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สหวิริยาผนึกนักปน
2ลอรักษบางสะพาน
สรางชุมชนสะอาด
สหวิริยารวมพลนักปนจักรยาน
73  คน  จดักิจกรรม  “ปนรกัษ
ปนยิ้ม” ครั้งที่ 1/2559 ภายใต
“โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน”
เพื่อรวมรณรงคลดการใช
พลังงาน ลดภาวะโลกรอน 
รวมถึงสงเสริมการมีสุขภาพ
ที่ ดีของคนในชุมชน โดย
การทํากิจกรรมปนจักรยาน
เสนทางจากหนาที่วาการ
อําเภอบางสะพานไปรวมกัน
บําเพ็ญประโยชนเก็บขยะ
และทําความสะอาดบริเวณ
วัดเขากะจิ รวมระยะทาง ไป-
กลับ 12 กโิลเมตร เมือ่วนัที ่24 
เมษายนทีผ่านมา สามารถลด
ปริมาณ  อานตอ น.4

SSI ระดมสมองพฒันาองคกร-สรางทมี
จดั“One Team One Heart One Goal”
เอสเอสไอจัดระดมสมอง  เพื่อ
รวบรวมปญหา ขอเสนอแนะเพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุง ระบบ
กระบวนทาํงานตางๆ โดยเฉพาะ
ดานทรัพยากรบุคคลและการ
ปรับปรุงองคกร พรอมเดินหนา
สรางความแข็งแกรงในการ

ดําเนินงาน จัดกิจกรรมสัมมนา 
“One Team One Heart One Goal”
เพือ่เรยีนรูแนวคดิ หลกัการและ
วิธีการในการสรางและพัฒนา
ทีมงาน รวมถึงฝกทักษะการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกันดวย
ความคิดเชิงบวก     อานตอ น.3

SSI-TCRมุงมัน่ลดกาซเรอืนกระจก
เซน็MOUนาํรองซือ้ขายใบอนญุาต

กลุมเอสเอสไอใสใจดานความ
ปลอดภัย กรมสวัสดิการและ
คุ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง
แ ร ง ง า น ป ร ะ ก า ศ ผ ล “ ส ถ า น
ประกอบการกิจการตนแบบดี
เดนดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทาํงาน” ระดบัประเทศประจาํ
ป 2559 สามบรษิทัในกลุมเอสเอส
ไอ ไดแก  บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็
ไทย จํากัด (มหาชน)  หรือ TCRSS   
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ 
PPC บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัส
ตรี จํากัด (มหาชน)  หรือ SSI 
ควารางวัลดีเดนระดับประเทศ

ตอเนื่อง 10 ป 6 ป และ 5 ป ตาม
ลําดับ พรอมรับมอบรางวัลในวัน
ที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ ศูนย
นทิรรศการและการประชมุไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร
      ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา ตามที่บริษัทในกลุมเอส-
เอสไอ ประกอบดวย บรษิทั เหลก็แผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
หรือ PPC บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ SSI ไดมีการสมัคร
ประกวด “สถานประกอบการกิจการ
ตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน” ระดับประเทศประจําป 
2559 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ผลปรากฎวา บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็
ไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล
ตดิตอกนั 10 ป บรษิทั ทาเรอืประจวบ 
จํากัด ไดรับรางวัลติดตอกัน 6 ป 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) ไดรับรางวัลติดตอกัน 5 ป 
โดยมีกําหนดการรับมอบในวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ในงานสัปดาหความ
ปลอดภยัในการทาํงานแหงชาตคิรัง้ที่
30 ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุ
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
          อานตอ น.4

กลุมเอสเอสไอย้ําความปลอดภัย
3บริษทัควารางวลัระดบัประเทศ

เอสเอสไอ-ทีซีอารเอสเอส 
รวมกับ 10 องคกรเอกชนลง
นาม MOU เปดโครงการนาํรอง
ระบบการซื้อขายใบอนุญาต
ปลอยกาซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย จัด
โดยองคการบริหารจัดการ 
กาซเรอืนกระจก  (อบก.)  และ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
พระจอมเกลาธนบุรี เพื่อรวม
กันทดสอบระบบการตรวจ
วัด รายงานและทดสอบการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ให
มีความเหมาะสมกับบริบท
ของอุตสาหกรรมในประเทศ 
โดยใชเวลาทดสอบ 4 ป กอน
พิจารณาใช  
  นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว 
ป ร ะ ธ า น เ จ า ห น า ที่ เ ท ค โ น โ ล ยี  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) (SSI) เปดเผยกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
       อานตอ น.2

นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว  ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI  (คนที่3จากขวา) 
และนายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS    
(คนที่5จากซาย) รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ใน “โครงการนํารองระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย” เพื่อทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการลด
กาซเรือนกระจกที่ใชในตางประเทศ
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กลุ่มเอสเอสไอร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา
หนุนซ่อมอาคารเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ

กลุ่มเอสเอสไอ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากดั (มหาชน) หรอื SSI และบรษิทั เหลก็แผน่
รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) หรอื TCRSS พรอ้ม
ด้วยคณะพนักงาน นายอำาเภอบางสะพาน 
ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครองและตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่นของ
โรงเรียนมัธยมนพคุณ จำานวนกว่า 100 คน 
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมนพคุณ ต.กำาเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วม
สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าที่

ชำารดุ ใหม้คีวามแขง็แรง มัน่คงและปลอดภยั 
รวมถึงสมทบทุนจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมสำาหรับการเปิด
ภาคเรียนของนักเรียน 

 ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก พระเทพ-       
สิทธิวิมล (ละเอียด สุทน.โต) เจ้าอาวาสวัด
คลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ โดยครั้งนี้มียอดเงิน
บริจาคเป็นจำานวนเงินกว่า 300,000 บาท

ก๊าซเรือนกระจก   ต่อจากหน้า 1

ว่า “ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เปน็ทีป่รกึษาโครงการนำารอ่งระบบการซือ้ขาย
ใบอนญุาตปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Trading Scheme: Thailand V-ETS) ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้
ในหลายประเทศ เชน่ สหรฐัอเมรกิา นวิซแีลนด ์
และแคนาดา และเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยในการดำาเนิน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกัน
ทดสอบระบบการตรวจวัด ทวนสอบ และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปีนี้ได้มี
การดำาเนินการนำาร่องใน 12 องค์กรใน 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม  ได้แก่  อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษ ส่วนกลุ่มเอสเอสไออยู่ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กโดยมีบริษัท  สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) และบริษัท  
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) 
เข้าร่วม”
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา่ “ผูบ้รหิารในกลุม่เอสเอสไอ 2 บรษิทั
ที่ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ไดแ้ก ่กติตศิกัดิ ์มาพะเนาว ์ประธานเจา้หนา้ที่
เทคโนโลยี SSI และนายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายการผลติ TCRSS ณ 
หอ้งครสิตลั โรงแรมเซน็จรูี ่พารค์ กรงุเทพฯ เมือ่
วันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา”
  นายกิตติศักดิ์  กล่าวว่า “เอสเอสไอ
มีปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงผล 
กระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลและ
ฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนการพฒันา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังให้
ความสำาคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
เป็นอย่างมาก เพราะก๊าซเรือนกระจกนับ

เป็นปัญหาใหญ่ที่มีมาช้านาน และเป็นความ        
รับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจ
กันแก้ไข และควบคุมปัญหาดังกล่าว ผมรู้สึก
ดใีจมากทีไ่ดเ้หน็ความรว่มมอืจากหลายบรษิทั 
และเอสเอสไอยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การลงนามในโครงการนำารอ่งระบบการซือ้ขาย
ใบอนญุาตปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ
ของประเทศไทย (Thailand V-ETS) ซึง่จะนำาไปสู่
ความร่วมมือจากหลายองค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้
เกดิการพฒันาเศรษฐกจิแบบคารบ์อนตำา่ หรอื
Low Carbon Economy ได้อย่างมั่นคงต่อไป
ในอนาคต และนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป”
  ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ “แรง
จูงใจทางการเงิน” ในการส่งเสริมให้ผู้ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ระบบการซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเริ่มจาก “เจ้าของ
ระบบ (ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ) กำาหนดระดับ
เพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบ

กับปีฐาน (หรือที่เรียกว่า Cap Setting)” ให้กับ
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูง หลังจากนั้น รัฐบาลจะ “จัดสรรใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกว่า Allow-
ance Allocation” ให้กับ องค์กรต่างๆ ที่อยู่ใน
ระบบ เพื่อจำากัดเพดานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของแต่ละองค์กร โดยแต่ละองค์กร จะ
ไม่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกินกว่า
ระดับ Cap ที่กำาหนดไว้ในแต่ละปี และต้อง
รายงานผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อย 
กา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รทีผ่า่นการทวนสอบ 
(หรือที่เรียกว่า Verification) ให้กับรัฐทุกปี 
  ในท้ายที่สุดปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของระบบจะลดลงตามเป้า
หมายทีต่ัง้ไว ้และองคก์รจะไดร้บัแรงจงูใจทาง

การเงินในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น พร้อมกระตุ้นให้ผู้ที่
มีต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกตำ่ากว่า 
ทำาการลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น ขยาย  
วงกว้างสู่ทุกฝ่ายต่อไปในอนาคต

        เอสเอสไอสนับสนุนจัด “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2559” 
เทิดพระเกียรติ   นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ลงนามสัญญาเป็น
ผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาปี 2559” (Sahaviriya 
Bangkok Triathlon 2016) กับดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการจัดงานและผู้แทนมูลนิธิราช
ประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เมื่อเร็วๆ นี้ โดย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำารายได้จากการจัดไปช่วย
เหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและเด็กที่มีบิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี

X

        เอสเอสไอร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารใหม่โรงพยาบาล
บางสะพาน        นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต  
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารรว่มแสดงความ
ยนิดกีบันายแพทยเ์ชดิชาย ชยวฑัโฒ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เนือ่งในโอกาสเปดิอาคาร
ผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลบางสะพาน  ทั้งนี้อาคารสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้ถึง  120  เตียง
เมื่อเร็วๆ นี้

X
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ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  2559 ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

SSI ระดมสมอง    ตอจากหนา 1      

และความรูสึกดีๆ ที่มีตอกันผานกิจกรรม Team 
Building โดยมีผูบริหาร พนักงานระดับจัดการ 
จาํนวน 170 คนเขารวม เมือ่วนัที ่22 - 23 เมษายน 
2559 ณ โรงแรมพาวเีลีย่นรมิแคว รสีอรท จงัหวดั
กาญจนบุรี
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดจัดกิจกรรมระดม
สมอง ภายใตชือ่วา “ One Team One Heart One 
Goal” โดยใหพนักงานระดับจัดการรวมแสดง
ความคิดเห็น และบอกถึงปญหาที่ตองการให
องคกรปรับปรุง ในดานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รวบรวมขอเสนอแนะและนาํไปปรบัใชใหสาํเรจ็
ตามเปาหมายขององคกร และมีกิจกรรม Team 
Building ทาํใหเกดิการเรยีนรูรวมกนัในการสราง
ทศันคตเิชงิบวกทีม่ตีอองคกรและเพือ่นรวมงาน 
รวมมือรวมใจในการทํางานที่เปนหนึ่งเดียวกัน 
และสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน ผาน
กิจกรรมที่สอดแทรกคานิยมองคกร (iFacts)
  ท้ังน้ีไดรับเกียรติจากนายวิน  วิริยประไพกิจ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการ
ผูจัดการใหญเอสเอสไอ เปนประธานเปด
กิจกรรม พรอมการบรรยายใหความรูกับผู
บริหารพนักงาน รวมรับฟงความเห็นของแตละ
กลุม และรวมทํากิจกรรม Team Building กับผู
บริหารแตละสายงาน พนักงานระดับจัดการ 
และพนักงานระดับบังคับบัญชา โดยมีผูเขา
รวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 170 คน เมื่อวันที่ 
22-23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนริม
แคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา ดานกิจกรรม ไดมีการแบงกลุมใน
การระดมสมองรวมกันใน  5  เรื่องที่เกี่ยวกับคน
(หนึ่งในสามเสาหลัก People, Process and 
Organization) ไดแก 1. People (สมาชิกและ
ผูที่เกี่ยวของกับบริษัท) 2. Total Rewards (คา
ตอบแทนและผลประโยชน) 3. Company Practices
(แนวปฏบิตังิานและทศิทางขององคกร) 4. Work
(รปูแบบในการทาํงาน) 5. Opportunities (โอกาส
ความกาวหนาในการทํางาน) พรอมท้ังเปดโอกาส
ใหแตละกลุมไดเรียนรู แสดงความคิดเห็นให

SSI ระดมสมองพัฒนาองคกร-สรางทีม
จัด “One Team One Heart One Goal”
แตละกลุมยอย เพื่อรวบรวมความคิดเห็น เพื่อ
นาํไปรวบรวมเปนความเหน็ของกลุมใหญ และ
นาํเสนอตอทีป่ระชมุ พรอมทัง้ทาํกจิกรรมตางๆ 
มากมาย เชน กิจกรรม Ice Breaking กิจกรรม 
Team Building โดยตองรวมทําภารกิจจํานวน 6 
ฐานกิจกรรม ตามคานิยม iFacts
  นายยงยุทธ  มลิทอง  ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

 

สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ เอสเอสไอ กลาววา “กิจกรรมในครั้งนี้
เอสเอสไอไดมุงการใหพนักงานในระดับตางๆ 
ใหขอมูลความตองการผานกิจกรรมระดม
สมอง เพื่อนําไปสูการวางแผนงานของสาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของพนักงาน เพื่อนําการตอบ
สนองที่ดีตอความตองการของพนักงาน นําไป
สูเปาหมายเดียวกันภายใตชื่องาน “ One Team 

One Heart One 
G o a l ”  แ ล ะ
เปนการสรางทีม
งานใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน กระชับ
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ข อ ง พ นั ก ง า น
ใ น แ ต ล ะ ร ะ ดั บ  
ซึ่ ง ก า ร สั ม ม น า
ค รั้ ง นี้ จ ะ เ น น

กระบวนการเรียนรูผานการทํากิจกรรมดวย
กัน และมุงปฏิบัติภายใตคานิยมขององคกร 
คือ iFacts ประกอบไปดวย integrity (ซื่อสัตย) 
Fighting spirit (จิตใจนักสู) aim for excellence 
(มุงมัน่สูความเปนเลศิ) can change (กลาเปลีย่น) 
teamwork (การทํางาน

เปนทีม) service-mind 
(สํานึกในการใหบริการ) ในการสรางทีมงาน
มีวัตถุประสงคในการปรับทัศนคติเชิงบวก
ระหวางสมาชิกของกลุมดวยการทํางานรวม
กันตามเปาหมายที่ตั้งไว สมาชิกทุกคนมีความ
เขาใจบทบาทของตนดีขึ้นในการทํางานเปน 
กลุม ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาบุคคลที่ทํางาน
ดวยกันนี้ เพื่อที่จะใหบุคคลเหลานี้ไดเรียน
รูกระบวนการทํางานรวมกันที่จะชวยใหทั้ง
ตนเอง กลุมหรือหนวยงานสามารถบรรลุเปา
หมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และเปนกระบวนการสรางเสริมสัมพันธภาพ
ในกลุม มุงปรับปรุงความสัมพันธที่ดีตอกัน
ระหวางสมาชิก ใหมีความรวมมือรวมใจใน
การทํางานที่เพิ่มมากขึ้น  และการคิดวิเคราะห
ปญหาเรื่องที่เกี่ยวกับคน โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลายรอบดาน และ
ไดขอเสนอแนะที่ผานการวิเคราะหอยางเปน
ระบบ ไดรบัการยอมรบัรวมกนั นาํไปใชวางแผน
ปรับปรุงการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคล ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรง

ตามเปาหมาย
ขององคกรตอไป  
ทั้งนี้การดําเนิน
การกิจกรรม Team
Building เปนการ
ดําเนินการโดย
บุคลากรภายใน
สายทรัพยากร
บคุคลและธรุการ
เองทั้งสิ้น ซึ่ งมี

ประสิทธิภาพดีไมแตกตางการใชผูชํานาญการ
ภายนอก” 
  นายกิตติคม พูลสมบัติ ผูจัดการ สํานัก
รัฐกิจสัมพันธ เอสเอสไอ กลาววา “กิจกรรม
สัมมนา “One Team One Heart One Goal” ถือ
เปนกิจกรรมที่ดี ทําใหพนักงานที่อยูกรุงเทพฯ 
และที่อยูโรงงานบางสะพานไดพบปะทําความ
รูจักกัน ถือเปนกิจกรรมที่สรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูรวมงานทําใหไดรับประโยชนทั้งดานการ
ทํางานและมิตรภาพแบบเพื่อนไปพรอมกัน 
โดยสวนตัวผมชอบกิจกรรม Brainstorm เปน
กิจกรรมที่รวบรวมความคิดเห็นในรูปแบบที่
แตกตางจากอดีต ใหพนักงานบอกถึงปญหา
และความตองการเชิงสรางสรรค อีกทั้งมีการ
พจิารณารอบดาน เปนตวัแทนจากทกุสายงาน 
โดยหากนาํขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนนาํไป
ปฏิบัติ เชื่อวาองคกรจะเติบโตไปในทางที่ดี”
  นายสุรเชฐ เขียวงาม ผูเชี่ยวชาญ 
หนวยงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก

กลางนํา้และเหลก็ปลายนํา้ เอสเอสไอ กลาววา 
“รูสึกดีและสนุกที่ไดเขารวมกิจกรรม เนื่องจาก
กจิกรรมครัง้นี ้ทาํใหไดรบัรูขาวสารจากผูบรหิาร 
ถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัท  และรับรูไดถึง
การใหความสําคัญกับบุคลากร ไดทํางานเปน
ทีม ไดรูจักเพื่อนๆ พนักงาน นอกจากนี้ยังทําให
การนาํคานยิมขององคกร iFacts มาประยกุตใช
ในการทาํงานไดอยางยอดเยีย่ม เชน การทาํงาน
เปนทีม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เรียนรู
การเปนผูนาํและผูตามทีด่ ีคดิวากจิกรรมนีเ้ปน   
ประโยชนมากๆ เลยครับ”
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25594 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
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

ยํ้าความปลอดภัย  ต่อจากหน้า 1

รักษ์บางสะพาน   ต่อจากหน้า 1

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 332.88 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า เครือสหวิริยาได้จัดกิจกรรม “ปั่น
รักษ์ ปันยิ้ม” ภายใต้ “โครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพาน” ซึ่งเป็นการประเดิมกิจกรรม 
“ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ครั้งแรกของปี 2559 ใน
วันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์การ
ลดใช้พลังงาน สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับ
ประชาชน และรกัษาสิง่แวดลอ้มภายในชมุชน 
ดว้ยการเชญิชวนผูท้ีส่นใจเขา้รว่มปัน่จกัรยาน 
ระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร เส้นทางจาก
หน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพานไปวัดเขากะ
จิ เพื่อร่วมกันบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย
การเก็บขยะทำาความสะอาดบริเวณวัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น 73 คน 
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการ
ทัว่ไป สำานกัประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ ์
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  หรือ  เอสเอสไอ
ผู้แทนผู้บริหารเครือสหวิริยา เปิดเผยถึง
กิจกรรมครั้งนี้ว่า “การจัดกิจกรรมปั่นรักษ์ 
ปันยิ้ม จัดขึ้นให้ชาวบางสะพานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้หันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะใน
การเดนิทางมากขึน้รณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมมีเป้า
หมายในการจดัอยา่งตอ่เนือ่ง 3 ครัง้/ป ี สำาหรบั
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้
โครงการ มีชาวบางสะพานและผู้ที่สนใจนำา
จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 73 คน รวม
ถึงร่วมพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ซึ่งจากการคำานวณกิจกรรมในครั้งนี้สามารถ
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 332.88 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ผมต้องขอ
ขอบคุณสถานีตำารวจภูธรบางสะพาน  ท่าน
ผู้นำาชุมชน อาสากู้ภัยทางหลวงบางสะพาน
และชมรมวิทยุสมัครเล่นสหวิริยาที่มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้ผม

ขอขอบคุณพี่น้องชาวบางสะพานทุกท่านที่

สละเวลามาร่วมกันทำาความดีและร่วมด้วย

ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ขอบคุณครับ” 

  นายประวิทย์  รัตนพงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวกับทีมข่าวฅน

เหล็กเอสเอสไอว่า “โดยปกติส่วนตัวได้ปั่น

จักรยานอยู่เป็นประจำาอยู่แล้ว รู้สึกดีใจที่ได้

เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 1/2559 

ภายใตโ้ครงการ 2 ลอ้รกัษบ์างสะพาน  สำาหรบั

การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าดีมากครับ มีหน่วย

งานละทีมงานให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

อยากให้เครือสหวิริยาจัดกิจกรรมนี้ตลอดไป  

เพื่อชุมชนชาวบางสะพานของเราได้มาออก

กำาลงักาย ทำาใหส้ขุภาพเราแขง็แรง  ไดม้เีพือ่น

เยอะมากขึ้นจากการที่ได้มาร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี้ ผมและทีมงานสนุกมากครับ ผมพร้อม

ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยครับ” 

  ร.ต.ท.อนุรัตน์ ศรีมาลา ตำารวจภูธร

บางสะพาน กล่าวว่า “วันนี้ผมได้ช่วยเหลือ

อำานวยความสะดวกด้านการจราจรและ

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการทำา

กจิกรรม ซึง่มคีวามยิง่ดเีปน็อยา่งยิง่และภมูใิจ

ที่ได้เห็นทุกคนได้มาช่วยกันทำากิจกรรมที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ได้รับสุขภาพที่แข็งแรงจากการ
ปั่นจักรยานออกกำาลังการย ต้องขอบคุณ
เครือสหวิริยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง และกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ภาย
ใต้ “โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน” ถือเป็น
ครั้งที่ 1 ของปี 2559 จึงอยากจะเชิญชวนชาว
บางสะพานในครัง้ตอ่ไปมารว่มกนัทำากจิกรรม
กันเยอะครับ
  นางยนิด ีปิน่สขุ ชาวบา้นหมู ่5 ต.กำาเนดิ
นพคุณ กล่าวว่า “โดยปกติก็เข้าร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยานกับเครือสหวิริยาทุกครั้งเพราะ
สามีก็ทำางานในเครือสหวิริยา ที่สำาคัญเราปั่น
จักรยานกันทุกวันหลังเวลาเลิกงาน การปั่น
จกัรยานยงัชว่ยใหส้ขุภาพแขง็แรงแลว้ยงัชว่ย
ใหเ้ราผอ่นคลายจากการทำางานไดด้ว้ย อยาก
ใหท้กุคนไดม้ารว่มปัน่จกัรยานกนัเพราะทำาให้
ร่างกายแข็งแรง นอกจากจะช่วยส่งเสริมการ
มีสุขภาพดีของคนในชุมชนและลดภาวะโลก
ร้อนสำาหรับกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 
1/2559 ภายใต้โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ในการปั่นครั้งนี้ เรา
ชมุชนสวนฉตัรรว่มใจปัน่ โดยภาพรวมการจดั
กจิกรรมครัง้นีด้ฉินัคดิวา่ดมีากคะ่ อยากใหจ้ดั
กิจกรรมแบบนี้ในทุกๆ ปี สำาหรับกิจกรรมครั้ง
ต่อไปจะมาร่วมด้วยอีกแน่นอนค่ะ”  
  เช่นเดียวกับ นางกิ่งดาว สุขวงษ์ หมู่ 6 
ต.กำาเนิดนพคุณ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นรักษ์ 
ปันยิ้ม ครั้งที่ 1/2559 กล่าวว่า “เป็นกิจกรรม
ที่ดีทำาให้ชาวบางสะพานหันมาใช้จักรยาน
เป็นพาหนะเดินทางและออกกำาลังกายทำาให้
ร่างกายรู้สึกกระชับมากกว่าเดิม ซึ่งการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ก็ทำาให้เราได้รู้จักเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้น ลดการตรึง
เครียดจากเรื่องงานได้มากทีเดียว และถ้า
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกดิฉันคิด
ว่าจะมาร่วมอีก”

  นายมนินทร์ อินทร์พรหม  ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 

เอสเอสไอ ผูแ้ทนสามบรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ 

กล่าวว่า นับเป็นอีกปีของความสำาเร็จในการ

ดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม  ของบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ

รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ของพนกังานทกุคน และองคก์รทีร่ว่มดว้ยชว่ย

กันสร้างความปลอดภัยขึ้นมา  หากบริษัทมี

นโยบายด้านความปลอดภัยแล้ว มีกฎระเบียบ

ดา้นความปลอดภยัแลว้ แตห่ากขาดพนกังาน

ทุกคนปฏิบัติตาม ก็ไร้ซ่ึงความปลอดภัย ดังน้ัน

รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลของพนักงานกลุ่มเอส-

เอสไอทุกคน

  กลุ่มเอสเอสไอเชื่อมั่นในคุณค่าของ

บุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย 

รวมทัง้ถอืมัน่ในความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็น

สิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และมีเจตจำานง

ในการจดัทำาระบบการจดัการความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยดำาเนินการ

อย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการ

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม

ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหม้กีารพฒันา

และปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามมาตรฐาน

ของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยและสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้ นอกจาก

นี้ยังมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการดูแล

บคุลากรในองคก์รตลอดจนผูร้บัเหมาทีเ่ขา้มา

ทำางานในพื้นที่โรงงาน 

  ทำาให้อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงาน หรือค่า LTIFR (Lost Time Injury    

Frequency Rate) ของกลุ่มเอสเอสไอลดลง  

0.45 โดยในปี 2557 อยู่ในอัตราความถี่ 2.00 

ปี 2558 ลดลงเหลือ 1.55 

  นายมนินทร์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ยังคงขอ

ให้พนักงานกลุ่มเอสเอสไอทุกท่านคงรักษา

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม เอาใจใส่ในกฎระเบียบข้อ

บังคับต่างๆ ขององค์กรที่ดีแบบนี้ตลอดไป 
เพื่อพนักงานเอง เพื่อนพนักงาน ครอบครัว
พนักงาน และองค์กร
  ทัง้นีก้รมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ได้กำาหนดคุณสมบัติทั่วไป
ของผู้สมัคร คือ 1) ในช่วงเวลา 1 ปี 10 เดือน 
ของการพิจารณาผลงาน ต้องไม่เคยถูกดำา
เนินคดีด้านความปลอดภัยในการทำางานทุก
กรณีหรือ อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อการดำาเนินคดีของพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยให้เข้าเงื่อนไขการพิจารณาตัดสิน
รางวัล 2) ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจาก 
การทำางาน ที่มีผลให้ลูกจ้างถึงขั้นเสียชีวิตใน
ปี 2557 - 2558  3) อัตราการประสบอันตราย
จากการทำางานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป 
ในช่วงเวลา 1 ปี
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ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
สอดรับนโยบายระดบัประเทศ
ชว่ยลดหนีค้รวัเรอืนในชมุชน

ภายใตก้ารดำาเนนิงานดา้นธรุกจิ
ของกลุ่มเหล็กเครือสหวิริยา ใน
พื้นที่ อ.บางสะพาน มากว่า 26 ปี  
สิง่ทีท่ำาควบคูก่นัมา คอื กจิกรรม

เพื่อสังคมในด้านพัฒนาชุมชน 
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม ในส่วนของภาคชุมชน                 
                            : อ่านต่อหน้า 3 : อ่านต่อหน้า 4

คอลัมน์คอลัมน์
พิเศษ

บทความพิเศษจาก
แผนกชำานาญการ
สิ่งแวดล้อม

เรื่อง

ลดโลกร้อน
(Global Warming)

บริษัท  สหวิริยาโลจิสติกส์  จำากัด
ธุรกิจขนส่งในเครือสหวิริยา 
รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2015 การันตีองค์กรที่มี
มาตรฐานการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการ
งานด้านโลจิสติกส์สู่ลูกค้าใน
เครือสหวิริยา และนอกเครือ 
อย่างเต็มที่
	 	 เมือ่วนัที	่29	เมษายน	ทีผ่า่นมา
นายสุรเดช มุขยางกูร	 ประธาน
กรรมการบริหารบริษัท	 สหวิริยา					
โลจิสติกส์		จำากัด		รับมอบใบรับรอง
มาตรฐาน	ISO	9001:2015	(ISO	9001	
เปน็มาตรฐานสากลท่ีองค์กรธุรกิจท่ัว
โลกให้ความสำาคัญ	เพื่อความเป็น
เลิศทางด้านคุณภาพ	และความมี
ประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน
ภายในองค์กร       :อ่านต่อหน้า 2

บริษัทในเครือสหวิริยา ร่วม
สนับสนุนของในกิจกรรม
ปั่นจักรยานวันแรงงาน

ทีมพี่เลี้ยงจากบางสะพาน
สัมพันธ์ นำาคณะสภาผู้นำาชุมชน
บ้านทางสายศึกษาดูงาน
กองทุนข้าวสาร น.3

l  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

น.3

สหวิริยาโลจิสติกส์ สู่การรับรอง
ระดับสากล รับ ISO 9001: 2015
องค์กรคุณภาพดา้นงานบรหิารและงานบรกิารลกูคา้

ชมุชนบา้นมา้รอ้งเขม้แขง็
อุตสาหกรรมเกื้อหนุน
ได้การยอมรับเป็นพ้ืนท่ีตัวอย่าง คณะฯ เข้าดูงานต่อเน่ือง
ชุมชนบ้านม้าร้อง	 อ.บางสะพาน	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	 เข้มแข็งต่อยอด
ประสบความสำาเร็จ	 สามารถเป็น
พื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาดูงาน
และแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ	์
มุมมองงานพัฒนาชุมชน	ทั้งหมด
ผ่านความร่วมมือ	และการร่วมกัน

สรา้งระหวา่งชมุชนกบัภาคอตุสาห-
กรรม	 ภายใต้โครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา	 ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของพี่น้องอำาเภอบางสะพาน	
และเพิม่ศักยภาพขีดความสามารถ
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
                             : อ่านต่อหน้า 4

ไลน์ทรานสปอร์ต ทำาดีจากภายในสู่ภายนอก ร่วมดูแล
ป้องกันปัญหายาเสพติด พนักงานเข้มแข็งสู่ชุมชนสีขาว

ธนาคารชุมชน 18 แห่ง อ.บางสะพาน สอดคล้องแนวความคิด
ของนักวิชาการ ช่วยแก้ปัญหาปลดหนี้นอกระบบ หนี้สินครัว
เรือน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาและนำาไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงของประเทศชาติ

บรษิทั ไลน ์ทรานสปอรต์ จำากดั จดักจิกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อเนื่องทั้งปี 
2559 ตั้งแต่กิจกรรมการสุ่มตรวจหาสาร
เสพติดในพนักงานขับรถ การอบรมให้
ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติด เพื่อสร้าง
องค์กรสีขาวสู่ชุมชนสีขาว  : อ่านต่อหน้า 2
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

  ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐานสากล แนวคิด
สำาคัญของ ISO 9001 คือ การจัด
วางระบบบริหารงาน เพื่อประกัน
คุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำาให้เชื่อมั่น
ได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการ
ควบคุม และสามารถตรวจสอบได้
โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและ
วิธีการทำางาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่า
บคุลากรในองคก์รรูห้นา้ทีค่วามรบัผดิ
ชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
งาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความ
รู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการ
จดบนัทกึขอ้มลู รวมทัง้การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการ
ป้องกันข้อผิดพลาด
  ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 
เป็นเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดทางการ

คา้ในการตดิตอ่ธรุกจิระหวา่งประเทศ
และในประเทศ รวมทัง้เปน็ใบเบกิทาง
ไปสู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย
  ISO 9001 ระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพ ISO 9001 ถูกพัฒนา
ขึ้นเป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อ
ที่จะทำาให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้
ให้บ้รกิารได้จ้ดัตัง้และรกัษาระบบการ
จัดการด้านคุณภาพที่เป็็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีจุดประสงค์์ที่จะตอบ
สนองความ ต้องการของลูกค้าให้้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การ
ออกแบบ การพัฒนาการผลิต และ
การให้้บริการ ซึ่งสามารถใช้ได้้กับทุก
ประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม 
  มาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 
2015 ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่15 กนัยายน 
2015 ที่ผ่านมา (เดิมเป็น ISO 9001: 
2008 และไดม้กีารปรบัปรงุขอ้กำาหนด
ต่างๆ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น)

สหวิริยาโลจิสติกส์      ต่อจากหน้า 1

และความมีประสิทธิภาพของการดำาเนินงานภายใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) โดยมีผู้แทนจาก BSI 
(British Standards Institution -องค์กรที่มีมาตรฐานในการ
ดำาเนินงานทางด้านมาตรฐานบริหารและจัดการ) พิธี
มอบใบรับรองดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร         
ประภาวิทย์ ถนนสีลม
  “บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด ให้บริการการ
ขนส่งแบบ One Stop Service นโยบายขององค์กรคือ ผู้ให้
บริการด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างเหมาะ
สมทีส่ดุ ดงันัน้การจะเปน็ผูบ้รกิารทีด่ ีตอ้งมมีาตรฐานการ

ดำาเนนิงานทีม่คีณุภาพทกุๆ ดา้น นอกเหนอืจากมาตรฐาน
ระดับสากลที่บริษัทฯ ได้รับแล้วนั้น ทุกๆ องค์ประกอบ
ของงานบรกิารและงานบรหิาร ผูบ้รหิารและพนกังานของ
บริษัท ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก และเป็นที่น่าภูมิใจ
มากที่บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด เป็นกลุ่มบริษัท
แรกๆ ในเครอืสหวริยิาทีไ่ดร้บัใบรบัรองมาตรฐานดงักลา่ว 
ขอชืน่ชมและขอบคณุทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มแรงรว่มใจกนัทำาให้
บริษัทฯ ได้รับใบรับรองในครั้งนี้ ทุกฝ่ายดำาเนินงานอย่าง
เข้มแข็งเพื่อให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบ-ประเมิน 
ใชเ้วลารวมๆ ประมาณ 10 เดอืน อยา่งไรกด็บีรษิทัฯ จะมุง่
สู่เป้าหมายใหม่ๆ  ต่อไป  เพื่อสร้างงานคุณภาพ  และก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน”      
นายสุรเดช กล่าว

l  รู้จักกับ ISO

ไลน์ทรานสปอร์ต  ต่อจากหน้า 1

  การนัตเีปน็สถานประกอบการสขีาว นาย
อุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ 
ทรานสปอรต์ จำากดั กลุม่ธรุกจิขนสง่ สหวริยิาโล
จิสติกส์ กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรณรงค์
ตอ่ตา้นยาเสพตดินัน้ คอืไดท้ำามาอยา่งตอ่เนือ่ง 
หลักๆ คือ กิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดใน
พนักงานขับรถ และการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กบัพษิภยัของยาเสพตดิใหพ้นกังานไดร้บัทราบ 
นำาไปปฎิบัติป้องกันแก้ไขปัญหายาสพติดใน
องค์กร และขยายแนวทางดีๆ สู่ชุมชนได้ 
  โดยเฉพาะกิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด
ในพนักงานขับรถขนส่งสินค้านั้น บจก.ไลน์ 
ทรานสปอร์ต มีการสุ่มตรวจ 4 ครั้ง/ปี ซึ่ง
การสรุปผลทุกครั้ง คือ ไม่พบสารเสพติดใน
พนักงานขับรถ 100 % ยืนยันถึงนโยบาย
คุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจให้บริการที่ดี
สู่ลูกค้า ยำ้ามาตรฐานสถานประกอบการไร้สาร
เสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ คณะทำางานฯ (มยส.) และ
เครือข่ายป้องกันและปราบปราม ประจำาพื้นที่ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ รวมถึงพนักงานทุก
ภาคส่วน การที่พนักงานของบริษัทฯ ไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น นอกจากจะส่งผลใน
การทำางานได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเชื่อมโยงถึง
ครอบครัวของเขาด้วย และปัญหาในด้านอื่นๆ 
ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะสารเสพติดถือเป็นสิ่งที่
ไม่ดี ทำาลายตัวเอง ครอบครัว ส่งผลกระทบ

ต่อสังคม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้าง
จติสำานกึทีด่ใีหก้บัพนกังานเรือ่งการตอ่ตา้นยา
เสพตดิ ทำางานอยา่งถกูตอ้งตามกฏหมายสรา้ง
ความเชือ่มัน่วา่เราดแูลใสใ่จชมุชนเสมอืนญาติ
พี่น้อง เพราะผมเองเป็นคนบางสะพาน คง
ยอมรบัไมไ่ดห้ากมาทำาลายบา้นของเราดว้ยผล
ของยาเสพติด และพร้อมดูแลพนักงาน องค์กร

ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน และสังคม เพื่อ
ความไว้วางใจในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ลูกค้า และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน”
  กจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้น ปอ้งกนัปญัหายา
เสพติด ในองค์กร ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผน
งานสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร นอกจาก
การสุ่มตรวจแล้ว การอบรมให้ความรู้เรื่องภัย

ยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำาคัญ ซึ่ง
ทัง้หมดทีบ่รษิทัและพนกังานบรรลวุตัถปุระสงค์
ร่วมกัน คือ การเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ สู่
สมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพ โดยการไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และมีองค์ความรู้ สามารถ
ให้ตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีกับครอบครัวและ
ชุมชนได้ ทำาให้มีคุณภาพชีวิต เป็นอีกหนึ่ง

หน่วยในชุมชนที่ช่วยสร้างสังคมสีขาวได้
  กิจกรรมหลักๆ ในการร่วมด้วยช่วย
กันต้านภัยปัญหายาเสพติด กับ ไลน์  
ทรานสปอร์ต - องค์กรสีขาว สู่ชุมชนสีขาว
l โครงการสุม่ตรวจหาสารเสพตดิ เพือ่ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ
ในสถานประกอบการ หรอืกจิกรรมการสุม่ตรวจ

ปสัสาวะหาสารเสพตดิในรา่งกายของพนกังาน
ขับรถขนส่งสินค้าและบริการ (สายสั้น-สาย
ยาว ส่วนซ่อมบำารุง และเครื่องจักรกลหนัก) 
ดำาเนินการ 4 ครั้ง/ปี และครั้งที่ 2 ได้ดำาเนินการ
ไปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย
มีหน่วยงานภาครัฐป้องกันและปราบปราม 
สน.บางสะพาน ร่วมกับคณะทำางานฯ (มยส.) 

กลุ่มธุรกิจขนส่งสหวิริยา
โลจิสติกส์ ณ จุดพักรถ
สายยาว ไลน ์ทรานสปอรต์ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
สรปุผลการสุม่ตรวจไมพ่บ
สารเสพติด 
l  กิจกรรมอบรมประจำา
ปี  เกี่ยวกับการป้องกัน 
ให้ความรู้และพิษภัยยา
เสพติด ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 
เมษายนที่ผ่านมา ได้จัด
อบรม “รู้ทันพิษภัยยาเสพ
ติดให้โทษ” เพื่อเพิ่มเติม
ความรูใ้หก้บัพนกังาน ตาม
โครงการฯ (มยส.) โดยมี
วิทยากรกองอำานวยการ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ณ ห้อง

ป ร ะ ชุ ม ธ ร า ด ล  อ า ค า ร ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ 

อ.บางสะพาน ตอกยำ้าและยืนยันถึงนโยบาย

คุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจให้บริการที่ดี

สู่ลูกค้า ยำ้ามาตรฐานสถานประกอบการสีขาว
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ธนาคารชุมชน     ต่อจากหน้า 1

ในส่วนของภาคชุมชนมีคณะทำางานขับ
เคลือ่นการจดัตัง้สภาผูน้ำาชมุชนและโครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนา โดยในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา 
งานพฒันาตา่งๆ อาท ิโครงการธนาคารชมุชน 
และสภาผู้นำาชุมชน จัดได้ว่าเป็นโครงการ
หลัก ที่มีทีมพี่เลี้ยงจาก บจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ ในเครือสหวิริยา ร่วมเป็นแรงหนุน
ด้านที่ปรึกษาและพัฒนา ทำางานร่วมกับพี่
น้องชุมชนในพื้นที่ 4 ตำาบล ณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พี่น้องชาวบางสะพาน เน้นการพัฒนาเชิง
กระบวนการ สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลัง
ของคนในชมุชน รว่มคดิ รว่มทำา รว่มแกป้ญัหา 
ตอ่ยอดแนวทางพฒันาใหช้มุชนสามารถดำารง
ชีวิตเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม 
  ปัจจุบันมี “ธนาคารชุมชน” บางสะพาน 
ทั้งสิ้น 18 แห่ง และสภาผู้นำาชุมชน 16 แห่ง ใน
พืน้ที ่4 ตำาบลคอื ต.แมร่ำาพงึ ต.พงศป์ระศาสน ์
ต.กำาเนิดนพคุณ และ ต.ธงชัย โดยโครงการ
ธนาคารชุมชน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1. เพื่อ
สง่เสรมิการออมทรพัยข์องสมาชกิ 2. เพือ่เปน็
แหลง่เงนิทนุในการประกอบอาชพีของสมาชกิ 
3. เพือ่สรา้งระบบกองทนุสวสัดกิารของชมุชน
ในลักษณะชุมชนพึ่งตนเอง ส่งเสริมการออม 
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่สมาชิกเข้าถึงได้
ง่าย และนำาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม ในพื้นที่ ได้แก่ การสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ เกษตรชุมชน ทุนการศึกษาบุตรหลาน 
ปลดหนี้นอกระบบ หนี้สินครัวเรือนฯลฯ เป็น

โครงการที่สนับสนุนส่งเสริมทางเลือกในการ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการเงนิหรอืทนุของ
ชุมชนด้วยชุมชนเอง  
  ซึ่ ง สิ่ ง สำ า คั ญ คื อ  ธ น า ค า ร ชุ ม ช น 
อ.บางสะพาน เป็นงานพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวความคิดของภาครัฐ และนักวิชาการ 

ที่มองเห็นถึงปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็น
อุปสรรคหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
รงัสติ ไดเ้สนอความคดิในการแกไ้ขปญัหาหนี้
นอกระบบไวว้า่ “รฐับาลควรตัง้ธนาคารคนจน 
หรอืธนาคารชมุชน เพือ่ใหผู้เ้ดอืดรอ้นในแตล่ะ
ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในแต่ละ
ชุมชน และต้องมีกฎระเบียบการปล่อยเงินกู้

ที่ยืดหยุ่นและผ่อนคลายเป็นพิเศษ เป็นการ
ให้คนในชุมชนปล่อยกู้กันเอง” (คัดข้อความ
ข่าวส่วนหนึ่งมาจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับ
วันที่ 19 เมษายน 2559)
  ด้าน นายวิรัตน์ สังข์ทอง รองประธาน 
ธนาคารชุมชนบ้านปอแดง หมู่ 3 ต.กำาเนิด

นพคุณ อ.บางสะพาน ได้กล่าวถึงโครงการ
ธนาคารชุมชน ภายใต้การหนุนของโครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนาว่า “ธนาคารชุมชนบ้าน
ปอแดง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ด้วยหุ้นละ 10 
บาท  ณ ตอนนี้มีเงินทุนกว่า 2 ล้านบาท 
สมาชิก 300 คน สมาชิกที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก
ความศรัทธาของชุมชน เรามีการปล่อยกู้เงิน
ธนาคารชมุชนทกุเดอืน ทางเครอืสหวริยิา เขา้

มาช่วยด้านการเริ่มต้น ตั้งแต่พาไปศึกษาดู
งาน ทำาแผนงาน จนถงึเริม่การกอ่ตัง้ธนาคารฯ 
รวมถึงหนุนเสริมด้านกองทุนจำานวน 100,000 
บาท สิ่งที่ภูมิใจของคณะกรรมการธนาคาร
และสมาชกิ คอื ไดม้สีว่นชว่ยใหบ้างครอบครวั
มีอาชีพ นำาเงินกู้ไปสร้างอาชีพ เป็นทุนการ
ศึกษาลูกหลาน และได้นำาเงินไปใช้หนี้นอก
ระบบได้ ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น”
  นายเอกภูมิ  อินทร์เพชร  คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้  ธนาคารชุมชนบ้านท่าขาม
หมู่  4 ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน “การที่
มีธนาคารชุมชนทำาให้ เกิดแหล่งเงินทุน 
หมุนเวียนแก่ชุมชน ณ ตอนนี้เรามีเงินกองทุน
กว่า 1.8 ล้าน และถ้าใครมีความจำาเป็น
ต้องการเงิน เราสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับ
สมาชิก 3 เท่าจากเงินท่ีฝาก ดอกเบ้ียตำา่ ไม่ต้อง
เป็นหนี้นอกระบบ อยากให้ 18 ธนาคารชุมชน 
เกิดความเข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมๆ กัน 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้อง
ชาวอำาเภอบางสะพาน”
  เครือสหวิริยา ภูมิใจที่วันนี้ ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนและร่วมหาทางออก แก้
ปัญหาในการปลดหนี้นอกระบบ หนี้สินครัว
เรือน ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างราย
ไดใ้หก้บัพีน่อ้งชาวบางสะพาน และเปา้หมาย
ต่อไปในการพัฒนา คือ ร่วมสร้างความเข้ม
แข็งเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน ด้วยการ
ผลักดัน ให้ “ธนาคารชุมชน” บางสะพาน 
ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชุมชน หนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนบางสะพานอย่างเป็นรูปธรรมสู่
ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา

บริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมสนับสนุนของในกิจกรรมปั่น
จักรยานวันแรงงาน
  เครือสหวิริยา ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมปั่นจักรยาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดประ

จวบฯ  โดยนายวรรณชยั คานทองด ีผูแ้ทนจากประธานคณะอนทุำางานบรหิารงานบคุคลเครอืสหวริยิา 

ประกอบด้วย SSI TCRSS  TCS  BSM  BSBM  BSS  PPC  WCE  LINE ร่วมส่งมอบของวัลให้กับสำานักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ เพื่อใช้ในกิจกรรม “ปั่นจักรยานเนื่องในวันแรงงาน

แห่งชาติจังหวัดประจวบฯ ประจำาปี 2559” ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา

l  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมพี่เลี้ยงจากบางสะพานสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาชุมชน
บางสะพาน นำาคณะสภาผูน้ำาชุมชนบา้นทางสายศกึษา
ดูงานกองทุนข้าวสาร  
  ทมีพีเ่ลีย้งจากแผนกพฒันาโครงการและการมสีว่นรว่ม  บจก.บางสะพานสมัพนัธ ์
ในเครือสหวิริยา ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิกสภาผู้นำาชุมชน หมู่ 9 บ้านทางสาย 
ต.ธงชยั อ.บางสะพาน ขบัเคลือ่นงานพฒันาตอ่ยอดสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ดว้ย
การเดินทางไปศึกษาดูงาน “กองทุนข้าวสาร” เพื่อเรียนรู้การดำาเนินโครงการกองทุน
ข้าวสาร ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และภายหลัง
การศึกษาดูงานดังกล่าวฯ คณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้นำาชุมชนบ้านทางสาย ได้
ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนากองทุน จากกรณีศึกษา “กองทุนข้าวสาร” ของ
ชมุชนบา้นหบุไผ ่รว่มกนัถอดบทเรยีน ทบทวนความรู ้พรอ้มสรปุและวางแผนการดำาเนนิ
โครงการให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างเข้มแข็ง

l  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
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ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  25594 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

อากาศในบานเรารอนขึน้ทกุป ทาํใหนกึ
ไปถงึภาวะโลกรอนทีท่กุคนกลาวถงึ ซึง่
เปนปญหาที่ใกลตัวของพวกเราทุกคน  
และรับรูไดจากการที่อุณหภูมิสูงขึ้นใน
ทกุๆ ป  แตทราบหรอืไมวาโลกรอนเกดิ
มาจากสาเหตใุด  มผีลกระทบใดกบัเรา
บาง  และเรามวีธิแีกไขไดอยางไร  เราจะ
ไดมาเรียนรูกันในบทความนี้คะ
 โลกรอนเกิดมาจากการที่โลกเราเก็บ
กักพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยไว
ไมใหคายออกสูบรรยากาศ  โดยมีกาซ
ปกคลมุผวิโลกไวเรยีกวาลกัษณะของภาวะ
เรือนกระจก (Greenhouse effect) คลายกับ
ที่เกิดขึ้นในเรือนกระจกของเรือนเพาะชํา  
โดยกาซที่ปกคลุมผิวโลกเรานี้เรียกวากาซ
เรือนกระจก (greenhouse gas)  แกสกลุมนี้
จึงทําหนาที่เสมือนผาหมบาง ๆ ที่คลุมโลก
ที่หนาวเย็น  ตอมาโลกเราไดมีการสะสม
แกสเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น 

เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตาง ๆ ที่ใช
ในกิจกรรมประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเผาไหมนํามันเชื้อเพลิงที่ขุดขึ้นมาจาก
ใตดิน การเพิ่มขึ้นของแกสเรือนกระจก  
ทําใหโลกไมสามารถแผความรอนออกไป
ไดอยางทีเ่คย สงผลใหอณุหภมูขิองโลกเพิม่
มากขึ้นอยางตอเนื่อง เสมือนกับโลกเรามี
ผาหมที่หนาขึ้นนั่นเอง
   แกสเรือนกระจกเหลานี้เพิ่มขึ้นได
อยางไร แกสเรือนกระจกเกิดไดจาก
ธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย
กาซเรือนกระจกที่สําคัญ คือ ไอนํ้า กาซ
คารบอนไดออกไซด โอโซน มเีทนและไนตรสั
ออกไซด สารซีเอฟซี เปนตน ซึ่งแกสเหลานี้
เกิดไดจากในชีวิตประจําวันของทุกคน 
หายใจออกมาเปนกาซคารบอนไดออกไซด 
ขับถายของเสียเปนการสรางกาซมีเทน  
ขณะที่ทุกคนกําลังใชไฟฟา นั่นคือการผลิต
กาซคารบอนไดออกไซด ตัดตนไม  เผาปา 

นั่นแหละตัวการรายทําใหโลกรอนแบบ
ทวีคูณ
 โลกรอนมีผลกระทบตอเราอยางไร
บาง  จากทีเ่หน็สภาพภมูอิากาศในปจจบุนั
ผดิเพีย้น ฝนตกไมตรงตามฤดกูาล หนาแลง
ยาวนานขึ้น หนาฝนก็ตกหนักจนทวม สิ่ง
เหลานี้แปรปรวนไปเพราะภาวะโลกรอน
เปนหลัก ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของมนุษย
ในหลายดาน ทั้งในดานความสมบูรณ
ของแหลงอาหารและนํ้าจืด ผลกระทบตอ
ระบบนิเวศนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลกระทบตอการอพยพถิ่นฐาน
ของประชากรโลกเนื่องจากภัยธรรมชาติ  
และยังมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชากรอีกดวย
 แลวเราจะมีสวนชวยลดโลกรอนได
อยางไร การลดภาวะโลกรอนเริ่มตนจาก
ที่ตัวเรา วิธีที่งายที่สุดคือการใชพลังงาน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการใชพลังงาน
ฟอสซิลแลวหันกลับมาใชพลังงานทดแทน  
ปลูกตนไมเนื่องจากตนไมชวยดูด CO2 ใน
บรรยากาศได  การปลกูตนไมจงึชวยลดโลก
รอน  ใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ...ซึง่
ที่ผานมาพี่นองชาวบางสะพาน และเครือ
สหวิริยา ก็เปนสวนหนึ่งที่ชวยกันลดภาวะ
โลกรอนกันมาอยางตอเนื่อง อาทิ การปลูก
ปาทั้งปาบก และปาชายเลน รวมกันเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว หรือกิจกรรมปนจักรยานใน
ชุมชน เพื่อสรางสุขภาพที่ดี และลดการ
ปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด เปนตน

บทความพิเศษจากแผนกชํานาญการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยาบทความพิเศษจากแผนกชํานาญการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
โลกรอน  (Global Warming)

บานมารอง          ตอจากหนา 1

ดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน ขับเคลื่อน
งานพัฒนาในพื้นที่  4 ตําบล อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ ปจจุบัน “ชุมชนตนแบบบานมา
รอง” ไดเปนกลายเปนแหลงเรียนรูและศึกษา
ดูงานดานการพัฒนาชุมชน ที่หลายพื้นที่ตาง
ใหความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษา
กระบวนการบรหิารจดัการชมุชนของบานมารอง 
ซึ่งมีโครงการธนาคารชุมชน และสภาผูนําชุมชน 
เปนโครงการหลกั ภายใตการดาํเนนิงานกจิกรรม
เพื่อสังคมในดานพัฒนาชุมชน โครงการสหวิริยา
รวมพฒันา โดยมทีมีพีเ่ลีย้งจาก บจก.บางสะพาน
สมัพนัธ ในเครอืสหวริยิา รวมเปนทีป่รกึษาพฒันา
กระบวนการชุมชนใหเกิดพลังของคนในชุมชน
ที่เขมแข็ง รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ แกไข
ปญหากับพี่นองชาวบางสะพาน 
  ลาสุดในชวงเดือนเมษายนที่ผานมา ผูนํา
และชุมชนบานมารอง พรอมดวยทีมพี่เลี้ยง ได
รวมกันตอนรับคณะจากองคการบริหารสวน
ตาํบลบานจารย อ.สงัขะ จ.สรุนิทร  และคณะจาก 
อบต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค เขาเยี่ยมชม
ศกึษาดงูาน ณ ศาลาประชาคม หมู 4 บานมารอง 
ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 

         ดานนายประวิทย
รัตนพงศ ผูใหญบาน
มารอง ใหความเห็น
วา “พื้นที่บานมารอง 
เริ่ม เปนที่ รู จักและมี
คณะตางๆ มาเยี่ยมชม
เพื่อศึกษาดูงานอยาง
ตอเนื่อง คือเปนความ
สาํเรจ็ทีไ่ดรบัการพดูถงึ

จากคณะหนึ่งไปสูอีกคณะหนึ่ง พี่นองในชุมชน
รูสึกภูมิใจวาพื้นที่เราสามารถเปนพื้นที่ตัวอยาง
ใหชุมชนจากพื้นทีอื่น  เดินทางมาดูงานที่เราได
สําหรับความสําเร็จที่พวกเราไดรับนั้น ตอง

ประวิทย  รัตนพงศ
ขอบคุณชุมชนและผูนําทุกทาน เมื่อเราเปนผูนํา
และมผีูตามทีด่ ีกส็งผลถงึความสาํเรจ็มารองวนันี้
เพ่ิงกาวเดินมาสูบันไดข้ันกลาง  ซ่ึงจริงๆ  เราวางแผน
ทศิทางของหมูบานดวยธงหลกั 10 ป ตามสโลแกน
ของมารอง คือ “มารองสามัคคี สิ่งแวดลอมดี ชีวี
เปนสุข” เปาหมายของเราคือ ชุมชนมีความสุข 

ขอบคุณพี่เลี้ยงจากเครือสหวิริยา ที่มารวมหนุน
เสรมิสรางกระบวนการเรยีนรูอยางเปนระบบ เปน
เพื่อนรวมคิด รวมทํา นายประวิทย กลาว”
  “ชุมชนตนแบบบานมารอง” ไดมีโอกาส
ตอนรับคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานจากหลาก
หลายพื้นที่  ซึ่งนับเปนอีกกาวของความสําเร็จ

และความภูมิใจรวมกันระหวางชุมชนและทีมพี่
เลี้ยงจากเครือสหวิริยา ที่ชุมชนแหงนี้ ไดกลาย
เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานพัฒนา
ชุมชน และทีมพี่เลี้ยงยังคงมุงมั่นที่จะรวมผลัก
ดันและหนุนเสริมอีกหลายชุมชนใหเปน “ชุมชน
ตนแบบ” แหงการเรียนรูตอไป
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