุศกัดิก์ลาว
   นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน 
ผูจัดการสวนศูนยขาวสารและ
ตอนรับ เอสเอสไอ     อานตอ น.2

สัดสวนการเยี่ยมชม
จําแนกตามหลักสูตร ป 2557 (รอยละ)

หลักสูตรการเยี่ยมชมที่มีอยูในปจจุบัน
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แหล่งเรียนรู้        ต่อจากหน้า 1

เปิดเผยว่า โรงงานเอสเอสไอบางสะพานได้เปิด
ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้า
เยี่ยมชมกิจการของโรงงานมาโดยตลอด โดย
ปัจจุบัน มีผู้เข้าศึกษาดูงานสะสม ตั้งแต่ปี 2548 
ถึง ปี 2558 จำานวนทั้งสิ้น 38,294 คน แบ่งเป็น 
กลุ่มคณะบุคคลระดับสูงจากหน่วยงานราชการ
หรอืเอกชน จำานวน 1,428 คน คดิเปน็ รอ้ยละ 3.73 
กลุ่มคณะลูกค้าSSI และบริษัทในเครือ จำานวน 
3,632 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.48 กลุ่มคณะบุคคล
ของหนว่ยงานราชการ หรอืเอกชน คณะเจา้หนา้ที่
ทั่วไปของธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมเหลก็ 5,948 คน คดิเปน็ รอ้ยละ 15.53 
และกลุ่มคณะนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป จำานวน 27,286 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.25  
  ทั้งนี้บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ได้ทำาการ
พัฒนาหลักสูตรสำาหรับคณะบุคคลต่างๆ ที่มี
ความประสงคเ์ขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทัฯ เพือ่
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีจุดประสงค์
แตกต่างกัน โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการผลิต หลักสูตรการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรการ
บริหารงานด้านบุคคล หลักสูตรการจัดการด้าน
บัญชี หลักสูตรการจัดการด้านโลจิสติกส์ และ
หลักสูตรการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยในปี 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 111 
คณะ จำานวน 3,592 คน โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจ
มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่หลกัสตูรกระบวนการผลติ คดิเปน็
ร้อยละ 42 หลักสูตรการดำาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 28 หลักสูตร
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 17  
หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีว-
อนามยั คดิเปน็รอ้ยละ 8 หลกัสตูรการจดัการดา้น
โลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 2 หลักสูตรการจัดการ
ด้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 2 และหลักสูตรการ
บรหิารงานดา้นบคุคล คดิเปน็รอ้ยละ 1 ตามลำาดบั
  นางสาว ศุภพิณี  ปิ่นฟ้า  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงการได้เข้าเยี่ยม
ชมโรงงานเอสเอสไอบางสะพานว่า “จากการที่

ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน  และได้เลือกเยี่ยมชม
เกี่ยวกับรายละเอียดการดำาเนินงาน CSR ของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัททุกคนได้ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในการ
ตอบคำาถามทุกๆข้อด้วยความเต็มใจ การตอบ
คำาถามไม่ได้ตอบเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบริษัท 
แต่เป็นการตอบคำาถามจากความเป็นจริงต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันของบริษัท ทำาให้เห็นได้ว่าทุกๆ คน
มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการ
ทำางาน อกีทัง้ยงัสบืตอ่เจตนารมณข์องผูบ้รหิารที่
เน้นดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะ”

  รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี หัวหน้าสำานักงาน 
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมเครือ่งกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กล่าวว่า “การเปิด
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้นับว่า
เป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือแม้กระทั่งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ท่ีได้เข้ามาศึกษา เพราะจะทำาให้ได้รับความรู้
ประสบการณ์จริงจากคนทำางาน หน้างานนั้นๆ 
พรอ้มกบัไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ความเขา้ใจในเรือ่ง
ต่างๆ เก่ียวกับอุตสาหกรรมการดำาเนินงาน  เป็นต้น
ทั้งนี้การเลือกมาศึกษาดูงานที่เอสเอสไอ เพราะ
เอสเอสไอมีหลักสูตรให้เราสามารถเรียนรู้ได้หลาย

หลากตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสามารถ
นำามาต่อยอดกับการเรียนการสอนได้ นับว่ามี
คุณค่าอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณเอสเอสไอที่ได้
เปิดโอกาสให้คณะได้เข้าศึกษาดูงานในวันนี้ค่ะ”
  สำาหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานสามารถ
ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมหรือติดต่อได้ที่  Visit SSI 
Group fan page หรืออีกช่องทางหนึ่งให้ติดต่อ
ศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 9 ม.7 ต.แม่รำาพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 
032-691403-20 ต่อ 5342 โทรสาร 032-691-416      
ได้ทุกวันในเวลาทำาการ
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25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดี พันดวงใจ
อาสา ครั้งที่ 123  โดยได้สนับสนุนแรงงาน
และเครื่องมือในการสร้างสนามกีฬาจำานวน 
3 สนาม ประกอบด้วย สนามกีฬาสนาม
ฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และสนาม
เซปักตระกร้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนบางสะพาน
และเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ให้กับ
คนในชุมชนได้มาออกกำาลังกาย
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า “บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้ร่วมกับวัดเขาโบสถ์
พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน
บางสะพาน พนักงานเอสเอสไออาสา และชุมชน 
ดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ 
250 ความดี พันดวงใจอาสา” ครั้งที่ 123 ขึ้น โดย
ร่วมพัฒนาสวัสดิการชุมชนด้วยการสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์พระราชสิทธิญาณ จำานวน 3 
สนาม ประกอบด้วย สนามกีฬาสนามฟุตซอล 

สนามวอลเลย์บอล และสนามเซปักตระกร้อ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี

เนือ่งในโอกาสมหามงคลทรงมพีระชนมายคุรบ 5 

รอบ 60 พรรษา และใช้สำาหรับประกอบการเรียน

การสอนวชิาพลศกึษาของโรงเรยีนบางสะพาน ใช้

เปน็สนามกฬีาอเนกประสงคใ์หก้บัคนในชมุชนได้

มาออกกำาลังกาย

  ว่าที่ร้อยตรี เสรี สุขกันตะ ผู้อำานวยการ

โรงเรยีนบางสะพาน ใหส้มัภาษณก์บัผูส้ือ่ขา่วฅน

เหลก็วา่ เนือ่งจากทางโรงเรยีนไมม่พีืน้ทีใ่นการจดั

ทำาสนามกีฬาเพือ่ให้เด็กๆ นักเรียนได้ใช้งาน ต้อง

ไปขอใชพ้ืน้ทีส่นามจากทีอ่ืน่ๆ ในการฝกึซอ้มกฬีา 

ทางคณะครูได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับทางพระ

ราชสทิธญิาณ เจา้อาวาสวดัเขาโบสถ ์พระอาราม

หลวง ซึ่งท่านก็มีความเมตตาและเห็นดีด้วยที่จะ

จัดสร้างสนามกีฬาขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยสนาม

ฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ 

ภายในบรเิวณวดัซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวางและอยูใ่กล้

กบัโรงเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนและประชาชนทัว่ไปได้

ใช้ประโยชน์กัน        อ่านต่อ น.3

 PPC เปิดท่าเทียบเรือ นำานักเรียนเยี่ยมชมเรือหลวงนราธิวาส 
 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ร่วมกับกองทัพเรือ โดยนาวาโทพิพัฒน์ การจันดา ผู้บังคับการ
เรือหลวงนราธิวาส ได้ประสานขอความร่วมมือนำาเรือหลวงนราธิวาส เข้าจอดเทียบท่าเรือประจวบ 
ณ ท่า A ระหว่างวันที่ 7 - 13 มีนาคม 2558 หลังปฏิบัติภารกิจออกลาดตระเวนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
 ในโอกาสนี้ นาวาโทพิพัฒน์ การจันดา ผู้บังคับการเรือหลวงนราธิวาส ได้เปิดโอกาสให้
เด็กนักเรียนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานได้เข้าชมเรือหลวงนราธิวาส เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาส
ได้เยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้จากสถานที่จริง และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าชม 
โดยมีเรือเอกวีรศักดิ์ แก้วสว่าง ต้นหลเรือหลวงนราธิวาส เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายให้กับ
นักเรียนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ 
และโรงเรียนบ้านดอนสูง  จำานวนกว่า 128 คน เข้าเยี่ยมชมเรือหลวงนราธิวาส ณ ท่าเรือประจวบ 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

X 
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

SSI อาสา           ต่อจากหน้า 2

	 	 ทั้งนี้ 	 ว่าที่ร้อยตรี	 เสรี	 กล่าวว่า	 โรงเรียน
บางสะพานมีนักเรียนอยู่ประมาณ	757	คน	ทำาให้
ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาแห่งนี้
ได้ตลอด	ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเตรียมความ
พรอ้มโดยนกัเรยีนทีม่ชีัว่โมงเรยีนในวชิาพละศกึษา
ภาคทฤษฏีจะจัดให้เรียนภายในโรงเรียน	 ส่วน
นักเรียนที่มีภาคปฏิบัติจะมีการรับส่งเด็กไปยัง

สนามโดยมคีณุครดูแูลนกัเรยีนไปทีส่นาม	นอกจาก
นี้เรายังเน้นเรื่องการส่งเสริมทางด้านการกีฬาให้
มากขึ้น	 ด้วยการรับคุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านการ
กีฬาเข้ามาสอนและฝึกซ้อมจัดเตรียมทีมฟุตซอล	
วอลเลย์บอล	และตะกร้อ	 เพื่อรองรับการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียน	กีฬาระดับท้องถิ่น	 รวมถึงกีฬา
ระดับอำาเภออีกด้วย

	 	 สนามกีฬาอเนกประสงค์พระราชสิทธิญาณ	
จะไมส่ำาเรจ็ไดเ้ลยถา้ไมม่พีระราชสทิธญิาณทีท่า่น
เมตตาสนบัสนนุทัง้สถานทีแ่ละการกอ่สรา้งทัง้หมด
ใหก้บัทางโรงเรยีน	และตอ้งขอขอบคณุทมีงานของ
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)ที่ได้
ร่วมสนับสนุนด้านแรงงานและอุปกรณ์บางส่วน
ในการก่อสร้างสนาม	ขอบคุณองค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง	 และบริษัทเอกชนในพื้นที่ให้การ
สนับสนุนด้านการก่อสร้าง	 	สนามกีฬาฯ	แห่งนี้ซึ่ง

เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหลายๆ	ฝ่าย
  ด้าน	นายวชิรศักด์ิ นิสากรเสน	 ผู้จัดการ
ส่วนศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ	 เอสเอสไอ	 ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า	กิจกรรมนี้ได้รับ
ความรว่มมอือยา่งด	ีจากองคก์รภาครฐัและเอกชน
ในท้องถิ่น	ผู้บริหาร	พนักงานเอสเอสไออาสา	และ
ชุมชน	 ในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลาเกือบ	3	สัปดาห์	เพื่อช่วยกันเทคอนกรีต
สรา้งสนามกฬีาทีม่พีืน้ทีท่ัง้หมด	1,410	ตารางเมตร	
ซึ่งประกอบด้วย	สนามฟุตซอลขนาด	1,050	ตาราง
เมตร	สนามวอลเลย์บอล	และสนามเซปักตระกร้อ
ขนาด	 360	 ตารางเมตร	 ส่วนการดำาเนินงานนั้น
เริ่มตั้งแต่การปรับระดับพื้นที่ให้มีความสมำ่าเสมอ	
ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถเกรดดินขนาดใหญ่จาก
บริษัทเอกชนในพื้นที่เข้ามาปรับระดับของสนาม	
ได้รับการสนับสนุนแรงกายจากพนักงานจิตอาสา

ของเอสเอสไอในช่วงที่มีการหยุดผลิตกว่า	 100	
คน	และชุมชน	 ร่วมมือร่วมแรงกันเทคอนกรีตพื้น	
เป็นผลทำาให้เราสามารถสร้างสนามกีฬาสำาเร็จได้
ตามวัตถุประสงค	์และทำาให้ประหยัดงบประมาณ
ค่าแรงงานได้กว่า	200,000	บาท	
  นายทนงศักดิ์ แข่งขัน	 ผู้จัดการฝ่ายซ่อม
บำารุง		(ประธานคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไอ

อาสา)	พนักงานเจ้าของโครงการ	กล่าวว่า	เอสเอสไอ
เราเป็นองค์กรเอกชนท่ีประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
เหล็ก	มีความมุ่งมั่นที่จะทำางานอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและเก้ือหนุนชุมชนตลอดจนสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน	 และ
โครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลายๆ	ด้าน
ที่เราสำานึกต่อบุญคุณของชุมชนและเป็นกิจกรรม
ที่เอสเอสไอได้แสดงถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่
พวกเราทำามาหากิน	คณะอนุทำางานโครงการเอส-
เอสไออาสาไดก้ำาหนดแนวทางการดำาเนนิกจิกรรม
อาสาข้ึนมาอย่างเรียบง่าย	โดยให้พนักงานเอสเอสไอ
ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่บางสะพานหรือพื้นที่ใกล้เคียง
ไดม้โีอกาสนำาเสนอโครงการทีต่รงตอ่ความตอ้งการ
ของชุมชน	“สิ่งที่ให้ได้ตามสิ่งที่ต้องการ”
  การร่วมสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์	พระราช-
สิทธิญาณ	ครั้งนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งทีส่รา้งขึน้
เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบางสะพานได้มี
สนามกฬีาใชใ้นการเรยีนวชิาพละศกึษาอยา่งเตม็
รูปแบบ		ซึง่ภายในโรงเรยีนมพีืน้ทีจ่ำากดั		โดยไดร้บั
ความกรุณาจากพระเดชพระคุณ		พระราชสิทธิญาณ
เจา้คณะอำาเภอ	เจา้อาวาสวดัเขาโบสถ	์พระอาราม
หลวงสนบัสนนุวสัดแุละพืน้ทีใ่นการกอ่สรา้งสนาม
แห่งนี้และพวกเราชาวเอสเอสไอกว่า	100	ชีวิต	 ได้
อทุศิแรงงาน	เครือ่งมอืและเครือ่งจกัร	ในการปฏบิตัิ
งานจนสำาเร็จตามเป้าประสงค์	 เอสเอสไอมีความ
ปรารถนาที่จะสร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง	“เราสัญญาว่าเอสเอสไอ
จะเติบโตไปพร้อมกับความสุขของชุมชน”

  นายสมบัติ แก้วบุดดา	 ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)
หรือ	 เอสเอสไอ	 เปิดเผยว่า	ตามที่เอสเอสไอร่วม
กบัโรงเรยีนบา้นมรสวบ	ต.ชยัเกษม	อ.บางสะพาน	
จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	 2553		
ถึงปัจจุบัน	 ในโครงการธนาคารขยะในสถาน
ศึกษาน้ัน		กิจการธนาคารขยะของโรงเรียนดังกล่าว
มีความก้าวหน้าไปมาก	ปัจจุบันโครงการฯมีเงิน
ทุนหมุนเวียน	จำานวน	3,919	บาท	 โครงการนี้ให้
ผลลัพธ์ในทางที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียน
โรงเรียน	และชุมชน	เพราะในปัจจุบัน	มีปริมาณ
ขยะเพิม่มากขึน้	ทำาใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม
ตามมา	ดงันัน้โครงการธนาคารขยะสำาหรบัสถาน
ศึกษาในขตบางสะพาน	จึงเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของขยะ	 และนำาขยะมา
เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะนำามาใช้ในการเรียนได้
อีกทางหนึ่ง	
	 	 อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการขยายผลต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้ง
ไว้	 เอสเอสไอได้ร่วมมือกับโรงเรียนจัดโครงการ
เปดิบา้นวชิาการ	(Open	House)	ขึน้	เพือ่ใหน้กัเรยีน
ไดเ้รยีนรูก้ารทำาธรุกจิ	จากการนำาผลผลติจากการ
ปลูกผัก	 และการนำาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์	
เพื่อจำาหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย	นอกจากนี้ยังมีการนำาสินค้ามือสอง	การทำา
ขนม	การทำานำ้ายาล้างจาน	ฯลฯ	โดยจำาหน่ายให้
กับนักเรียนในโรงเรียน	ผู้ปกครอง	คณะครู	 และ
ประชาชนทัว่ไปในชมุชน		และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง		ได้
จับจ่ายซ้ือผลผลิตต่าง	ๆ 		ซ่ึงนอกจากทำาให้นักเรียน
และโรงเรียนมีรายได้จากกิจกรรมดังกล่าว	
เยาวชนรู้ จั กการใช้ทรัพยากรโลกอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 แล้ว
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการ	 ที่
นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาให้คนที่มา
ร่วมงานได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

ธนาคารขยะ        ต่อจากหน้า 1
	 	 “ผลสำาเรจ็จากการจดักจิกรรมในครัง้นี	้เกดิ
จากความรว่มมอืของเอสเอสไอ	และโรงเรยีนบา้น
มรสวบ	ที่ได้บ่มเพาะความรู้วิชาการต่าง	 ๆ	จาก
การเรียนรู้ในชั้นเรียนของโรงเรียน	 และการจัด
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน	อันได้แก่	 การ
ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสำาเร็จ	 การลงมือ
ฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงการที่บริษัทฯสนับสนุน	
อันได้แก่โครงการธนาคารขยะ	 และโครงการ
ยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์	
โดยมีทีมชุมชนสัมพันธ์	 เอสเอสไอ	 ได้ถ่ายทอด
ทักษะธุรกิจให้กับน้องๆ	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ
โครงการ	 เป็นพี่เลี้ยง	 และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
โรงเรียน”	นายสมบัติกล่าว

     นายทวีศักด์ิ แดงโร่ 
ผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านมรสวบ	เปิดเผยว่า	
“กจิกรรมนีเ้ปน็กจิกรรม
ท่ีต่อยอดมาจากกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ	
1	ห้องเรียน	1	ผลิตภัณฑ์	

          เป็นการรวมส่ิงท่ีนักเรียน
ได้เรียนและได้ปฏิบัติจากการเรียนตลอดท้ังปีการ
ศึกษา	ได้ทำาธนาคารขยะ	ได้ทำาการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส	์ไดท้ำาการเลีย้งไก	่ไดท้ำานำา้ยาลา้งจาน	ฯลฯ	
ไดม้าปฏบิตัจิรงิและจำาหนา่ยใหก้บัชมุชนเปน็การ
สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง	 และยังสามารถนำา
ความรูท้ีไ่ดก้ลบัไปทำาทีบ่า้น	รวมทัง้เปน็แบบอยา่ง

ทวีศักดิ์  แดงโร่

จักรภัทร  มีแก้ว

พระบุญส่ง สุจิตฺโต

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงไปปฏิบัติ”
	 ดา้น	พระบญุสง่
สุจิตฺโต		รองเจ้าอาวาส
วัดมรสวบ	ได้ให้สัมภาษณ์
กับผู้ส่ือข่าว	“ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”	 ว่า	การจัด
ตลาดนดัของมอืสองใน
วนันี	้อาตมาไดม้โีอกาส

	 	 	 	 								เข้ามาร่วมสนับสนุนเด็กๆ
มาใหก้ำาลงัใจโดยการซือ้ของเดก็ๆ	เปน็ปทีี	่3	แลว้	
ได้ช่วยเด็กๆ		ซื้อของบ้าง		แจกบ้าง		เพื่อเป็นขวัญ
กำาลังใจเนื่องจากเด็กจะได้เอาทักษะเหล่านี้ไป
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพค้าขายใน
อนาคต	 อีกทั้งการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ทำาให้
เด็กได้ใช้ทักษะทางปัญญาในด้านการคำานวณ
อีกด้วย	ซึ่งในวันนี้ทางชุมชนก็ได้ให้ความสำาคัญ
ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี	 โดยทาง
โรงเรียนบ้านมรสวบได้เห็นความสำาคัญของการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน	วัด	และ
โรงเรียน	ซึ่งทั้ง	 3	สิ่งนี้เมื่อร่วมมือร่วมใจกันก็จะ
สามารถสรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็	และมคีวามเจรญิ
สืบต่อไป	เจริญพร
	 	 ทัง้นี	้นอกจากโครงการธนาคารขยะสำาหรบั
สถานศึกษาในขตบางสะพานแล้ว	 เอสเอสไอยัง
ไดเ้ขา้ไปสนบัสนนุโครงการยวุเกษตรอนิทรยีป์ลกู
พืชไร้ดิน	ระบบไฮโดรโปนิกส์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	
และมีการดำาเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทาง
ธุรกิจเบื้องต้นผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโครงการฯ
และมปีระสบการณใ์นทำาการเกษตรอนิทรยีร์ะบบ
ไฮโดรโปนิกส์	 (Hydroponics)	 ได้เรียนจากการ
ศกึษาดงูานและการฝกึปฏบิตัจิรงิ	เพือ่ใหน้กัเรยีน	
จำานวน	 349	 คน	 มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในโรงเรียนผ่านโครงการอาหารกลางวัน	 ส่วน
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ	ฯ	จะมรีายไดเ้สรมิ	โดย
นำาผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค	นำามาจำาหน่าย
ใหผู้ป้กครอง	และชมุชนเพือ่เปน็รายไดใ้หน้กัเรยีน	
และโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

	 		เช่นเดียวกันกับ
เ ด็ ก ช า ย จั ก ร ภั ท ร 
มีแก้ว 	 นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่1	พดู
ถึงกิจกรรมนี้ว่า		“วันนี้
ผ ม ไ ด้ เ อ า แ ผ่ น ซี ดี
การ์ตูนเก่ามาขายให้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	กับเพ่ือนๆ	ในโครงการ
ตลาดนัดของมือสอง	ของโรงเรียนครับ	ซึ่งผมได้
เอามาขายต่อให้กับเพื่อนๆ	แผ่นละ	10	บาทครับ	
ผมชอบขายของครับเพราะว่าเงินที่ได้จากการ
ขาย	ผมนำาเอาไปซื้อขนมมากินกับเพื่อนๆ	 การ
ขายครั้งนี้เป็นครั้งที่	 2	 แล้วครับ	ของที่ผมเอามา
ขายนัน้กเ็ปน็ของเกา่ของทีบ่า้นครบั	ครัง้ตอ่ไปผม
กจ็ะหาของมาขายอกีครบั	สนกุดไีดเ้งนิดว้ยครบั”
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ประจําวันที่  1  เมษายน  25584 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

เอสเอสไอหนุน     ตอจากหนา 1

การพัฒนาเศรษฐกิจ กระตุนรายได และการจาง

งานในทองถิน่รวมถงึ การจดัซือ้สนิคาและบรกิาร

ภายในทองถิ่น โดยในป 2557 ที่ผานมา กลุมเอส-

เอสไอมีการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพาน

มูลคารวมกวา 216 ลานบาท ซึ่งไดสรางรายไดให

กับธุรกิจและชุมชน 293 ราย สินคาและบริการนี้

ประกอบไปดวยประเภท 1) สนิคาทีผ่ลติไดในทอง

ถิน่ มลูคา 7,100,174 บาท  2) โครงการสงเสรมิและ

พฒันาสนิคาใหผลติไดในชมุชน มลูคา 1,316,157 

บาท  3) สนิคาทีช่มุชนเปนตวัแทนจาํหนาย มลูคา 

35,473,159 บาท และ 4) บรกิารทีจ่ดัหาจากชมุชน 

มูลคา 172,737,585 บาท ทั้งนี้ คาดวาในป 2558 

จะมมีลูคาการจดัซือ้จดัหาจากชมุชนเพิม่ขึน้เปน 

220 ลานบาท

  นายสมบัติเปดเผยวา หนึ่งในกระบวนการ

สาํคญัในการสงเสรมิการจดัซือ้สนิคาชมุชนใหได

เปาหมายนั้น คือ เราตองเขาไปมีสวนรวมชวยสง

เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของ

ตลาด โดยการเขาไปแนะนําใหคําปรึกษาอยาง

ใกลชิด โดยลาสุดเอสเอสไอไดเขาไปสนับสนุน

การจัดซื้อนํ้ายาลางมือจํานวน 1,600 ชุด คิดเปน

มูลคารวมกวา 100,000 บาท จากกลุมผูหญิง

กาวหนารักษาสิ่งแวดลอม  บานสายเพชร  หมู 9

ตําบลทองมงคล โดยไดสงทีมชุมชนสัมพันธเอส-

เอสไอเขาไปใหการปรึกษาเขามาชวยสงเสริมดาน

บรรจุภัณฑ  โดยผลิตภัณฑที่จัดซื้อนั้นเอสเอสไอ

จะนําไปมอบใหแกผูถือหุนของบริษัท ในงานประชุม

ผูถือหุนสามัญประจําป วันที่ 20 เมษายน 2558 ที่

จะถงึนี ้เพือ่ชวยประชาสมัพนัธสนิคาใหเปนทีรู่จกั

อยางแพรหลายมาขึน้ และเพิม่ชองทางการตลาด 

ซึ่งอาจชวยสงผลตอยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของ

กลุมผูหญิงกาวหนารักษาสิ่งแวดลอม

  นายสมบัติกลาวเพิ่มเติมวา “กลุมผูหญิง

กาวหนารักษาสิ่งแวดลอมบานสายเพชร หมู 9 

ตําบลทองมงคล เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสตรี

ภายในชุมชนที่ตองการมีอาชีพเสริม และใชเวลา

วางใหเกดิประโยชน โดยการจดัทาํผลติภณัฑของ

กลุมไดแก  แชมพสูระผม  สบูเปลอืกมงัคดุ  นํา้ยา

ลางจาน  นํา้ยาซกัผา  นํา้ยาลางรถ  นํา้ยาลางหอง

นํ้า ซึ่งสมาชิกในกลุมมีการแบงบทบาทหนาที่ใน

การทํากิจกรรมกลุมอยางชัดเจน เชน ฝายผลิต  

ฝายการตลาด  ฝายจัดหาวัตถุดิบ ฝายจัดซื้อจัด

จาง จากการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา กลุมให

ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม

มาอยางตอเนื่อง และไดรับการยอมรับจากผูใช

ผลิตภัณฑของกลุมมาจนถึงปจจุบัน  แตกลุม

ยังประสบปญหาดานการตลาด เหมือนกับกลุม

ผลิตภัณฑชุมชนทั่ว ๆ ไป ลูกคาสวนใหญเปน

คนในพื้นที่ ไมสามารถที่ขยายตลาดไปยังพื้นที่

อื่นได อันเนื่องมาจากกลุมมีขอจํากัดอยูหลาย

ประการ เอสเอสไอจึงไดสงทีมชุมชนสัมพันธ   

เอสเอสไอเขาไปใหการปรกึษาปรบัปรงุดานบรรจุ

ภัณฑ พรอมกับสนับสนุนดานการตลาด โดย

รับจัดซื้อผลิตภัณฑของกลุมไปประชาสัมพันธ

ใหกับผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ เราไดมีการปรับ

เปลี่ยนการจัดซื้อของที่ระลึกในงานประชุมผูถือ

หุนสามัญประจําป จากการจัดซื้อกับผูคาทั่วไป

นอกพื้นที่มาจัดซื้อสินคาชุมชนบางสะพานแทน

แลวรวมระยะเวลา 4 ปแลว เพื่อสรางรายไดเพิ่ม

ใหแกชุมชนของเราโดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

จัดซื้อสินคาประเภทตางๆ นํามาจัดทํา นอกจาก

นี้ บริษัทยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม

รายไดของกลุมผูผลติสนิคาชมุชนในพืน้ทีอ่าํเภอ

บางสะพาน จัดโครงการสินคาชุมชนเคลื่อนที่    

นาํสนิคาชมุชนทีเ่ปนสนิคา OTOP คณุภาพดรีาคา

ถูกจากกลุมอาชีพแมบานตําบลตางๆในพื้นที่

อําเภอบางสะพานมาจําหนายในบริเวณบริษัท 

เพื่อใหผลิตภัณฑชุมชนของอําเภอบางสะพาน

เปนที่รูจักแพรหลายและเพิ่มรายไดใหแกกลุมผู

ผลิตสินคาในอําเภอบางสะพาน

  นายสมบัติ กลาววา ในฐานะตัวแทนจาก

ภาคเอกชน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) ขอสนับสนุนโครงการสินคาชุมชนใน

ระยะยาว เพื่อพัฒนาใหทุกชุมชนซึ่งเปนรากฐาน

ของประเทศไทยสามารถโตไดอยางยั่งยืน พรอม

ยืนเคียงขางชุมชน รวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 

อ.บางสะพานใหกาวหนาไปดวยกัน 

  นางนฤมล เต็มองคหลา ประธานกลุม

ผูหญิงกาวหนารักษาสิ่งแวดลอม กลาววา 

ตองขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหการสนับสนุนในการซื้อ

ผลิตภัณฑของกลุมเพื่อนําไปใช และเผยแพร

ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ไดใชผลิตภัณฑของ

กลุมเรา ซึ่งการที่บริษัทฯ เขามาชวยเหลือใน

ครั้งนี้เปนครั้งที่สองแลว ผลกําไรจากการขาย

ผลิตภัณฑสวนหนึ่งนําไปใชในการปรับปรุง 

สถานที่ และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของกลุม 

อีกสวนหนึ่งทางกลุมก็ไดแบงปนใหกับสมาชิก

ที่เขารวมดําเนินกิจกรรม การที่บริษัทฯ ไดให

ความสนใจใสใจกับการดําเนินกิจกรรมกลุม

ของชุมชนเปนการแสดงถึงการรับผิดชอบทาง

สังคม อีกทั้งยังใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่ง

แวดลอมในทางออมอีกดวย เพราะวาผลิตภัณฑ

ของเราสวนใหญนั้นไดมาจากธรรมชาติที่ไม

ทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งทางกลุมหวังวาบริษัทฯ 

จะไมทอดทิง้เราและชวยสนบัสนนุสงเสรมิสนิคา

ของเราตอไป  

 ทาเรือประจวบ รวมแสดงความยินดีวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑
 นายมานพ  เหลืองไพโรจน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการทาเรือ บริษัท 
ทาเรือประจวบ จํากัด เขาแสดงความยินดีแกพลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี  ผูบัญชาการ ทัพเรือ
ภาคที ่๑ และผูอาํนวยการศนูยไทยอาสาปองกนัชาตใินทะเล เขตทพัเรอืภาคที ่๑ เนือ่งในโอกาส  
วันคลายวันสถาปนาครบรอบปที่ ๒๓ แหงการกอตั้งหนวย ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ 
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

X 

 TCR มอบเกียรติบัตรพนักงาน     บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)  
จัดกิจกรรม “Good attendance Award and Award for 15 Year of Service in Year 2014”  มอบ
เกียรติบัตรแกพนักงานอายุงานครบ 15 ป และพนักงานมาทํางานสมํ่าเสมอ ประจําป 2557 ขึ้น 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการใหญสายการผลิต 
และนายโกศล พรหมชุติมา ผูจัดการฝายอาวุโสควบคุมคุณภาพ ใหเกียรติเปนประธาน
มอบเกยีรตบิตัร โดยในปนีม้พีนกังานอายงุานครบ 15 ป จาํนวน 49 คน และพนกังานทีม่าทาํงาน  
สมํ่าเสมอ จํานวน 21 คน ตามนโยบายของ TCRSS สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ในการทํางานเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานทั่วไป  กิจกรรมในครั้งนี้จัดชึ้น  ณ  หอง
ประชุม ออดิทอเรียม ที่โรงงานบางสะพาน

X 
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●  สนับสนุนงบประมาณ

น.4

ปที่  6   ฉบับที่  120   ประจําวันที่  1  เมษายน  2558

เครือสหวิริยาสนับสนุนงบประมาณและ
รวมกิจกรรมวัน อสม. อ.บางสะพาน

●  รับรางวัล

พนักงาน บจก.บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสตรีดีเดน
จ. ประจวบฯ

น.3

กลุมจัดซ้ือ-จัดจาง เครือสหวิริยาต้ังเปา220ลานบ.
อุดหนุนสินคาและบริการจากพ่ีนองชาวบางสะพาน
บริษัทในเครือสหวิริยา ในนาม

คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือ

สหวิรยิา จดัประชมุสมัมนาผูขาย

กลุมบริษัทสหวิริยา ประจําป 2558

ตั้งเปาหมายการจัดซื้อสินคา

และบริการใน อ.บางสะพาน 

220 ลานบาท ใหสอดคลองกับ

เปาหมายการผลิตเหล็กโรงงาน

ตางๆ กระจายยอดการจัดซ้ือ

สินคาและบริการไปยัง 4 กลุม

สินคา กําหนดเปาหมายพัฒนา

ผูขาย/ผูใหบรกิาร เพือ่ขบัเคลือ่น

ใหบรรลุเปาที่ตั้งไว

    เม่ือกลางเดือนมีนาคมท่ีผานมา

ไดมีการจัดงานประชุมสัมมนาผูขาย

กลุมบริษัทสหวิริยาข้ึน ภายใตการขับ

เคล่ือนของคณะทํางานจัดซ้ือ-จัดจาง

เครือสหวิริยา         :อานตอหนา 2

: อานตอหนา 4

สองรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE)
ประเทศเพ่ือนบาน : รูปแบบการลงทุน และกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

ฉบับนี้แนะนํา
ความรูเกี่ยวกับ

การตั้งพาสเวิรด
หรือ รหัสผาน

25 รหัสผาน
ยอดแย

ที่ไมควรนํามาตั้งรหัสผาน

อุตสาหกรรมเหลก็เครอืสหวริยิา กบังาน CSR
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรและชุมชน

 

หากจะพดูถงึกลุมธรุกจิเหลก็ แถวหนาของประเทศไทย ทกุคนคงคุนเคยกบั “เครอืสหวริยิา” เปนอยางด ีที่
ไดเติบโตในอุตสาหกรรมเหล็กเขาสูปที่ 60 ในป 2558 นี้ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเหล็กของคนไทยโดยแทจริง 
ถือกําเนิดจากความมุงมั่น และวิสัยทัศนที่กวางไกลของ 2 พี่นองตระกูลวิริยประไพกิจ คือ ดร.ประภา และ
นายวิทย วิริยประไพกิจ ที่นําพาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยสูระดับสากลไดอยางนาภาคภูมิใจ

บรษิทัในเครอืสหวริยิา สนบัสนนุ
งาน ทองเทีย่วประจวบครีขีนัธ
มหศัจรรยเมอืงสามอาว และงานกาชาด ประจาํป 2558

:อานตอหนา 2

 อตุสาหกรรมเหลก็
เครือสหวิริยา มีบริษัท
ผลิตเหล็กและธุรกิจใน
เครอืกวา 20 บรษิทั ดแูล
พนักงานกวา 5,000 คน 
โดยมีสํานักงานที่ตั้งทั้ง
กรงุเทพฯ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา อ.พระ-
ประแดง จ.สมุทรปราการ 
และ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
ซึ่งสิ่งสําคัญนอกเหนือ
การบริหารธุรกิจเหล็ก
อยางมอือาชพีแลว ดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
          :อานตอหนา 3
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนากีฬา  กองทัพบก

สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบฯ โดยการประชุม

สมัมนาครัง้นีไ้ดร้บัความรว่มมอืจากกลุม่ผูค้า้ขาย

สินค้าและบริการต่างให้กับเครือสหวิริยาทั้งใน

ส่วนกลาง และ อ.บางสะพาน มาร่วมกิจกรรม 

เพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไปใน

ทิศทางเดียวกัน และตรงความต้องการของผู้ซื้อ

และผู้ขาย ซึ่งสาระสำาคัญของการประชุมฯ นี้ 

หลักๆ คือ การรับทราบยอดมูลค่าการซื้อขาย

ประจำาปี 2558 สำาหรับกลุ่มผู้ขายทั่วไป กลุ่ม            

ผูข้ายชมุชนบางสะพาน และเปา้หมายการพฒันา

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี

พร้อมกับมีกิจกรรมคาราวานสินค้าชุมชนไป

ร่วมออกร้านในงานสัมมนา ช่วยสร้างสีสันและ

อุดหนุนสินค้าพี่น้องชาวบางสะพาน

    ในฐานะผู้บริหารในคณะทำางานฯ  ให้

รายละเอียดว่า “ในทุกๆ ปี เราจัดให้มีการประชุม

สัมมนาผู้ขายฯ เป็นประจำา เพื่อเป็นช่องทางใน

การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

สรา้งแนวคดิ ความตอ้งการใหต้รงกนัระหวา่งกลุม่

ผู้ซื้อบริษัทในเครือสหวิริยา กับกลุ่มผู้ขายสินค้า

และบริการทั้งในส่วนกลางและ อ.บางสะพาน 

โดยหลักๆ คือ การบอกเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง        

รายละเอยีดจากการประชมุครัง้นีค้อื ตัง้เปา้มลูคา่

การซือ้ในกลุม่ผูข้ายทัว่ไปและกลุม่ผูข้ายในพืน้ที ่

จัดซื้อ-จัดจ้าง      ต่อจากหน้า 1

ยงยุทธ  มลิทอง
ผู้จัดการทั่วไป
สำานักจัดซื้อกลุ่ม SSI

สนับสนุนงาน       ต่อจากหน้า 1

  นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์รบัมอบเงนิสนบัสนนุการ
จัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าว และงานกาชาด” ประจำาปี 2558 
จำานวน 200,000 บาท โดย นายณรงค์พงศ์        
โพธิสมบัติ ท่ีปรึกษาเครือสหวิริยา ในฐานะผู้แทน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ประกอบไปด้วย 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด บริษัท 

บางสะพานบารม์ลิ จำากดั (มหาชน)  บรษิทั บ.ีเอส.

เมทัล จำากัด บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง  

จำากัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด บริษัท ไลน์

ทรานสปอร์ต จำากัด บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง 

จำากดั  และบรษิทั  สหแลนดพ์รอ็พเพอตี ้ โฮลดิง้ส์

จำากัด  เพ่ือนำาไปใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

และส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  เวทีบริเวณสวนเฉลิม

พระเกียรติชายทะเล หน้าศาลากลางจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ.บางสะพาน โดยปี 2557 ที่ผ่านมามีการจัดซื้อ

สนิคา้และบรกิารถงึ 172 ลา้นบาท (ตัง้เปา้ไวท้ี ่170 

ล้านบาท) ส่วนปีนี้ขึ้นมาที่ 220 ล้านบาท”

  “พร้อมกับร่วมกันตั้งมาตรฐานการทำางาน

ด้วยกัน คือเป้าหมายการพัฒนาผู้ขาย ผ่านข้อ

กำาหนด 5 ข้อคือ 

1. ลดระยะเวลาในการจัดหาและการส่งมอบ

อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

 - โดยผ่านการวางแผนจัดทำา stock เป็นต้น

2. จดัซือ้จดัหาผลติภณัฑใ์นโครงการจดัซือ้ทีเ่ปน็

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 - มกีารกำาหนดรายการผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

  ที่ได้รับการรับรอง Green Product Label และ

  การประหยัดพลังงาน

3. เพ่ิมจำานวนผู้ขายและผู้ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีความน่าเช่ือถือและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้

 - มีการขึ้นทะเบียนผู้ขาย / ผู้ให้บริการ  ทาง

  ออนไลน์  รวมถึงประเมินประสิทธิภาพองค์

  รวม

4. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้วัสดุ 

อะไหล่ และอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

5. จดัหาวสัด ุอะไหล ่และอปุกรณท์ีม่คีณุภาพ ซึง่

จะมีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต

  “ทีผ่า่นมาทัง้การจดัซือ้ และการพฒันากลุม่

ผู้ขาย ต่างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ดังนั้น

เป้าหมายที่ 220 ล้านบาท รับรองว่าต้องไปถึง

อย่างแน่นอน ต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมที่สนับสนุน

เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เช่น กิจกรรมสินค้า

ชุมชนเคลื่อนที่ โดยจัดคาราวานสินค้าชุมชน

เข้าไปเปิดร้านที่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย เป็นประจำาทุก

สิ้นเดือน รวมถึงสัญจรนอกสถานที่เช่นในวัน

สัมมนานี้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็มาร่วมสร้างสีสัน 

และผู้ร่วมสัมมนาก็อุดหนุนเป็นอย่างดี สุดท้าย

ที่คณะทำางานจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือสหวิริยา หวัง

ไวค้อื การสรา้งเศรษฐกจิหมนุเวยีนในทอ้งถิน่  ให้

พี่น้องบางสะพานมีอาชีพ ซึ่งบางครอบครัวลูก

หลานเข้ามาทำางานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือ

แลว้ ในครอบครวัยงัสามารถสรา้งกลุม่อาชพีเพือ่

สร้างรายได้ครอบครัวอีกทางหน่ึงด้วย” นายยงยุทธ

กล่าว

ยอดจัดซื้อสินค้าและบริการ 220 ล้านบาท ที่เครือสหวิริยาร่วมอุดหนุนหมุนเวียนในอำาเภอบางสะพาน
เป้าหมาย

 10  ล้านบาท

1.5  ล้านบาท

  64  ล้านบาท

144.50 ล้านบาท

ประเภทสินค้า

สินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เช่น ถุงมือผ้า เครื่องแบบพนักงาน เศษผ้าทำาความสะอาด ปุ๋ยหมักฯลฯ

สินค้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิตได้ในชุมชน เช่น นำา้ยาล้างจาน ไม้กวาดทางมะพร้าว ผ้ารองม้วนเหล็ก นำา้ยาล้างห้องนำา้ ฯลฯ

สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำาหน่าย เช่น อุปกรณ์สำานักงาน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ

บริการจัดหาจากชุมชน เช่น ซ่อมเครื่องจักร ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ แพทย์ พยาบาล งานพิมพ์ งานป้าย ฯลฯ

  พ ร้ อ ม กั น นี้ ใ น

ส่วนการสนับสนุนผ่าน

อำาเภอบางสะพานนั้น

นายวิชิต  กงภูเวช  ผู้บริหาร

เครือสหวิริยา เป็นผู้แทน

ม อ บ เ งิ น ส นั บ ส นุ น

จำานวน 100,000 บาท 

ให้กับ ร.ร.บางสะพาน

วิ ท ย า  เ พื่ อ เ ป็ น ง บ

ประมาณในการแสดง 

แสง สี เสียง ในงาน

กาชาดฯ เช่นกัน
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X
      พนักงาน บจก.บี.เอส.เมทัล
 รับรางวัลสตรีดีเด่น จ.ประจวบฯ
นายปราโมทย์ สำาเภาเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบฯ ให้เกียรติมอบรางวัลสตรีผู้ปฎิบัติการ       
ดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น แก่
นางดวงเพ็ญ  กาญจนพานิชย์  และนางปุญชรัสมิ์
อรุณคีรีวงศ์ พนักงานบริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด 
เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำาปี 2558 จัดโดย
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ประจวบฯ
จัดข้ึน ณ โรงแรมรอยัลพาวิลเล่ียน หัวหิน จ.ประจวบฯ 

ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ชุมชนนั้น เครือสหวิริยา มีการดำาเนินงานด้านนี้มา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเหล็กชนิด
ต่างๆ สู่ตลาดในไทยและตลาดโลก

“ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และ
ชุมชนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
  นางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด ในเครือสหวิริยา ซึ่งเป็น
หน่วยงานศูนย์กลางขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านต่างๆ 
สูช่มุชน ใหภ้าพรวมของกจิกรรมความรบัผดิชอบดา้น

เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เครือสหวิริยาดำาเนิน
งานมาตลอดในระยะเวลามากกว่า 20 ปีว่า
  “ เริ่มแรกที่ เครือสหวิริยาไปตั้ ง โรงงานที่  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นั้น เราได้มีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมมาโดย
ตลอด โดยได้ดำาเนินการตามนโยบายคณะกรรมการ
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เครอื
สหวิริยา และมีคณะทำางานบางสะพานสัมพันธ์ และ
คณะทำางานย่อยๆ ที่ดูแลแต่ละด้านในพื้นที่ ซึ่งเป็น
นโยบายสำาคญัทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารองคก์รวา่ ตอ้งขบั
เคลือ่นการทำาธรุกจิรว่มดว้ยไปกบัการดแูลชมุชน เพือ่
สร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกได้ว่า เครือ
สหวิริยาดูแลในทุกภาคส่วน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา ตัวอย่างเช่น 

l	เศรษฐกิจ : 
   - การรบัคนพืน้ทีเ่ขา้ทำางาน โดยปจัจบุนัพนกังาน
บริษัทในเครือสหวิริยา อ.บางสะพานกว่า 2,900 คน 
เป็นคนพื้นที่จังหวัดประจวบฯ กว่า 2,300 คน ซึ่งเป็น
คนบางสะพานถึง 1,700 คน
 - สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมการออม
ในพื้นที่ เช่น การผลักดันจัดตั้งธนาคารชุมชน 18 แห่ง 
กองทุนหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท
 - งานจัดซื้อ-จัดจ้าง และสินค้าจากกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ
 - ภาษจีา่ยสะสม จ.ประจวบฯ กวา่ 5,600 ลา้นบาท 
(ปี 48-56)

l	สังคม :
 - สภาผู้นำาชุมชน 18 สภา เป็นเวทีที่ชุมชนสร้าง
ความเข้มแข็งผ่านการจัดการตนเอง ระดมทรัพยากร
วงเงินพัฒนาปีละมากกว่า 30 ล้านบาท เน้นงานพัฒนา
เศรษฐกิจ กลุ่ม เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุงระบบ
สวสัดกิาร สง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม สขุภาวะในชมุชน ฯลฯ
 - รว่มกบับรษิทัในกลม่พฒันาคณุภาพการศกึษา
ผ่านต่างๆ อาทิ กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนต่างๆ 
ในอำาเภอบางสะพาน ชั้นประถม มัธยม ปริญญาตรี 
อยา่งตอ่เนือ่ง โครงการครสูรา้งเดก็ เหลก็สรา้งคร ูโดย
สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อมาต่อยอดให้กับเด็กนักเรียน ฯลฯ
 - กิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น งาน
กาชาดจังหวัดฯ สนับสนุนกลุ่มประมง กลุ่ม อสม. 
กลุม่ผูพ้กิาร/ผูส้งูอาย ุงานทอดกฐนิประจำาป มอบเงนิ
สนับสนุนกิจกรรมมัสยิด อ.บางสะพาน ฯลฯ

l	สิ่งแวดล้อม : 
 - ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ 
นำ้า ฯลฯ ร่วมกับชุมชน
 - เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหอ้ำาเภอบางสะพาน และพืน้ที่
อื่นๆ ทุกปี ผ่านชุมชน พนักงานที่เป็นเครือข่ายสิ่ง-
แวดล้อม โดยมีทีมงานด้านการบริหารและส่งเสริม
สิง่แวดลอ้ม ทีม่บีทบาทในการเปน็ศนูยก์ลางประสาน
กิจกรรม ข้อมูลด้านกำากับดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงงานในเครือ กับชุมชน 
 - โครงการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับ
เยาวชน ชุมชน อาทิ เยาวชนกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในโรงงาน กิจกรรมตรวจหาดัชนี้ชี้วัดคุณภาพ
อากาศ อ.บางสะพาน
 - กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น สร้างฝาย  
ชะลอนำา้ ปลอ่ยพนัธป์-ูปลา เกบ็ขยะชายหาด เปน็ตน้

  “บริษัทในเครือสหวิริยา ต้องการตอกยำ้าความ
เป็นอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ
จากภาครฐั และหนว่ยงานอืน่ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง การนัตี
โดยรางวัลต่างๆ ตัวอย่างเช่น บมจ.สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย  บจก.บี.เอส.เมทัล  รับรางวัล  CSR-DIW

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ต่อเนื่อง  4 
ปี  บจก.เหล็กแผ่น
เคลือบไทย รับรางวัล 
Zero Accident Award 
Gold Level จากกรม
ส วั ดิ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
แรงงาน ในฐานะที่
ครบ 5.6 ล้านชั่วโมง
การทำางานไม่ เกิด
อบุตัเิหต ุเปน็ตน้ และ
อีกหลายๆ รางวัล ที่
สามารถสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย  สิ่งสำาคัญในมุมมองของ
ผูบ้รหิาร คอื ฟนัเฟอืงในองคก์ร ไดแ้กพ่นกังานจะตอ้ง
มีแนวคิดภายใต้ร่มของเครือสหวิริยา ว่า จะดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน  
รวมถึงช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดก็เพื่อการ
พัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
  “การก้าวเดินไปของอุตสาหกรรมเหล็กเครือ
สหวิริยา จะควบคู่ไปกับการสร้าง 3 มิติที่สำาคัญ 
คือ มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและท้องถิ่น ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพ มิติด้านสังคม คือ พัฒนามุ่งให้คน
และสังคม (ท้องถิ่น) มีคุณภาพ มีความมั่นคงใน
การดำาเนินชีวิต มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน และ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม คือ การบริหารจัดการ ดูแลสิ่ง
แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ให้
เกิดความสมดุล สร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

“ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนผ่าน CSR จาก
ภายใน สู่ภายนอก”

  ผู้จัดการทั่วไป บจก.บางสะพานสัมพันธ์ กล่าว
เพิ่มเติมว่า “ตัวชี้วัดดัชนีความสุขของคนในชุมชน 
ส่วนหนึ่งสามารถวัดได้จากความสุขของพี่น้อง
พนักงานในเครือ  เนื่องจากว่าพนักงานในเครือ

สหวิริยา อ.บางสะพาน ก็เป็นสมาชิกของชุมชน 
การตระหนักในการเป็นอุตสาหกรรมที่ดี ก่อให้เกิด
หลายปัจจัย หลายกิจกรรมในองค์กร ดังนั้นบริษัทจึง
สร้างวิถีแห่งการ “สร้าง และให้” อยู่ในกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร และพร้อมที่จะสานต่อไปสู่
ภายนอก อาทิ การสร้าง CSR ในสายงานการผลิต
เหลก็  พนกังานคดิคน้กจิกรรมชว่ยลดการใชพ้ลงังาน/
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการลดมลภาวะ
ต่างๆ ในกระบวนการผลิต เป็นต้น”
  “ปัจจุบันนี้มีการดำาเนินนโยบาย “สร้างและ
ให้” กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก และ
ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย อาทิ 
โครงการให้กลุ่มแม่บ้านรวมตัวเพื่อผลิตถุงมือ ผ้า
เช็ดเครื่องจักรส่งให้แต่ละโรงงานในเครือสหวิริยา 
โครงการสนับสนุนให้ชุมชนตัดชุดพนักงาน เพื่อให้
เกิดการสร้างอาชีพส่งเสริมรายได้ การริเริ่มร่วมกัน
ระหวา่งชมุชน พนกังานในพืน้ที ่และเครอืสหวริยิา ใน
การสร้างธนาคารชุมชน เพื่อให้ชุมชนสร้างนิสัยการ
ออม กจิกรรมจติอาสา ทำาความดใีหก้บัชมุชน เปน็ตน้ 
และล่าสุดกลุ่มเครือข่าย 11 บริษัทในเครือ ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรม CSR School เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยาย
ผล ยกระดับงานพัฒนา และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม ไปในทิศทางแห่งการพัฒนาอย่างไม่
หยุดนิ่ง”

อุตสาหกรรมเหล็ก  ต่อจากหน้า 1
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ประจําวันที่  1  เมษายน  25584 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
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คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

25 รหัสผานยอดแย

ในปจจบุนัมขีาวสารเกีย่วกบัโลกไซเบอรออก
มาใหไดศึกษากันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการแฮกขอมูล หรือมีการรณรงคให
ตั้งพาสเวิรด หรือรหัสผานยากๆ ในการเขา
ใชในแตละโปรแกรม เพื่อท่ีจะไดเพิ่มความ
ปลอดภัย แตผูคนก็ยังใหความสนใจนอย
กับเรื่องนี้อยู ซึ่งก็ยังคงมีการตั้งพาสเวิรดท่ี
สามารถคาดเดาไดงายเชนเดิม และมีเพิ่ม
สูงขึ้น

 Slash Data บริษัทพัฒนาซอฟตแวร
จัดการรหัสผาน เปนบริษัทที่ออกมาเผยแพร
ขอมูลจากการสํารวจผลเกี่ยวกับการตั้งรหัส
พาสเวริดยอดฮติของผูคนในโลกออนไลนประจาํ
ป ไดกลาววาในป 2014 พฤตกิรรมการตัง้พาสเวริด
ของผูคนในโลกออนไลนไมตางจากป 2013 โดย
สํารวจรวบรวมขอมูลไดเปน “25 อันดับพาสเวิรด 
(ยอดแย) แหงป 2014” เปนขอมลูจากรหสัผานกวา 
3.3 ลานชื่อที่ไดทําการสํารวจมาตลอดป 2013
ยังคงครองตําแหนงแชมปพาสเวิรด (ยอดแย) อยู
เชนเดิม

สองอันดับท่ียังคงครองแชมปมาโดยตลอด
คือ 
อนัดบัที ่1  : พาสเวิรดคลาสสิคตลอดกาล “123456”
อันดับที่ 2 : พาสเวิรดตรง “Password”
 

สวนพาสเวิรดท่ีเพ่ิงคนพบใหมเม่ือป 2014
เชน “696969” และ “batman”
 “จากขอมลูทีไ่ดทาํการสาํรวจ พาสเวริดหรอื
รหัสผาน มีที่มาจากรูปแบบการพิมพงายๆ บน
แปนคียบอรด ก็ยังคงเปนที่นิยมอยู ถึงแมวาจะ

ที่ไมควรนํามาใชตั้งรหัสผาน

เปนพาสเวิรดที่งายตอ
การขโมยขอมูลก็ตาม 
ซึ่ ง ผู ใชควรหลีกเลี่ยง
รหสัผานทีเ่ปนแตตวัเลข
เพียงอยางเดียว โดย
เฉพาะตัวเลขเรียงติด
กนั ถงึแมวาบางเวบ็ไซต
ก็มีกําหนดนโยบายการ
ตั้งรหัสผานใหมีความ
ปลอดภัย โดยตองมี
ตัวอักษร ตัวเลข และ
อกัขระผสมอยูรวมกนั แตผูใชกแ็กปญหาดวยการ
ใชรูปแบบการพิมพงายๆ ใหยาวขึ้นแทน ซึ่งก็ยัง
ไมปลอดภัยอยูดี” Morgan Slain CEO ของ Splash 
Data ผูใหขอมูล

แลวทําอยางไร?
 ควรเลี่ยงรหัสผานที่ใชการพิมพเรียงกัน 
เชน “qwertyuiop” ซึ่งเปนตัวอักษรแถวบนสุด
ของคียบอรด หรือ “1qaz2wsx” ที่ประกอบดวย 2 

คอลมันแรก เปนตน นอกจากนีไ้มควรใชรหสัผาน

เดียวกันบนหลายๆ เว็บไซต เนื่องจากแฮ็คเกอร 

(นกัขโมยขอมลูทางโลกไซเบอร) สามารถคาดเดา

รหัสผานเว็บไซตหนึ่งไดแลว เว็บที่เหลือก็จะโดน

แฮค็เกอรโจมตดีวยเชนกนั Splash Data แนะนาํให

ใชรหัสผานที่มีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร 

และประกอบดวยตัวพิมพเล็ก พิมพใหญ ตัวเลข 

และอกัขระผสมกนั รวมทัง้ควรเปลีย่นรหสัผานอยู

เปนประจําอยางนอย 2 เดือน ตอ 1 ครั้ง

อางอิงขอมูลจาก : 
-  http://www.networkworld.com/article/287 20 85 /
microsoft-subnet/25 -most-commonly-used-and- 
worst-passwords-of-2014.html
-  ฝาย IT Sahaviriya

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งตนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกปญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดลอมเปน
หลัก ดังนั้นเปาหมาย ‘ใหญ’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธทางสังคมที่
ดีขึ้น ซึ่งสามารถเดินทางไปพรอมๆ กับการดําเนินธุรกิจ โดย
ทั่วไปมักจะใชคําวา “กิจการเพื่อสังคม” เปนอีกมิติหนึ่งของ
ภาคธุรกิจที่สรางประโยชนใหสังคม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ 
วันนี้ทีมขาวฅนเหล็กขอนํา
เสนอ รูปแบบการลงทุนเพื่อ
สังคม กรณีศึกษาที่นาสนใจ
ในฮองกง โดยจากวารสาร SD   
Focus ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เผยแพร
ขอมูลจากนายฟรานซิส ไง 
ผูกอตัง้และประธานเจาหนาที่
บริหาร Social Ventures Hong Kong 
(SVHK) จากประเทศฮองกง มา
เลาและยกตัวอยางการลงทุน
เพื่อสังคมใหฟง

Diamond  Cab  :  ไดมอนดแค็ป  เปนกิจการเพื่อสังคมที่
มุงชวยเหลอืผูพกิาร โดยเริม่ตนจากการทาํวจิยัเกีย่วกบัปญหา
ของผูพิการจํานวน 60,000 คนในประเทศฮองกง ผลการวิจัย
พบวา  ผูพิการมักจะประสบปญหาในการเดินทาง  จึงเกิด
ความคิดริเริ่มวา ควรทําธุรกิจรถแทกซี่สําหรับผูพิการโดย
เฉพาะ ดวยการรวมทุนกับเจาของกิจการแทกซี่รายใหญใน
ฮองกง และจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ
รถแทกซี ่จนกระทัง่กจิการดงักลาวสามารถดาํเนนิอยูไดอยาง
ยั่งยืนจนถึงปจจุบัน

Playtao : ที่มาของกิจการเพลยทาวเกิดจากการที่ประเทศ
ฮองกงประสบปญหาเด็กจํานวนมากไมมีโอกาสไดเรียนตอ
ในระดับมหาวิทยาลัย  เพลยทาวจึงเปนกิจการที่บูรณาการ
การเรียนการสอนใหกับเด็กๆ หลังจากเลิกเรียน ดวยการ  
จัดหาติวเตอรที่เปนอาสาสมัครมาสอนหนังสือใหกับเด็กๆ 
หลังเลิกเรียนในวันจันทร-ศุกร และเก็บคาเลาเรียนจาก

ผูปกครองที่ยินดีจายในราคา
ถูก เพื่อนําไปจายเปนคา
ตอบแทนใหกับติวเตอร แต
หากผูปกครองรายใดไมมีเงิน
จาย ทางโครงการ (SVHK) ใน
ขณะเดียวกันกิจการนี้ก็ไดรับ
การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ
ใหเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม 
CSR ขององคกร กิจการ
เพลยทาวดังกลาว สามารถ
ชวยเหลือเด็กใหมี โอกาส

ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ปจจุบันประเทศ
ฮองกงมกีจิการเพลยทาวทัง้หมด 8 แหง โดยมจีาํนวนนกัเรยีน
ประมาณ 500 คน

สวนตวัอยางการลงทนุเพือ่สงัคมในประเทศไทย 
ไดแก
มลูนธิยิวุพฒัน : กอตัง้ขึน้เพือ่ใหทนุการศกึษากบัเดก็ยากจน 
เด็กดอยโอกาสไดเรียนหนังสือ นอกจากผูกอตั้งแลวยังมีภาค
เอกชนรวมใหการสนับสนุนเงินทุน และสงทีมงานเขาไปรวม
บริหารจัดการมูลนิธิดวย ปจจุบันมีเด็กที่เรียนจบดวยทุนการ
ศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒนมากกวา 4,000 คน

รานปนกัน : เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒนเชนกัน โดย
รานปนกนัจะรบับรจิาคสิง่ของ เสือ้ผา แลวนาํไปจาํหนาย ซึง่ทางรานจะแจง
วัตถุประสงคของการจําหนายสินคาในรานใหกับลูกคาทราบวา รายไดจาก
การจําหนายสินคาจะนําไปเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กที่ขาดแคลนเงินทุน
ทั่วประเทศ โดยแตละทุนที่มอบใหมีระยะเวลา 6 ปการศึกษา ปจจุบันราน
ปนกันมี 4 สาขา

    “การให ไมมีที่สิ้นสุด” อยูที่รูปแบบของแตละองคกรจะดําเนินการ 
อาทิ เรื่องการศึกษาที่เครือสหวิริยามอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตอเนื่องใหกับผูที่ไดรับทุน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลุมดังกลาวมีอนาคต
ทางการศึกษาที่ดี และกลับมาสรางความเจริญในทองถิ่น

ขอขอบคุณขอมูล : วารสาร SD Focus ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งตนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกปญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดลอมเปน
“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise)
วัตถุประสงคเพื่อแกปญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดลอมเปน
“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) Playtao : ที่มาของกิจการเพลยทาวเกิดจากการที่ประเทศ

ฮองกงประสบปญหาเด็กจํานวนมากไมมีโอกาสไดเรียนตอ

สองรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE)
ประเทศเพ่ือนบาน : รูปแบบการลงทุน และกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ

SVG p.4.indd   1 3/30/2558 BE   23:17




