ปที่ 5 ฉบับที่ 92 ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557

แทนเคเบิลยักษWCEสรางชือ่
ผลงานประดิษฐดเี ยีย่ มแหงป
รักษสิ่งแวดลอม
SSIลดใชพลังงาน
3.4ล.เมกะจูลป56
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
เผยผลการอนุรกั ษพลังงาน
ประจําป 2556 ปริมาณการ
ใชพลังงานความรอนตอ
หนวยการผลิตเหล็กแผน
รี ด ร อ นชนิ ด ม ว น (HSM)
เฉลี่ย 1,611.64 เมกะจูล
ตอตัน เหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวนประเภทลางผิว
และเคลือบนํา้ มัน (PO Line)
เฉลี่ ย 148.07 เมกะจู ล
ต อ ตั น รวมพลั ง งานที่
สามารถเก็บรักษาไดจาก
การปรั บ ปรุ ง ให เ กิ ด การ
อนุรักษเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดการใชพลังงานคิดเปน
3,380,677.44 เมกะจู ล
พร อ มจั ด หาสิ น ค า และ
บริการที่ใชพลังงานอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ใช
พลังงานหมุนเวียน ตอบ
โจทยแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน อานตอ น.2
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบ
การประหยัดพลังงานความรอนสะสมในแตละป

ตารางเปรียบเทียบการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HSM) ตอป
2554

ป
2555

2556

นํ้ามันเตา

1,567.65

1,679.25

1,611.64

ไฟฟา

414.48

377.20

377.36

พลังงาน (MJ/Ton)

ตารางเปรียบเทียบการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ประเภทลางผิวและเคลือบนํ้ามัน (PO Line) ตอป
2554

ป
2555

2556

LPG

171.42

155.65

148.07

ไฟฟา

77.18

77.51

82.06

พลังงาน (MJ/Ton)

● ที่มา : คณะทํางานอนุรักษพลังงาน SSI

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประกาศ
ผลรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 8 สาขา เนื่องในวันนักประดิษฐ WCE ควารางวัลผลงานประดิษฐคดิ คนดีเยีย่ ม
ประจําป 2557 จากผลงาน “เครื่องมวนและจายสาย
เคเบิลดวยแขนแบบโตะหมุน” เครื่องแรกในเอเชีย
ใชในงานวางสายเคเบิลใตนํ้าเกาะสมุย และเปนสิ่ง
ประดิษฐชิ้นแรกของประเทศไทยที่ วช.ไดมอบรางวัล
ผูบริหารเผยนับเปนความภาคภูมิใจสูงสุดและเปน
พลังขับเคลื่อนประดิษฐผลงานสรางสรรคที่สุดยอด
ตอไป เผยเคยควารางวัลดีเดนในป 2555 มาแลว

นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชติ ตระกูล กรรมการผูจ ดั การ
บริษัทเวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (WCE) เปดเผยวา เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ได

แถลงขาวประกาศผลพิจารณา
ตัดสินรางวัลสภาวิจยั แหงชาติ
8 สาขา ไดแก ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานวิศวกรรม
ศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย

อานตอ น.2

X ผลงาน “เครื่องมวนและ

จายสายเคเบิลดวยแขนแบบ
โต ะ หมุ น ” ของ WCE ที่ ไ ด
รับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ :
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ดี เยี่ ยม ประจํ า ป 2557 จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

รง.SSIบางสะพาน
สานประโยชนSSI UK
ลดตนทุนผลิตเหล็ก
ทีมผลิต SSI บางสะพานผนึก
พลัง SSI UK เชื่อมโยงธุรกิจ
เหล็ก ลุยคิดวิธลี ดตนทุนผลิต
เหล็ก ดวยการเพิ่มนํ้าหนัก
เหล็กแทงแบน (Slab) จาก
Slab หนากวาง 4 ฟุตนํ้าหนัก
22.7 ตัน เพิม่ เปน 26.2 ตัน สง
ผลทําใหตนทุนการผลิตของ
SSI UK และ SSI ลดลงได
10.2 เหรียญตอตัน หรือคิด
เปนมูลคากวาปละ 309 ลาน
บาทตอป มีอัตราผลิตสูงขึ้น
สามารถขนสง อานตอ น.4

TCRSSลุยปรับปรุงระบบสงปลอกเหล็ก
ลดปญหาตกรางสามารถผลิตไดตอ เนือ่ ง

TCRSS นวัตกรรมอีกแลว ลุยปรับปรุงระบบสงปลอกเหล็ก
(Steel Sleeve) ปองกันปลอกเหล็กขนาด 900 มม. ตกราง
ดวยการออกแบบตัวปรับระยะของ Steel Sleeve กับราง
ใชระบบลม กระบอกสูบเปนตัวบังคับ ใชสวิตทในการ
ควบคุม สามารถเลือกตามขนาดปลอกเหล็กได สงผล
ความเร็วในการผลิตตอเนื่อง เกิดความปลอดภัยในการ
ทํางาน ไมตองยกปลอกเหล็กขึ้นปรับตําแหนงใหม คืนทุน
อานตอ น.3
ภายใน 2 เดือน

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เคเบิลยักษ์
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ด้ า นเกษตรศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมการ
เกษตร ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านมนุษยศาสตร์
และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้รางวัลระดับดีเยีย่ ม พร้อมเงินรางวัลจำ�นวน
500,000 บาท แก่บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด (WCE) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อ
ว่า “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิล ด้วยแขน
แบบโต๊ะหมุนอัตโนมัติ” และเป็นสิ่งประดิษฐ์
ชิ้ น แรกของประเทศไทยที่ สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติได้มอบรางวัล ซึ่งเป็น
รางวัลสูงสุดของสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย โดยผ่านกระบวนการคัด
เลือกทางด้านเอกสาร วีดีทัศน์ การจัดแสดง
ผลงานและพาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆของสภาวิจัยแห่งชาติจำ�นวน
15 ท่าน เข้าชมผลงานจริง โดยระยะเวลาใน
การประกวดเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2556 โดย
กำ�หนดพิธีมอบรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเดือนมิถุนายน 2557 ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
		 นายสมบัติ จูงจิตรดำ�รงค์ รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและวิศวกรรม
บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (WCE) ให้
สัมภาษณ์กบั ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ว่า “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิลด้วยแขน
แบบโต๊ ะ หมุ น อั ต โนมั ติ ” (Turntable And
Loading Arm) ถือเป็นความสำ�เร็จที่มาจาก
ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงาน WCE เป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ทีมงานทุกคนร่วมกันสร้างขึ้น
ตัง้ แต่เริม่ ต้นออกแบบเครือ่ งจักรไปจนถึง การ

รักษ์สิ่งแวดล้อม
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		 นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิต บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เปิดเผยกับผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ว่า ด้วยเล็งเห็นความสำ�คัญของการอนุรักษ์
พลังงาน คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่จำ�กัด
การบริโภคพลังงานอย่างคุ้มค่า ทำ�ให้บริษัท
พัฒนาระบบการจัดการพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่ อ ควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งานในองค์ ก รให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากการจัดตั้ง
คณะทำ � งานการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานขึ้ น เป็ น
ศู น ย์ ก ลางในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
อนุรักษ์พลังงาน ผ่านคณะทำ�งานต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน
ร่วมทั้งองค์กรในทุกภาคส่วน
		 นายทินกร กล่าวว่า จากการดำ�เนิน
งานในการอนุรักษ์พลังงานของเอสเอสไอ
พบว่าในปี 2556 ปริมาณการบริโภคพลังงาน
SSI p.2.indd 1

ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ผลิตและติดตั้งโดยใช้ทีมงานซึ่งเป็นวิศวกร
คนไทยทั้งหมด โดยใช้สำ�หรับวางสายเคเบิล
สายไฟฟ้ า แรงสู ง ในทะเลที่ มี ร ะยะทางไกล
ต่อเนื่องมากกว่า 54 กิโลเมตร ทำ�งานด้วย
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่
ใช้วางสายเคเบิลเพียงเครื่องเดียวและใหญ่
ที่สุดและในอาเซียน รับนํ้าหนักสายเคเบิลได้

ควบคุม (Control) และชุดจ่ายสารหล่อลื่น
(Lubricant System) ซึ่งการออกแบบชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกออกแบบให้เป็น
ลักษณะแบบ Modula เพื่อให้ง่ายต่อการผลิต
และติ ดตั้ ง และก้ า วข้ า มข้ อจำ�กัด ทางด้า น
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ใน
ประเทศไทย โดยสิง่ ประดิษฐ์ชน้ิ นีถ้ กู ติดตัง้ และ

ศาสตร์และอุตสาหกรรมจากสภาวิจยั แห่งชาติ
สำ�หรับผลงาน “เครือ่ งกัดร่องลูกรีดอัตโนมัต”ิ
ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดเงินในการจ้าง
งานรวมถึงการขนส่งไปต่างประเทศ ความ
สำ�เร็จที่ผ่านมาเหล่านี้แสดงให้ถึงศักยภาพ
ทางด้านวิศวกรรม ในการบริการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จึงเป็นการ

3,000 - 5,000 ตัน”
		 สิง่ ประดิษฐ์ดงั กล่าวประกอบไปด้วย ชุด
สลัก (Pin) ฐานเครื่องจักร (Base Support) โต๊ะ
หมุน (Table) ชุดตะกร้า (Wall) ชุดขับเคลื่อน
(Transmission unit) ชุดแขนเครื่อง(Loading
Arm) หอควบคุม (Tower) ชุดลูกกลิ้ง (Roller
Unit) ชุ ด ส่ ง กำ � ลั ง (Hydraulic System) ชุ ด

ใช้งานบนเรือ Barge ของ บมจ.อิตาเลียนไทย
ที่ใช้สำ�หรับวางสายเคเบิลใน “โครงการวาง
สายเคเบิ ล วงจร 3 จากโรงไฟฟ้ า ขนอมสู่
เกาะสมุย” เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
		 “เมื่อปี 2555 WCE เคยได้รับรางวัล
ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ด้านวิศวกรรม-

ยื น ยั น ได้ ถึ ง การพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และการ
บริการด้วยวิศวกรรม ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้ แนวคิด “We
Engineering Your Success ความฝันเป็นจริง
ได้ด้วยวิศวกรรมของเรา” นายสมบัติกล่าว

ทางตรงผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ เช่น
แหล่งพลังงานต้นกำ�เนิด แหล่งพลังงานทีเ่ กิด
ขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถนำ�มา
ใช้โดยตรง เช่น นํ้า แสงแดด เชื้อเพลิงตาม
ธรรมชาติเป็นต้น ปรากฏว่าในกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HSM) มี
การใช้พลังงานจากนํ้ามันเตาอยู่ที่ 1,611.64
เมกะจูลต่อตัน ซึ่งลดลงจากปี 2555 ที่เฉลี่ย
อยู่ ที่ 1,679.25 เมกะจู ล ต่ อ ตั น และใน
กระบวนการผลิ ต เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด
ม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน (PO
Line) มีการใช้ก๊าซแอลพีจี เฉลี่ยอยู่ที่ 148.07
เมกะจูลต่อตัน PO Coil ลดลงจากปี 2555 ที่
เฉลี่ยอยู่ 155.65 เมกะจูลต่อตัน เนื่องจาก
มีการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ จากผลการดำ�เนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน ทำ�ให้สามารถลดการใช้
พลังงานความร้อนคิดเป็นพลังงานสะสมใน
ปี 2556 เท่ากับ 3,380,677.40 เมกะจูล
		 สำ � หรั บ ปริ ม าณการบริ โ ภคพลั ง งาน

ทางอ้อม โดยแหล่งพลังงานทุติยภูมิ ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานแปรรูป ปรากฏว่ากระบวนการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HSM) มีการ
ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต เฉลี่ ย
อยู่ที่ 377.36 เมกะจูลต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปี
2555 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 377.20 เมกะจูลต่อตัน ใน
กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทล้างผิวและเคลือบนํา้ มัน (PO Line) มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตเฉลีย่
อยู่ที่ 82.06 เมกะจูลต่อตัน ซึ่งสูงกว่าปี 2555
ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 77.51 เมกะจูลต่อตัน เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
		 นอกจากนีใ้ นด้านความคิดริเริม่ เอสเอสไอ
ยั ง ได้ มี ก ารจั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใ ช้
พลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ใช้
พลังงานหมุนเวียน เช่น มาตรการการใช้
หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ทดแทน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ มาตรการปรับปรุง
Pusher เตาเผาเพื่อลดการสูญเสียความร้อน
โครงการศึกษาด้านการใช้พลังงานทดแทน

เช่น การติดตัง้ กังหันลมชนิด Low Speed การ
ติดตั้ง Solar rooftop การผลิตไฟฟ้าโดยใช้
หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน แผนการ
พัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทาง
เลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี ของประเทศไทย
ที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการลด
ใช้พลังงานและการนำ�พลังงานทดแทนมา
ใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุด
เริ่ ม ต้ น ในการก้ า วสู่ เ ส้ น ทางของการเป็ น
สังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society)
		 ทั้งนี้ในปี 2557 นายทินกรได้กล่าว
ว่า “เอสเอสไอ ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการพลังอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างยั่งยืน ด้วย
การเตรียมนำ�ระบบ มาตรฐานการจัดการ
ด้านพลังงาน (ISO50001) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ด้ า นการจั ด การพลั ง งานในระดั บ สากล
ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การจั ด การพลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาใช้ดำ�เนินการ”
1/30/2557 BE 9:45 PM
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TCRSS

ต่อจากหน้า 1

นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS เปิด
เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ว่า จากการรวมพลังการคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานชาว TCRSS ทุกท่าน ทำ�ให้โรงงาน
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย มีนวัตกรรมต่างๆ เกิด
ขึ้นมากมาย อาทิ เครื่องทดสอบสมรรถนะ
การทำ�งานของหัวฉีดสเปรย์นํ้ามัน การคิด
วิธีลดระยะตัดเศษเหล็กจากการเจาะรูเหล็ก
เป็นต้น ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่โรงงานเหล็ก
แผ่ น รี ด เย็ น ไทย ทั้ ง กระบวนการผลิ ต การ
บริหารจัดการ และผลิตภัณฑ์เกิดขึน้ มากมาย
โดยล่าสุด หน่วยงานฝ่ายซ่อมบำ�รุงปรับปรุง
ระบบส่ง และบรรจุปลอกเหล็ก (Steel Sleeve)
และฝ่ายซ่อมบำ�รุงเครื่องกล ได้รวมตัวกันคิด
วิธีปรับปรุงระบบส่ง และบรรจุปลอกเหล็กที่
ใส่อยู่ในม้วนคอยล์ (Coil) ขึ้น ประสบความ
สำ�เร็จ จากปัญหาการตกราง และสามารถ
เพิ่มผลผลิตได้กว่า 500,000 บาทต่อปี
นายบำ�รุง จวงจอง หัวหน้างาน ฝ่ายซ่อม
บำ�รุงเครือ่ งกล TCRSS หนึง่ ในทีมงานปรับปรุง
เล่าว่า “ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ที่มีความหนา 0.35 มม. ที่สายการผลิต CPCM
จะมีการใส่ปลอกเหล็ก หรือ Steel Sleeve
ด้านในม้วนคอยล์ เพื่อป้องกันการยุบตัว ซึ่ง
ปลอกเหล็กมีอยู่ 2 ขนาด คือ ขนาด 1,300 มม.
สำ�หรับม้วนเหล็กกว้าง 1,000 มม. ขึ้นไป และ
ขนาด 900 มม. สำ�หรับม้วนเหล็กหน้ากว้าง
น้อยกว่า 1,000 มม. ลงมา โดยระบบจะทำ�งาน
อัตโนมัติ โดยเครนยกปลอกเหล็กใส่บล๊อกรับ
ก่อนระบบจะทำ�การจ่ายแผ่นรีดเย็น และส่งเข้าสู่
ตัวบรรจุอัตโนมัติ (Charger) แต่ด้วยม้วนเหล็ก

2 ขนาด รางจ่ายมีขนาดเดียว ทำ�ให้ช่องว่าง
ของรางมีความกว้างสำ�หรับ Steel Sleeve
ขนาด 900 มม.ไม่เหมาะสม บางครั้งทำ�ให้
Steel Sleeve ตกราง (โดยข้อมูลที่เก็บได้ในปี
2556 ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน เฉลี่ยตก
ราง 13 ครั้ง) และเสียเวลาในการยก เพื่อปรับ
แต่งตำ�แหน่งครั้งละไม่ตํ่ากว่า 1 นาที ทำ�ให้
สายการผลิต CPCM ต้องลดความเร็วในการ
ผลิตลงมา หรือต้องหยุดผลิต รวมทัง้ เกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการทำ�งาน ขณะพนักงานไป
ยก Steel Sleeve ขึ้น เนื่องจากมีนํ้าหนักมาก

“ปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาสู่การรวมตัว
กันเพื่อช่วยกันแก้ไขปรับปรุงและคิดวิธีการ
กระบวนการ นวัตกรรม ในการแก้ไขขึ้นมา
โดยเริ่มจากการศึกษาการทำ�งานของระบบ
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข และนำ�มาสู่
ภาคปฏิบตั ิ โดยเริม่ จากการออกแบบระบบตัว
ปรับระยะของ Steel Sleeve กับราง ให้สามารถ
ปรับระยะได้ และกำ�หนดระยะทีเ่ หมาะสม คือ
45 มม. แล้วใช้ระบบลม และกระบอกสูบเป็น
ตัวบังคับ พร้อมกับใช้สวิตช์ในการควบคุม
ให้สามารถเลือกสำ�หรับ Steel Sleeve ขนาด

1,300 มม. และ 900 มม. ได้ เมื่อนำ�มาใช้งาน
ปรากฎว่าประสบความสำ�เร็จ ไม่พบปัญหา
Steel Sleeve ตกรางอีกเลย”
นายเฉลิ ม กล่ า วว่ า ในการปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ เ งิ น ในการลงทุ น เป็ น
จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 89,600 บาท ซึ่งสามารถ
ทำ�ให้เพิ่มผลผลิตได้ 500,000 บาทต่อปี และ
สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน
ผลงานทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณพนักงานทุก
ท่านทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงเพือ่
ทำ�ให้ TCRSS เป็นหนึ่งอยู่เสมอ

X

WCE คว้าชนะเลิศโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE นำ�โดย นาย
ภาณุพงศ์  สืบสายเผ่าพันธุ์  น.ส.วศินี  ทรัพย์ประดิษฐ์
น.ส.กฤติยา ทิพย์อักษร และ น.ส.เพียงระวี พรมจันทร์
เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทสถานประกอบการ
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นพลังขับเคลื่อนการดำ�เนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดใน
สถานประกอบการ พร้อมให้ความรู้โทษภัยของยาเสพติดและ
ความร่วมมือแก่ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในการประกวดดังกล่าวยังได้

เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในระดับภาคที่ จ.ชลบุรี ต่อไป
เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมื อ ง
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ หลั ก เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น การมอบรางวั ล
ประกอบด้วย ความถูกต้องครบถ้วนและความครอบคลุมของ
สมาชิก ความชัดเจนในเรื่อง แนวคิด หลักการ การดำ�เนินงาน
ของสมาชิกชมรมฯมีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์แก่สมาชิก
ชุมชนและสังคม มีฐานข้อมูลการดำ�เนินงานของชมรมที่ดี
มีความคิดสร้างสรรค์มงุ่ มัน่ พัฒนาชมรม การนำ�เสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดหรือกิจกรรม

X

ทีซีอาร์จัดพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยการ
นายนาวา จันทสุรคน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สื่อสาร

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS เป็น
ประธานเปิดโครงการสัมมนา “การสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
(สุ น ทรี ย สนทนา)” เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานสำ � นั ก งาน
กรุงเทพฯ และบางสะพาน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และองค์กรด้วยการสื่อสาร โดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างเพือ่ นพนักงาน นำ�พาไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมทีส่ ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและชุมชนได้ ระหว่าง
วันที่ 24 -25 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน
แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
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จากเดิมทีม่ นี าํ้ หนัก 22.7 ตัน ให้เพิม่ ขึน้ มาเป็น
26.2 ตัน คาดการว่าจะผลิตใช้งานปริมาณ
ได้เต็มพิกดั ลูกค้าได้เหล็กม้วนทีม่ นี าํ้ หนัก สูงถึง 1.2 ล้านตันต่อปี ด้วยขนาด slab ที่ใหญ่
เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น คาดจะสามารถผลิตใช้ ขึน้ นี้ ทำ�ให้ตน้ ทุนการผลิตของ SSI UK และ SSI
ลดลงได้ราว 10.2 เหรียญต่อตัน หรือคิดเป็น
งานปริมาณสูงถึง 1.2 ล้านตันต่อปี
		 นายคมเนตร ประดิษฐ์พงษ์ ผู้จัดการ มูลค่ากว่าปีละ 309 ล้านบาทต่อปี”
Hot Strip Mill Technology Office สำ � นั ก 		 นายคมเนตร กล่าวว่า “การเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีกลุ่ม (GTO) บริษัท บริษัทสหวิริยา ขนาด slab หน้ากว้าง 4 ฟุตนี้ เป็นโครงการ
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ต่อเนื่องหลังจากที่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนเพิ่ม
กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ขนาด slab หน้ากว้าง 5 ฟุตมาก่อนหน้านี้แล้ว
ถึ ง ความคื บ หน้ า ในการสร้ า งผลประโยชน์ ครัง้ นัน้ ได้ปรับขนาด slab หน้ากว้าง 5 ฟุต จาก
ร่วมจากการลงทุนในโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ นํ้าหนัก 22.7 ตัน มาเป็น 33 ตัน เต็มความ
ประเทศอังกฤษ ว่า “ก่อนหน้านี้ที่เอสเอสไอ สามารถที่ ทางกระบวนการผลิ ตเหล็ กแผ่ น
ยังไม่มีโรงถลุงเหล็กที่อังกฤษ เราจัดหา slab รีดร้อน (Hot Strip Mill : HSM) สามารถทำ�การ
หรือเหล็กแท่งแบน จากผู้ผลิตเหล็กทั่วไป ซึ่ง ผลิตได้พอดี ทั้งสองโครงการเมื่อปรับเปลี่ยน
การซื้อขายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิต slab แล้ว คาดว่าลดต้นทุนให้กับ SSI group รวมกัน
กำ�หนดมา หรือเป็นไปตามแนวทางการซื้อ หลังจากทีป่ รับแต่งกระบวนการผลิตจนลงตัว
ขายทั่วไป ทำ�ให้ไม่สามารถต่อรองขนาด slab แล้วมากกว่า 190 ล้านบาทต่อปี”
ที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเอสเอสไอมี 		 ทั้งนี้นายคมเนตร ได้อธิบายวิธีคิดค้น
โรงถลุงเหล็กสามารถผลิตเหล็กแท่งแบนได้ โครงการนี้ ว่า ใช้กระบวนการนวัตกรรมมา
เองจึงมีการสร้างผลประโยชน์ร่วมจากการ ดำ�เนินการ โดยจะมีการตั้งคำ�ถาม สังเกต
ลงทุน ซึง่ คณะได้มกี ารประสานงานให้เปลีย่ น ปฏิสัมพันธ์ ทดลอง และสรุปผล ซึ่งอาจจะ 1. ตัง้ คำ�ถามว่า ขนาด slab แบบใดทีเ่ หมาะ
แปลงให้นํ้าหนักของ slab หน้ากว้าง 4 ฟุต สรุปเป็นข้อๆ ดังนี้
สมที่สุดสำ�หรับ SSI group กับลูกค้า
2. รวบรวมข้อมูลความต้องการจากทุก
บริษัทที่เกี่ยวข้อง จากต้นนํ้า ไปจนถึงลูกค้า
ทุกรายของ SSI รวมทั้ง TCRSS ด้วย
3. ขอสัมภาษณ์ความคิดเห็น และสอบถาม
มูลค่าเพิม่ และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ขนาดของ slab ไปจากเดิม
4. ทดลองผลิต เก็บข้อมูลจากการทดลอง
ประเมินผลได้ผลเสียจากการเปลี่ยนแปลง
ขนาด slab
5. จัดทำ�ข้อสรุป และเสนอขายแนวคิดนีใ้ ห้
กับทาง SSI และ SSI UK
		 “ความยากของการดำ�เนินการ มาจาก
จำ � นวนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จากโครงการนี้ มี
เยอะมาก ดังนั้น SSI UK ท่าเรือ PD Teesport
เรือเดินสมุทร ท่าเรือประจวบ ไลน์ทรานสปอร์ต เอสเอสไอ รถสายยาว และลูกค้า
ทุกรายของ SSI เราต้องเก็บความต้องการ
ของเขามาทัง้ หมด และประเมินว่าผลกระทบ
ด้านบวก และด้านลบมีอะไรบ้าง คิดเป็น
มูลค่าเท่าไหร่ จากนั้นเราจึงเริ่มนำ�เข้าสู่การ
ทำ�นวัตกรรมต่อไป”
		 “ท้ายที่สุดได้แนวคิดสู่ความสำ�เร็จ ที่
ทำ�ให้ SSI UK ผลิตได้เร็วขึน้ บริษทั ขนส่งอัตรา
X ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก”
การขนส่งสูงขึน้ SSI ผลิตด้วยอัตราผลิตสูงขึน้
ให้น้องบนดอยสูง ปี 2 บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติ
รถสายยาวยังทำ�ขนถ่ายเต็มพิกัด และลูกค้า
ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2 โดยการเดินทางไปมอบ
ได้เหล็กม้วนที่มีนํ้าหนักเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทัง้ นีท้ กุ ๆ รายจะลดต้นทุนการดำ�เนินการลง”
ทุรกันดารในพืน้ ทีอ่ ำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
		 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากจะใช้
บ้านแม่ระมีดหลวง โรงเรียนขุนอมแฮดนอก โรงเรียนขุนอมแฮดใน โรงเรียนโปกกะโหล้ง และ
การผนึกพลังร่วมกันแล้ว ยังต้องใช้ Innovative
โรงเรียนบ้านควน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
technology เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ
ด้วย เช่น เมื่อรับ slab หน้ากว้าง 4 ฟุตมา
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธสี ง่ มอบ
แล้ว จะต้องนำ�มาผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน
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ชนิดม้วน ตามนํ้าหนักที่ลูกค้าต้องการ และ
สามารถจัดขึ้นรถสายยาวให้เต็มพิกัด 30-33
ตัน ดังนั้นหากความหนาของ strip เกินกว่าที่
Hot finishing line สามารถแบ่งได้ ก็ต้องแบ่งที่
Hot strip mill แทน ทาง GTO จึงได้เร่งพัฒนา
“Asymmetric cut” ซึ่งจะแบ่ง slab นํ้าหนัก
26.2 ตัน ออกเป็น 15.4 ตัน กับ 10.3 ตัน ซึ่ง
เมื่อนำ�มาจัดขึ้นรถสายยาวแล้วจะมีนํ้าหนัก
บรรทุกราว 31 ตันได้
		 ในอนาคตยังมีโครงการตามมาอีกมาก
อาทิ โครงการ Combined slab width casting
and Slitting center ซึ่งเป็นการผนึกพลังร่วม
กันระหว่าง SSI UK, SSI และ TCRSS หรือ
Asymmetric cut with 2 order ที่สามารถรีด
slab หน้า 5 ฟุต แท่งเดียว 33 ตัน ออกเป็นสอง
Hot rolled coil คนละความหนา และคนละ
คำ�สัง่ ซือ้ เป็นต้น ผูส้ อื่ ข่าวยังไม่สามารถเจาะ
ข้อมูลจากนายคมเนตรได้ แต่สัญญาว่าเมื่อ
โครงการสำ�เร็จแล้ว จะนำ�เสนอให้ท่านทราบ
อย่างแน่นอน
		 นายคมเนตร กล่าวทิ้งท้ายว่า เคล็ดลับ
ของความสำ�เร็จมีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบาย
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ ที่ได้
มอบหมายให้กับพนักงานในวัน Together
@2.7 2013 Goal Presentation เมื่อวันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ต้องการให้เริ่มคิดแบบ
“Integrate” แทนการคิดแบบ “HSM” ซึ่งเป็น
ธุรกิจเดิมก่อนมี SSI UK นั่นเป็นที่มาของการ
คิดค้นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือผนึก
พลังกันตามมาอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มอัตราการผลิต
ให้กับ SSI UK โครงการเพิ่ม Discharging rate
ให้กับ PPC และโครงการนำ� slab เข้าตรง E1
yard ที่เคยเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวฒ
ั น์ , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซ่องึ้ , นางสาวเคลือวัลย์ ช้างเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

SSI p.4.indd 1

1/30/2557 BE 9:55 PM

ปีที่ 5 ฉบับที่ 92 ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ชาวบางสะพาน-เครือสหวิรยิ า รวมพลัง
พัถ่ายทอดความสำ
ฒนากิ�เร็จจร่วกรรม
สร้
า
งประโยชน์
ใ
ห้
พ
น
้
ื
ที
่
มกันผ่านประชุมครัง้ ใหญ่คณะทำ�งานขับเคลือ่ นฯ
ทีมมวลชนสัมพันธ์
เครือสหวิริยา

ผ่านไปแล้วสำ�หรับการประชุม “คณะ
ทำ � งานขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง สภา
ผู้นำ�ชุมชนและโครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา” ครัง้ ใหญ่ เริม่ ต้นปี 2557
ได้มกี ารจัดขึน้ เมือ่ กลางเดือนมกราคม
ทีผ่ า่ นมา โดยเชิญพีน่ อ้ งชาวบางสะพาน
ผูน้ �ำ ชุมชน ภาครัฐ รวมกว่า 250 คน
มาร่วมรับฟัง ระดมความคิดเห็น
งานพัฒนา อ.บางสะพาน ด้วยกัน
		 กว่า 5 ปีของงานพัฒนาทุกมิติ
ทั้งเศรษฐกิจชุมชน สังคม การศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยความ
ร่วมมือของพีน่ อ้ งชาวบางสะพาน ผูน้ �ำ
ชุมชน ภาครัฐ และอุตสาหกรรมเหล็ก
เครือสหวิรยิ า ซึง่ กิจกรรมประชุมใหญ่
ในวันนีเ้ รียกได้วา่ เป็นการรวมความสำ�เร็จ
ความภูมิใจ ความสุขอันเกิดจากงาน
ที่ทำ�สำ�เร็จร่วมกัน : อ่านต่อหน้า 2

พีน่ อ้ งหมู่ 2 บ้านท่ามะนาว

เตรียมขยายผลโครงการท่ามะนาวน่าอยู่

ดูแลสุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ

สรุปผล เดินหน้าโครงการให้เกิดประโยชน์ชดั เจน

พีน่ อ้ งชุมชนบ้านท่ามะนาว ร่วมสรุปผลการดำ�เนินงาน ผ่านเวทีประชาคม
เตรียมส่งเสริมคนในชุมชน ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำ�ลังกายและ
บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเตรียมตัว
ขยายโครงการและต่อยอดกิจกรรมในปีต่อไป
แผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิรยิ า น่าอยู่ ดูแลสุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ”
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน และพี่ น้ อ ง ภายใต้งบประมาณของสำ�นักงานกองทุน
บ้ า นท่ า มะนาว หมู่ 2 ต.แม่ รำ � พึ ง สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จัดเวที โครงการนีเ้ ริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่เดือน
ประชาคม สรุปโครงการ “บ้านท่ามะนาว มกราคม 2556
: อ่านต่อหน้า 3
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รณรงค์กิจกรรม

“ช่วยกันลด
ความเร็ว
เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคน”
ลดใช้ความเร็วในการขับขี่
ผ่านบริเวณชุมชน
และโรงเรียน
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ประชาส
: อ่านต่อหน้า 4

บี.เอส.เมทัล สาขา 2 ลงนามเอ็มโอยู โครงการลดโลกร้อนระดับชาติ
ร่วมกับอีก 34 บริษทั ชัน้ นำ� เข้าโครงการจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริน้ ท์

บจก.บี.เอส.เมทัล เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า เพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั บี.เอส.เมทัล จำ�กัด สาขา 2 (บางปะกง) เข้าร่วม จัดโดยสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการ แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการขยายลดการส่งเสริมการ กระจก (องค์การมหาชน) และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
จัดทำ�คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีบริษัทชั้นนำ�ร่วม
ลงนามทั้งสิ้น 35 บริษัท โครงการนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมใน
การคำ�นวณข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร และจัดการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จัดพิธี
ลงนาม
: อ่านต่อหน้า 3
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แข่งขันกีฬา
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จัดประชุม

เครือสหวิริยา จัดประชุม
น.4
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เพือ่ แสดงผลการดำ�เนินงานปีทผี่ า่ นมา

รวมภาพประทับใจ กิจกรรมแข่งกีฬากระชับความสัมพันธ์
และงานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณชุมชนที่ร่วมทำ�งานพัฒนาบางสะพาน
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
รวมพลังพัฒนา

ต่อจากหน้า 1

โดยกิจกรรมมีทงั้ การประชุมสรุปผลสำ�เร็จของปี
2556 ที่ผ่านมา ในด้านเศรษฐกิจ คือ
l ความสำ�เร็จและความคืบหน้าของ 16 ธนาคาร
ชุมชน โดยมีตวั เลขกองทุนธนาคารฯ อยูท่ ี่ 15,108,295
บาท จำ�นวนสมาชิก (ณ ธ.ค. 56) อยู่ที่ 2,498 คน
l ความสำ�เร็จของ 15 สภาผูน
้ �ำ ชุมชน - 3 รุน่ 11 สภาฯ
และเตรียมจัดใหม่อกี 4 สภาฯ มีสมาชิกทัง้ สิน้ 610 คน
มีกองทุนพัฒนาสภาฯ รวม 233,800 บาท
l งานภาคีรว
่ มพัฒนาชุมชน  ภายใต้แนวคิด : พัฒนา
ศักยภาพ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการศึกษา
ดูงานเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสภาผู้นำ�ชุมชน
6. การสำ�รวจจุดจอดรถขนส่งฯ (ในช่วงเวลาห้ามวิง่ )
ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้นำ�ชุมชน 4 ตำ�บล เป็นต้น
7. จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการฯ  เพื่อควบคุม  ดูแล
l ยอดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในชุมชน : ปี 2554 =
ให้ พขร.ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
145 ล้านบาท ปี 2555 = 190 ล้านบาท ปี 2556 = 276
8. จัดโครงการ “ส่งเหล็กปลอดภัยใส่ใจชุมชน”
ล้านบาท (ปี 56 ตั้งเป้าที่ 190 ล้านบาท)
รณรงค์การขับรถขนส่งอย่างปลอดภัย
l กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ – ชุมชนนำ�สินค้า
9. กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
เข้ า ไปจั ด จำ � หน่ า ยให้ กั บ พนั ก งานเครื อ สหวิ ริ ย า 		ดีเด่น  เครือสหวิริยา  เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้กับ
อุดหนุน โดยจัดเป็นประจำ�ทุกเดือนที่ บมจ.สหวิริยา
พนักงานที่ปฏิบัติงานดี
สตีลอินดัสตรี และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ยอด
10. ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบการเดินรถบรรทุก
รายได้สู่ร้านค้าชุมชน = 636,750 บาท
สินค้า
l การจ้างงานในชุมชน – ปี 2556 ตั้งเป้าหมายไว้ที่
11. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ พขร.ก่อนปล่อยรถออก
รับสมัครพนักงานเข้าทำ�งานกับเครือสหวิรยิ า จำ�นวน
สู่ชุมชน
270 คน ยอดรับจริงทั้งหมด (ณ ธ.ค.56) = 285 คน โดย
12. กิจกรรมประชุมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ตอบ
แบ่งเป็นคนในพื้นที่ อ.บางสะพาน 53% จากอำ�เภอ
ข้อซักถามชุมชนเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของรถ
ข้างเคียง 18% และจากจังหวัดอื่นๆ 28%
ขนส่งฯ
13. กิจกรรมฝึกอบรมและสุ่มตรวจรถขนส่งสินค้า
การรายงานสรุปผลสำ�เร็จงานพัฒนาสิง่ แวดล้อม
14. กิจกรรมประสานงานและอำ�นวยความสะดวก
โดยศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
การจราจรร่วมกับผูน้ �ำ ชุมชนบางสะพาน - กรณี
เครือสหวิริยา
			 พิเศษ เช่น ช่วงเวลาเกิดการชุมนุมของกลุม่ ต่างๆ
โดยเป็ น การรายงานสรุ ป ผลกิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง 15. การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
แวดล้อมต่างๆ ทั้งทีด่ ำ�เนินงานร่วมกับชุมชน เยาวชน
จากรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา
รวมทั้งกิจกรรมที่ดำ�เนินงานโดยเครือสหวิริยา
พร้อมกับตอบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
l กิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม (ซั้งกอ)
ต่างๆ กลับไปยังชุมชนที่สอบถามมา
เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 55 ปัจจุบันมีการดำ�เนินงาน
ทั้งหมด 30 ต้น ในพื้นที่บ้านผ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์
การรายงานผลสรุปกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ความ
l กิจกรรมสำ�รวจปะการัง บริเวณท่าเรือประจวบ
สำ � เร็ จ ปี 2556 โดยสำ � นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
l กิจกรรมมหิงสาสายสืบป่าชายเลน ร่วมกับกลุ่ม
ชุมชนสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
เยาวชน ร.ร.บ้านท่าขาม
l ร่วมพัฒนาการศึกษาชุมชน ผ่านกิจกรรม
l กิ จ กรรมมหิ ง สาสายสื บ หาดหิ น ร่ ว มกั บ กลุ่ ม
- กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เยาวชน ร.ร.บ้านท่าขาม
บางสะพาน
l กิจกรรมนักสืบสายนํา
้ รักษ์ลมุ่ นํา้ บางสะพาน ปีท่ี 1
โครงการพั
ฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
l กิจกรรมวันสิง่ แวดล้อมโลก : สร้างฝายชะลอนํา
้ ใน
- โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
พื้นที่ ต.ทองมงคล และปลูกป่าชายเลน ที่ ต.ธงชัย
- โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
l รายงานสรุปการศึกษาทรัพยากรชีวภาพ (สัตว์ปา
่)
อาทิ นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก
- โครงการครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บริเวณโดยรอบโรงงานในเครือ
- โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย
สหวิริยา
l ร่วมพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
l โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ นํา
้ ผิวดิน นํา้ ฝน
- โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (จัดสัมมนาและ
นํ้าทะเล
ติดตามผล)
l กิจกรรมการหาดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (ไลเคน)
- โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน : สนับสนุน
ปีที่ 1
			 ผลิตภัณฑ์จากกลุม่ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
l กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ การ
บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดย
- โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ความร่วมมือของบริษัทในเครือสหวิริยา งานเสวนา
พระราชดำ�ริฯ เพื่อความยั่งยืน
เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
l ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
การรายงานสรุปผลสำ�เร็จจากคณะทำ�งานปฏิบตั ิ
- โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน
การรถขนส่งสินค้า เครือสหวิริยา
- โครงการวันผู้สูงอายุ
l สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกัน และแก้ไข
- โครงการสานฝันเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน
l กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
l ร่วมดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี
1. การติดตั้งกล้องวงจรปิด 9 จุด เพื่อตรวจสอบ
- โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน
การทำ�งานของรถขนส่งฯ
- โครงการนักสืบเยาวชน 6 ตอน
2. พัฒนาปรับปรุงรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้า
- โครงการเอสเอสไอ รักษ์ชายหาด
3. ติดตัง้ สัญญาณไฟกระพริบ เพือ่ เตือน พขร. (อยู่
- โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8
ในเขตชุมชนและบริเวณโค้ง)
- โครงการ Super Smart & Intelligent Kids [SSI Kids]
4. ระบบการดูแลการทำ�งานของรถขนส่ง โดยผ่าน
โครงการ 2 ล้อ รักษ์บางสะพาน
เจ้าหน้าที่และศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ
- โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน  ระบบ
5. การบริหารงานในการปรับเวลาวิง่ ของรถขนส่ง
ไฮโดรโปรนิกส์
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ชุมชน
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ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ค่ามาตรฐาน

- โครงการธนาคารขยะสำ�หรับสถานศึกษาใน
บางสะพาน
			 และกิจกรรมเอสเอสไออาสา ทั้งหมด 100
กิจกรรม
การรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานมวลชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
l การสร้างความสัมพันธ์อน
ั ดีกบั ชุมชน ผ่านกิจกรรม
- งานส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระดับตำ�บล อาทิ โครงการ
			 ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  โครงการยืดกาย
สบายใจในผู้สูงอายุ ฯลฯ
l การสื่อสารข้อมูลและรับข้อกังวลใจ
- กิจกรรม Knock Door
- ร่วมประชุมหมู่บ้าน
- คาราวานมอเตอร์ไซค์สื่อความเข้าใจกับชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรมออกร้านนิทรรศการความรู้
ความเข้าใจในโครงการของเครือสหวิริยา
- โครงการประชาเสวนาเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กอย่างยั่งยืน
l		 การขับเคลื่อนงาน  CSR  และร่วมสนับสนุนงาน
พัฒนาอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่
l การจัดเก็บข้อมูลชุมชนเป็นระบบฐานข้อมูล
- แผนที่เดินดิน
การสรุปผลงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของชุมชนและเครือสหวิริยา ภายใต้
คณะทำ�งานขับเคลื่อนฯ
l ผ่านสื่อต่างๆ
- หนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ในส่วนกลาง เช่น
ไทยรัฐ เดลินวิ ส์ มติชน ข่าวสด ประชาชาติ ฯลฯ
หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เสียงประจวบ
ประจวบโพสต์ เกาะหลัก หัวหินสาร เป็นต้น
- สถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ และ จ.ประจวบฯ รวมถึงพืน้ ที่
ใกล้เคียง
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นแผ่นพับ
- สื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน
			 ทางเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผ่านอีเมล์พนักงาน
facebook เป็นต้น
- สื่ออื่นๆ เช่นป้าย เป็นต้น
			 จะเห็นได้วา่ งานพัฒนาด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ใน อ.บางสะพาน ภายใต้คณะทำ�งานขับเคลื่อน
การจัดตั้งสภาผู้นำ�ชุมชนและโครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา นั้น เป็นการทำ�งานทุกมิติร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและเครือสหวิริยา มีเป้าหมาย
เดียวกันคือ งานพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้านอย่าง
ยั่งยืน โดยเกิดจากความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
ผูน้ �ำ และเครือข่ายชุมชนบางสะพานฝากถึงเครือ
สหวิริยาปี 2557
โดยในการประชุมฯ เครือสหวิริยา ได้จัดทำ�
บอร์ดให้พี่น้องชาวบางสะพานและผู้นำ�ชุมชน ได้ส่ง
ต่อความในใจ คำ�ขอบคุณ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
เป็นทั้งกำ�ลังใจ การพัฒนางานต่างๆ
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ขอขอบคุณ ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กับชุมชนตลอด
มาครับ
ขอบคุณ เครือสหวิริยา ที่ได้ช่วยพัฒนาชุมชนโดย
ตลอด ขอให้มีความสุขตลอดปี 2557
ขอขอบคุณที่เครือสหวิริยาที่ดูแลหมู่บ้านและ
ชุมชนของเรา ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมี
ความสุขตลอดไป(สภาผู้นำ� บ้านม้าร้อง)
ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อน ,พี่,น้อง ที่ดี
ตลอดกาล (หมู่ 4 บ้านม้าร้อง)
ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาจากใจจริงที่ดูแลพวกเรา
เป็นอย่างดี (ขนิษฐา กลีบสุวรรณ ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ 7 กำ�เนิดฯ)
ขอบคุณทีส่ นับสนุนพวกเรามาตลอด จากใจจริงๆ
(ณิชากร คงกระพันธ์ ตัวแทนธนาคาร หนองตาจ่า
และชาวบ้านหนองตาจ่าทุกๆ คน)
ชุมชนดีใจมากทีเ่ ครือสหวิรยิ าช่วยพัฒนาให้ทอ้ งถิน่
เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขมาก อยากให้
กระทำ�ต่อไป
ขอบคุณ ทีส่ หวิรยิ าได้เข้ามาช่วยชุมชน ให้ได้พฒ
ั นา
ด้านความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
และการทำ�งานของชุมชน ทำ�ให้ชุมชนมีความ
เข้าใจในความมีส่วนร่วมของตนอย่างมาก ขอให้
ส่วนงานของท่าน จงก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ขอบคุณจากใจจริงสำ�หรับทุกสิ่งที่มีให้กันด้วย
ความรักและปรารถนาดีที่มีให้กัน ร่วมสร้างสรรค์
สังคมให้น่าอยู่(สารวัตรฯ กำ�เนิดฯ)
เป็นกำ�ลังใจให้คุณวินครับ  (กำ�นันวิเชียรฯ)
ขอบคุณทีใ่ ห้กบั ชุมชนบ้านตลาด (ปราณี บุญรังษี)
ขอบคุณจากใจจริง  สำ�หรับทุกอย่างที่มีให้กับ
ชุมชนทีด่ ตี ลอดมา (ปัญญา ชุมชนสวนฉัตร หมู่ 5)
อยากให้ทางเครือสหวิรยิ าดูแลเรือ่ งฝุน่ ในเขตของ
ท่าเรือประจวบ  เนือ่ งจากทางชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
ได้รบั ความเดือดร้อนจากฝุน่ มาก (พีรพงษ์ ฉายสุข
เกษม ผญบ. หมู่ 3 ต.แม่รำ�พึง)
สุขสันต์วนั ปีใหม่ขอให้โชคดีมคี วามสุข ตลอดไปและ
ขอทุกคนจงทำ�แต่ความดี เพื่อพ่อหลวงของเรา
ให้มีอย่างนี้ตลอดไป และมีความสุขร่วมกัน
“ผูกพันธ์  ดูแล  รัก”  อยากให้ทำ�แบบนี้ตลอดไป  
(ประธานชุมชน  สมสกุล  ทองอร่าม  สวนฉัตร  หมู่ 5)
ขอบคุณเครือสหวิรยิ า ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับชุมชน
โดยการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนได้มีงานทำ� มีการ
ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน
ขอให้มีความดีเหล่านี้ อยู่คู่ชุมชนตลอดไป (ชิตร์
ขาวเผือก ผญบ. หมู่ 10 บ้านทุ่งนุ่น)
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ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่ อ ดำ � เนิ น งานเรื่ อ งคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ไ ด้ บริหารเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการดำ�เนิน
อย่างมีระบบ หลังจากนั้นจะมีการทวนสอบ ธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การ
และกิ จ กรรมสั ม มนานี้ ขึ้ น ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และรับรองผลการคำ�นวณปริมาณการปล่อย ช่ ว ยลดปั ญ หาภาวะโลกร้ อ น เป็ น อี ก หนึ ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
“โครงการขยายลดการส่ ง เสริ ม การ
จัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาค
อุตสาหกรรม” ในครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 ของ
โครงการ ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา มีบริษัทเข้า
ร่วม 26 องค์กร โดยปี 2557 นี้ บจก.บี.เอส.เมทัล
สาขา 2 บางปะกง ได้เป็นหนึ่งใน 35 บริษัท
ชัน้ นำ�ของประเทศ ซึง่ มีบริษทั ในอุตสาหกรรม
ชั้ น นำ � ต่ า งๆ อาทิ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมโรง
กลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมอโลหะ
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เข้าร่วมลงนาม
ด้วย สำ�หรับขัน้ ตอนหลังจากลงนามบันทึกข้อ
ตกลงและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การฯ แล้ว ทีมงานที่เป็นผู้แทนของบริษัทจะ
ต้ อ งนำ � หลั ก การทั้ ง หมดไปพู ด คุ ย ทำ � ความ
เข้าใจและนำ�ไปปฏิบตั จิ ริงในองค์กร โดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การ ก๊าซเรือนกระจกของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ” ภารกิจทีส่ �ำ คัญของเรา ซึง่ ดำ�เนินงานมาอย่าง
บริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นระจก (องค์ ก าร
นายธีระ สีดี ผู้จัดการโรงงาน บจก. ต่อเนือ่ ง ทัง้ จากการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เช่น
มหาชน) จะจั ด ที ม ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ บริ ษั ท ฯ บี.เอส.เมทัล สาขา 2 (บางปะกง) กล่าวว่า “ผู้ นวัตกรรมลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

บี.เอส.เมทัล
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l ข้อควรรู้ : “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การ
ประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำ�นวณออกมาในรูป
ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้
ผูบ้ ริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณ
เท่าไหร่ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำ�จัดเมื่อกลายเป็นของเสีย
ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต

บ้านท่ามะนาว
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ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เรื่อง
ดูแลสุขภาพ การปลูกผักปลอดสาร การส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ป ลู ก ผั ก ปลอดสารไว้ บ ริ โ ภคใน
ครัวเรือน รวมไปถึงการส่งเสริมการออกกำ�ลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อต้องการ
ให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี และกินผักปลอด
สารพิษ
ผลการดำ�เนินงานโครงการฯ พบว่าจาก
การปลูกผักปลอดสารพิษ ชาวบ้านได้นำ�ผักที่
ปลูก อาทิ ชะอม ผักเหลียง ต้นแค และกล้วย
มาแลกเปลี่ยนกันในครัวเรือน อีกทั้งมีกิจกรรม
การรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้แน่นแฟ้น
ผนวกไปกับกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ซึ่งสิ่งที่
เห็นได้ชัดคือ สมาชิกในหมู่บ้านมีการตื่นตัว
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การผลิต การปรับปรุงระบบเครื่องมือในการ
ผลิต เป็นต้น สำ�หรับการร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงในโครงการนี้ เป็นการการันตีถึง
วิสยั ทัศน์เรือ่ งความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม
ของผูบ้ ริหารและพนักงาน บี.เอส.เมทัล ทีม่ อง
ไปที่เป้าหมายเดียวกันว่า เรามีความพร้อมที่
จะพัฒนาศักยภาพและหาโอกาสดีๆ ให้กับ
บริษัทของเรา โดยขั้นตอนต่อจากนี้เราต้อง
เคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การทำ�งาน
ของเครื่องจักร ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำ�ไปสู่มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการทำ�งานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรภายนอกให้คำ�
ปรึกษา พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการดำ�เนิน
งานของเรา ที่สำ�คัญคือสามารถสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้าและชุมชน ว่าการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพและเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม สุดท้ายนีข้ อขอบคุณพนักงาน
และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และคิดว่าปี 2557 นี้
บจก. บี.เอส.เมทัล สาขา 2 บางปะกง จะ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง”

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังช่วย
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย เนือ่ งจากขณะนีใ้ น
หลายประเทศเริม่ มีการนำ�คาร์บอนฟุตพริน้ ท์มาใช้กนั แล้ว ทัง้ ในอังกฤษ
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น และมีการ
เรียกร้องให้สนิ ค้าทีน่ �ำ เข้าจากประเทศไทยต้องติดเครือ่ งหมายคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ด้วย นอกจากนั้น หากประเทศไทยมีการดำ�เนินโครงการและ
เก็บข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีช่ ดั เจน จะช่วยให้เรามีอ�ำ นาจในการต่อรองมากขึน้ ในการ
ประชุมระดับโลกเพื่อกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

เรื่องการออกกำ�ลัง เพื่อนำ�ไปสู่สุขภาพร่างกาย กิจกรรม คือ การออกกำ�ลังกายโดยการเต้น
แอโรบิ ค การรั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น ให้
ที่แข็งแรง
โดยหั ว หน้ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการและ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น”
พี่ น้ อ งบ้ า นท่ า มะนาวได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับ โครงการ “บ้านท่ามะนาวน่าอยู่ ดูแล
นางละม้าย วงษ์เรือง
สุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษ”

เป็นประโยชน์มาก เรามีผักที่ปลอดสารพิษ
รับประทาน รวมถึงการมีกจิ กรรมออกกำ�ลังกาย
ทำ � ให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี รวมไปถึ ง คนในชุ ม ชนมี
ความสามัคคีกันมากขึ้น”
นางสาวสุดารัตน์ ปัดนา เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
ชุมชน แผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา “เป็น
คณะทำ�งานโครงการฯ
โครงการที่ดี ที่ทำ�ให้คนในชุมชนได้มีโอกาส
บ้านท่ามะนาว
พูดคุยและทำ�กิจกรรมร่วมกัน ทำ�ให้เกิดความ
หมู่ 2 ตำ�บลแม่รำ�พึง
สัมพันธ์ทดี่ ขี นึ้ ในชุมชน เห็นความร่วมมือร่วมใจ
นายสมพร จันทร์วงศ์
“โดยความเห็ น ส่ ว นตั ว แล้ ว อยากให้ มี ของพี่น้องในชุมชนมากขึ้น และทำ�ให้ชุมชน
หัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ
โครงการนีด้ �ำ เนินต่อไปทุกๆ ปี เพราะโครงการนี้ ใกล้เคียงได้น�ำ ไปปรับใช้กบั ชุมชนของตน”
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หมู่ 2 ตำ�บลแม่รำ�พึง

“เราจะมีการพัฒนาโครงการนีต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ
เพือ่ ให้หมูบ่ า้ นของเราเข้มแข็ง ทีส่ �ำ คัญเราต้อง
ศึกษาข้อมูลให้ถอ่ งแท้ เราจะดำ�เนินกิจกรรมให้
ประสบความสำ�เร็จ เห็นว่ากิจกรรมมีประโยชน์
อย่ า งมาก และในปี นี้ เ ราจะมี ก ารต่ อ ยอด
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กิจกรรม
“ชวยกันลดความเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา จับมือพี่นองหมู 4 หมู 6 และ หมู 7 ต.แมรําพึง รณรงค
กิจกรรม “ชวยกันลดความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของทุกคน” โดยเปนกิจกรรมรณรงคขอความ
รวมมือใหพนักงาน เครือสหวิริยา และชาวบานที่ขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต ชวยกันลด
การใชความเร็วเมือ่ ขับขีผ่ า นบริเวณชุมชนและโรงเรียน รวมกันปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุในชุมชน
และเพื่อเปนการตอกยํ้าความมั่นใจใหกับชุมชน ทีมงานไดประชาสัมพันธไปยังบริษัทที่เกี่ยวของ
ใหรับทราบ พรอมกับดําเนินการทําปายประชาสัมพันธติดตามจุดตางๆ

X เครือสหวิริยา จัดประชุม Business Plan 2014

“รวมดวยชวยกันดูแลสังคมใหนาอยู เพื่อพี่นองชาวบางสะพาน”

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา เปนประธานในการประชุม
SVG Business Plan 2014 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานปที่ผานมา และแผน
ธุรกิจป 2014 ภายใต concept “BIG 3” โดยใหผบู ริหารในกลุม ธุรกิจการคา กลุม
ธุรกิจเหล็กรีดรอน กลุมธุรกิจเหล็กแปรรูป กลุมธุรกิจขนสง และกลุมพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย นําเสนอผลงาน ณ หองสัมมนากลุมเหล็กสหวิริยา
พระราม 3 กรุงเทพฯ

รวมภาพประทับใจ

กิจกรรมแขงกีฬากระชับความสัมพันธ และ งานเลี้ยงปใหมขอบคุณชุมชนที่รวมทํางานพัฒนาบางสะพาน
เมื่อกลางเดือน ม.ค.ที่ผานมา หลังจากกิจกรรมประชุมใหญ คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้ง
สภาผูนําชุมชนและโครงการเครือสหวิริยา รวมพัฒนา ชวงเชาเสร็จสิ้นไปแลว ในชวงบายเครือสหวิริยา
และผูนําชุมชน พรอมพี่นองชาวบางสะพาน ไดจัดการแขงขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ และสราง
ความสามัคคีกัน โดยมีการแขงขันกีฬาพื้นบาน อาทิ การแขงขันวิ่งกระสอบ วิ่งทอ สกีบก วิ่งสามขา และ
ชักเยอ และไฮไลทอยูท กี่ ารแขงขันฟุตบอลระหวางผูน าํ ชุมชนและผูบ ริหารเครือสหวิรยิ า โดยการแขงขัน

ผลปรากฎวาผูนําชุมชนโชวฟอรมดีกวาเอาชนะไปไดดวยสกอร 5 : 3 สุดทายไปรวมสนุกสนานกันตอใน
งานเลีย้ งปใหมเพือ่ เฉลิมฉลองสงทายปตอ นรับปใหม พรอมทัง้ เปนการขอบคุณสําหรับการสละแรงกาย
แรงใจในการทํางานพัฒนาบางสะพานมาดวยกัน บรรยากาศเต็มไปดวยความสุข สนุกสนาน พรอมของ
รางวัลติดมือกลับบานไปอยางทั่วถึง สรางความประทับใจใหกับผูใหและผูรับ ณ สนามกีฬา บจก.
เหล็กแผนเคลือบไทย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

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
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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