ปีที่ 5 ฉบับที่ 96 ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2557

หนุนพนักงานออมเงิน-สร้างสุข
ปี56สหกรณ์SSIปันผล5.27%
SSI - WCE - PPC บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ หนุนส่งเสริมพนักงานออม
เงิน สร้างความมั่นคง อนาคตสดใส ผ่านการสะสมในสหกรณ์ออมทรัพย์
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด ซึง่
สามารถบริหารเงินและสร้าง
ผลตอบแทนผู้ออมเงินเป็น
อย่างดี เผยปี 56 มีกำ�ไร
จากการดำ�เนินงาน 6.6
ล้านบาท ปันผลให้แก่
สมาชิกอัตราร้อยละ 5.27

เหล็กแผ่นรีดเย็นฯ
นวัตกรรมต่อเนือ่ ง
แก้สนิมบนผิวเหล็ก
ลดสูญ1.15พันตัน

อ่านต่อ น.2

SSIส่งเสริมกิจกรรมสร้างชุมชนน่าอยู่
ร่วมกลุม่ 2ล้อพงศ์ประศาสน์ปน่ั เก็บขยะ

เอสเอสไอส่งเสริมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” รวมพลังทำ�ความดี
เพื่อโลกสวยชุมชนน่าอยู่ของชมรมจักรยานตำ�บลพงศ์ประศาสน์
นั ด รวมพลสมาชิ ก คนรั ก สุ ข ภาพและนั ก ปั่ น จิ ต อาสา เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมปั่นจักรยานบำ�เพ็ญประโยชน์ในชุมชนทุกเย็นวันเสาร์ อาทิ
ทำ�ความสะอาดศาสนสถานและสถานทีร่ าชการ เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริม
การมี สุ ข ภาพที่ ดี ใ นชุ ม ชน รณรงค์ ล ดการใช้ พ ลั ง งานโดยการใช้
จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในระยะใกล้ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ยกระดับการมีจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรวม ขับ
เคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
นายประวิทย์ รัตนพงศ์ รอง ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ เปิดเผยกับ
ประธานชมรมจักรยานตำ�บลพงศ์ ทีมข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
ประศาสน์ และผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ 4 “เพื่อส่งเสริม
อ่านต่อ น.4

SSIลุยต้านคอร์รปั ชัน่
คลอดแนวปฏิบตั เิ ข้ม!

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (เอสเอสไอ) มุ่งดำ�เนินธุรกิจยึดหลักกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่บั่นทอนทำ�ลายองค์กร และประเทศชาติ โดยไม่ยอมรับหรือกระทำ�การ
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ไทยและของประเทศที่บริษัทไปดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด พร้อมออก
แนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปรับปรุงมาตรการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสในแนวปฏิบัติช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และเดิน
หน้ากิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสเอสไอ และประธานคณะทำ�งาน
อ่านต่อ น.3
สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยา พัฒนานโยบาย

เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย ผสาน
บริษัท JFE Steel Corporation
หรือ JFE คิดวิธีแก้การเกิดสนิม
บนผิวเหล็กสำ�เร็จ ในการผลิต
เหล็กความแข็งแรงสูงทีม่ คี า่ ซิลกิ า้
ผสมอยู่ จากปัญหาการทำ�ปฏิกริ ยิ า
กับอ๊อกซิเจนเกิดเป็นสนิม โดยมี
ซิลกิ า้ เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ค้นพบ
สารเคมีชื่อ PRETON NS-150
ช่ ว ยลดตำ � หนิ ล งได้ พร้ อ มกั บ
สั่งซื้อเครื่องผสมอัตโนมัติมาใช้
รวมทั้งออกแบบ จุดต่อเข้าสู่
กระบวนการผลิต ทดสอบปริมาณ
ความเข้มข้นได้รอ้ ยละ 0.2 อัตรา
การใช้ที่ประหยัดที่สุด ลดการ
สูญเสียอ่เหล็
จากการตั
านข่ากวคนเหล็
กฉบับอิดเล็รอยสนิ
กทรอนิกมส์
ออกปีละ 1,155 ตัน เซฟปีละ 23
ล้านบาท
นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการ
ผลิต			
อ่านต่อ น.3

อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

SSI-เครือข่ายสุขภาพจัดกิจกรรมเชิดชูผสู้ งู วัย4เมษายนนี้
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะ
ถึงนี้ เอสเอสไอ ร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐ กรมการปกครองท้องถิ่น
อ.บางสะพาน วัฒนธรรม จ.ประจวบ
คี รี ขั น ธ์ และเครื อ ข่ า ยบริ ก าร

SSI p.1.indd 1

สาธารณสุข จัดกิจกรรมวันสำ�คัญ
ประจำ � ปี (วั น ผู้ สู ง อายุ ) ขึ้ น เพื่ อ
รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย การสืบทอดสิ่งดีงาม
ตามวิถไี ทย การให้ความสำ�คัญกับ

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลสำ�คัญของ
ครอบครัว การแสดงความเคารพ
การกตัญญูกตเวที รวมถึงการส่ง
เสริมสายใยรักความผูกพันกันของ
อ่านต่อ น.4
ครอบครัว

4/4/2557 BE 15:35

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ออมเงิน-สร้างสุข

ต่อจากหน้า 1

ปัจจุบนั มีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 1,214 คน มีเงิน
ฝากรวมทั้งสิ้น 77.8 ล้านบาท
นายวี ร ะชั ย ฟุ้ ง เฟื่ อ ง ผู้ จั ด การฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE กล่าวกับผู้ส่อื ข่าว
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ในฐานะรองประธาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำ � กั ด ว่ า “เงิ น ออมถื อ เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ซึ่ ง
จะทำ�ให้เป้าหมายของบุคคลที่กำ�หนดไว้ใน
อนาคตบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ เช่ น บางคน
กำ�หนดเป้าหมายไว้ว่าต้องการมีบ้านเป็นของ
ตนเองในอนาคต เงินออมจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ ทำ � ให้ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ เ ป็ น จริ ง ขึ้ น มาได้
นอกจากนัน้ ยังสามารถสร้างความมัน่ คงให้กบั
ผู้ออมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำ�เงินมาใช้
ในยามฉุกเฉิกได้อีกด้วย”
ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสำ �คัญของการ
ออมเงิน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ SSI บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด หรือ WCE และบริษัท ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด หรือ PPC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ
จึ ง ได้ กำ � หนดจั ด ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
ด้านการออมเงินให้แก่พนักงานทุกๆ ท่านขึ้น
ด้วยการจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด” ในปีพ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
ระยะเวลา 11 ปีแล้ว ในการดำ�เนินงาน พร้อม
กับเปิดให้พนักงานผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ เพียงแค่พนักงาน
ที่สนใจกรอกใบสมัครสมาชิก ระบุจำ�นวนหุ้นที่
ต้องการฝาก ซึ่งมูลค่าหุ้นสหกรณ์มีมูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท ทางสหกรณ์จะมีการหักจากเงิน
เดือนประจำ�ทุกๆเดือน โดยเมื่อครบ 1 ปีจะมี
การปันผลตอบแทนให้แก่สมาชิกทุกๆ ท่าน
ตามมูลค่าหุ้นที่ชำ�ระไว้ ทำ�ให้เงินของเราเพิ่ม
พูลขึ้นมาครับ

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2557
โดยสหกรณ์ได้กำ�หนด เกณฑ์การฝาก
ขั้นตํ่าของพนักงานในแต่ละระดับดังนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ ขั้นตํ่า 10 หุ้น
(ขั้นตํ่า 100 บาท)
พนักงานระดับบังคับบัญชา ขัน้ ตํา่ 30 หุน้
(ขั้นตํ่า 300 บาท)
พนักงานระดับจัดการ ขั้นตํ่า 60 หุ้น (ขั้น
ตํ่า 600 บาท)
พนักงานระดับบริหาร ขั้นตํ่า 120 หุ้น (ขั้น
ตํ่า 1,200 บาท)”
นายวีระชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนาม
ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิรยิ า
สตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด ขอเชิ ญ ชวนเพื่ อ นๆ
พนักงาน SSI, WCE, PPC ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิก เข้ามาร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ของเรา เพื่อสร้างความมั่นคง ความ
แข็งแกร่งทางการเงินในอนาคต ตามเป้าหมาย
ที่ ว างไว้ ข องแต่ ล ะคน หากพนั ก งานท่ า นใด
สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการของแต่ละบริษัทได้เลยครับ”
ด้านการดำ�เนินงาน นางสาวจันทนา
วงษ์วานิช ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรื อ SSI หนึ่ ง ในคณะกรรมการ
“สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด” กล่าวเปิดเผยกับผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “ในเรื่องของการบริหารงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำ�กัด สมาชิกทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่ามี
การบริหารงานทางด้านการเงินอย่างแข็งแกร่ง
รัดกุม มีศักยภาพ โปร่งใส่ และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยคณะกรรมการดำ�เนินการทุกท่าน
เป็นพนักงานของบริษัท SSI WCE และ PPC
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี พร้อมกับมีการจ้างผูต้ รวจ
สอบบัญชีกจิ การสหกรณ์จากภายนอก ตลอดจน
มีคณะกรรมการในการพิจารณาการปล่อยกู้
เงินของสหกรณ์ และจัดให้มกี ารประชุมรายงาน

X เอสเอสไอลงนามสนับสนุนจัดสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2557

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกิจการสาธารณะและความ
รับผิดชอบทางสังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ลงนาม
สัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา
ปี 2557” (Sahaviriya Bangkok Triathlon) กับดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ
จัดงานและผูแ้ ทนมูลนิธริ าชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายได้จากการจัดกิจกรรม
นี้จะนำ�ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและเด็กที่มีบิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี ณ ห้องประชุม
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรีเมื่อเร็วๆ นี้

ผลการดำ�เนินงานประจำ�ทุกปี มีการเปิดให้
แสดงความคิดเห็น การเสนอแนะบริการต่าง ๆ
จากสมาชิกสหกรณ์ ในการดำ�เนินงาน เป็นต้น
นางสาวจันทนา กล่าวว่า การดำ�เนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ขณะนี้ สหกรณ์มีสมาชิก
ทั้งสิ้น จำ�นวน 1,214 คน แบ่งเป็น พนักงาน
SSI จำ�นวน 788 คน พนักงาน WCE จำ�นวน
346 คน และพนักงาน PPC จำ�นวน 80 คน
ซึ่งมีมูลค่าเงินฝากรวมกันเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
77,811,067.47 บาท (ข้ อ มู ล จากงบทดลอง
เดือน ก.พ. 57) และจากการดำ�เนินงาน ในปี
2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์มีผลกำ�ไรจำ�นวนทั้ง
สิ้น 6,613,296.77 บาท และได้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่านในอัตราร้อย
ละ 5.27 บาท การจ่ายปันผลของสหกรณ์นั้น
ขึ้นอยู่ กับผลการดำ �เนิ นในแต่ ล ะปี ว่ ามี กำ� ไร
มากน้อยเพียงใดจากการดำ�เนินงานในปีนั้นๆ
เช่น อัตราเงินปันผลใน ปี 2556 เท่ากับ 5.27

ในปี 2555 เท่ากับ 5.25 และปี 2554 เท่ากับ 5.00
เป็นต้น โดยการคำ�นวณการจ่ายเงินปันผลนั้น
จะทำ�การคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาที่สมาชิก
ได้ ชำ � ระค่ า หุ้ น ต่ อ สหกรณ์ แ ล้ ว ส่ ว นเรื่ อ งผล
ประโยชน์อนื่ ๆ นอกจากเงินปันผลในทุกๆ ปีแล้ว
ยังมีการให้เงินกู้ยืมในยามฉุกเฉิน และเงินกู้
สามัญ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ในอัตราทีต่ าํ่ และ
ต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้ในประกาศ”
ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546
ดำ�เนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 11 ปี พร้อม
กับได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินกำ�กับดูแล
องค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ ใน
ระดับดีมาก ประจำ�ปี 2555 เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีขององค์กรที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

นานาแนวคิดเรื่องการออม
นายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ WCE

		 การออมคือ รายได้ หักรายจ่าย ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้
เราเรียกว่าเงินออม แต่คนส่วนมากจะมองหาแต่รายได้ และ รายจ่ายเท่านั้น ลืมมองรายเหลือ
โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อคนๆ นั้นมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว การ
ที่จะริเริ่มให้มีเงินออมได้นั้น ยังมีวิธีการต่างๆ หลายวิธี เช่น การสร้างรายได้เพิ่มโดยการใช้เวลา
ว่างในการหารายได้พิเศษ การลดรายจ่ายลง ด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทำ�
แค่นี้ก็สามารถที่จะเริ่มให้มีการออมเกิดขึ้นได้

นายกำ�พู ภู่สกุล หัวหน้างาน สำ�นักจัดซื้อกลุ่ม SSI

		 เมื่อเงินเดือนออก ผมได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 1. ค่าใช้จ่ายประจำ� เช่น
ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เป็นต้น 2. เงินออมที่ต้องเก็บประจำ�ทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน เช่น เงินฝาก
สหกรณ์ เงินฝากธนาคาร เป็นต้น ส่วนที่เหลือ 3. เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำ�ตลอดทั้งเดือน ซึ่ง
การแบ่งเงินออกแบบนี้เป็นส่วนต่างๆ ทำ�ให้ผมรู้ว่าเราต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน เดือนละเท่าไร
มีอะไรบ้างที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับเรา หากเรานำ�เงินออมมาปนกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำ�
วันเงินออมของผมคงอาจเกิดขึ้นไม่ได้ครับ

นายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม PPC

		 ถ้าพูดถึงการออมเงินนั้น ต้องขอบคุณบริษัทฯ ก่อนเลยที่มีนโยบายการออมเงินในรูป
แบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งถ้าไม่มีการออมเงินในรูปแบบนี้ คงไม่มีโอกาสได้ออมเงินเป็นแน่
เราจึงตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ ซึ่งถือเป็นการออมโดยสมัครใจ
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เป็นการสะสมเงินของเราส่วนหนึง่ ไปเรือ่ ย ๆ จนปัจจุบนั นี้ การออมส่งผลให้เรามีเงินเก็บอยูจ่ �ำ นวน
หนึ่ง ซึ่งก็ถือว่ามากอยู่พอสมควร ถ้าเปรียบเทียบกับการเก็บเอง คงไม่มีแน่ๆ
		 นอกจากการออมเงินแล้ว สิ่งสำ�คัญที่ควรทำ�ควบคู่ไปด้วย นั่นคือการทำ�บัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเอง เพื่อดูจุดบอด ที่เราสามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จำ�เป็นออกไปได้ โดยเมื่อครบ 1
สัปดาห์ เราก็จะได้ทบทวนดูว่า เราใช้เงินไปกับอะไรบ้าง และใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์หากเทียบกับราย
ได้ เมือ่ เรารูแ้ ล้วว่า ส่วนไหนเกินความจำ�เป็น ในครัง้ หน้าก็ให้เปลีย่ นรายจ่ายส่วนเกินนีไ้ ปเป็นเงิน
ออมแทน ซึ่งในแต่ละเดือนเราควรทำ�ปฏิทินหนี้สินขึ้นมาด้วย เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายหนี้สิน
อะไรบ้าง เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต เพือ่ ฝึกวินยั ในการใช้จา่ ยเงิน โดยไม่ใช้เงินเพลินมือ และ
ให้จา่ ยเงินได้อย่างตรงเวลา จะได้ไม่เสียดอกเบีย้ เพราะจ่ายหนีเ้ กินกำ�หนด การทำ�เช่นนีจ้ ะทำ�ให้รู้
ว่า ในหนึง่ เดือนเราใช้จา่ ยเงินไปเท่าไหร่เมือ่ เทียบกับรายได้ ซึง่ วิธดี งั กล่าวจะทำ�ให้เราสามารถเก็บ
เงินเพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถกำ�หนดรายจ่ายของตัวเองให้คงที่ได้ โดยพยายาม
อย่าใช้เกินตามที่กำ�หนดนั่นเอง ตามหลักที่ผมทำ� คือ 1. ต้องรู้รายได้หลักของเราก่อนว่ามีรายได้
(สุทธิ) เท่าไหร่ หลังจากนั้นเราต้องแบ่งสัดส่วน และวางรายจ่ายที่เราต้องจ่าย 2. กำ�จัดหนี้ (ทุก
ชนิด) เท่าที่ทำ�ได้ 3. ลดรายจ่าย เท่าที่จำ�เป็น
		 สำ�หรับเพื่อนๆ พนักงาน หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราทั้งหลาย ที่มีภาระเรื่องค่า
ใช้จ่ายก็ลองนำ�วิธีดังกล่าวไปใช้ดูนะคับ อย่างน้อยการออมเงินก้อนเล็ก ๆ ก็สามารถงอกเงยเป็น
เงินก้อนใหญ่ได้ หากเรารูจ้ กั หักห้ามใจไม่ใช้จา่ ยเงินอย่างเกินตัว ซึง่ ประโยชน์ของการออมเงินนัน้
นอกจากจะช่วยฝึกระเบียบวินยั ให้กบั ตัวเองแล้ว ยังช่วยให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้จา่ ยยามฉุกเฉินทีไ่ ม่รู้
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตด้วยคับ “การออมเงิน คือ การลงทุนเพื่อนาคตอย่างชาญฉลาด”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2557

ต้านคอร์รัปชั่น

ต่อจากหน้า 1

ยังได้แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติคณะกรรมบริษัท
ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง
เรียน (ฉบับที่ 2) โดยเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครอง
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้เกิดความชัดเจน
ที่เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
		 นายณรงค์ฤทธิ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี
2557 นี้บริษัทยังมีแผนการดำ�เนินงานที่เกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไปยัง
พนักงานทุกคนเพือ่ ทราบและนำ�ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้

โดยเริม่ ต้นทำ�การผสมด้วยมือ (Manual) ความเข้ม
ข้นร้อยละ 0.3 พบว่าสามารถป้องกันการเกิด ECL
Stain ได้ แต่พบรอยด่างบนผิวเหล็ก ที่เกิดจาก
สารเคมีละลายไม่หมด เมื่อผสมด้วยมือ (Manual)
ทีมงานจึงพิจารณาสั่งเครื่องผสมอัตโนมัติ
มาใช้ รวมทั้งออกแบบจุดต่อเข้าสู่กระบวนการ

ผลิ ต ของสายการผลิ ต ECL พร้ อ มทั้ ง ทดสอบ
ปริมาณความเข้มข้น และอัตราการใช้ที่ประหยัด
ที่สุด พบว่าใช้ PRETON NS-150 ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.2 ระยะเวลาสเปรย์ 45 วินาที ทีค่ วามเร็ว
แผ่นเหล็กวิง่ ผ่าน 40 เมตรต่อนาที เป็นวิธที ดี่ ีที่สดุ
และไม่พบรอยตำ�หนิ Stain บนแผ่นเหล็ก

สื่อสารไปยังบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อทราบและขอ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และดำ � เนิ น การให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งที่
ก่อหรืออาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
กำ�หนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม พร้อมกับ
จัดทำ�แผนดำ�เนินการเพือ่ นำ�บริษทั เข้าสูก่ ระบวนการ
รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป
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ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และศึกษาถึงความ
เป็นไปได้การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กล่าวกับ
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ด้วยความ
มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) โดยยึดหลักธรรมภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักดีว่าการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ เป็นสิง่ บัน่ ทอนทำ�ลายองค์กร และสังคม
โดยรวม ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่
วันที่ 14 พ.ย. 56 จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและนำ�บริษทั
เข้าสูก่ ระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติฯ ต่อไป ซึ่งบริษัทได้แจ้งคำ�ประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของบริ ษั ท ไปยั ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อ
เดือน พ.ย. 2556 และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการเมื่อเดือน พ.ย.ปีเดียวกัน ใน
การนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนานโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ฯ” ขึน้ เพือ่ ดำ�เนินการ
จัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษัท
รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสำ � หรั บ ผู้บริหาร
และพนั ก งานสามารถนำ � ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ขณะนี้
นโยบายคณะกรรมการบริษทั และแนวปฏิบตั ิ คณะ
กรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง
เรียน (ฉบับที่ 2) ได้จดั ทำ�ขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
โดยประกาศใช้เมือ่ วันที่ 28 ก.พ. 2557 เป็นต้นไป”

		 โดยในเนื้อหาของนโยบายคณะกรรมการ
บริษัท นายณรงค์ ฤทธิ์ กล่ าวว่ า “บริ ษั ทห้ าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือ
กระทำ�การใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจะ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีว่ า่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง กฎหมายไทยและกฎหมายของ
ประเทศทีบ่ ริษทั ไปดำ�เนินธุรกิจอยูอ่ ย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะสนั บ สนุ น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนใน
กิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้าง
ด้านจริยธรรม รวมทั้งสื่อสารนโยบายและแนว
ปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับ
ลูกค้า คูค่ า้ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่าง
ทัว่ ถึง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ยังเห็นควรให้
บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันของบริษทั
ได้น�ำ นโยบายเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมถึงประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัย
นโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย”
		 สำ�หรับแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่า
ด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ออก
ภายใต้นโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้
กำ�หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
รั บ หรื อ ให้ ข องขวั ญ หรื อ ของกำ � นั ล การเลี้ ย ง
รับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การบริจาค หรือ
เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อการกุศล หรือ
สาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ รวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเมือง นอกจากนีบ้ ริษทั

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ โดยนาย
ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรั ต น์ ผู้ จั ด การทั่ ว ไป
สำ � นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม เป็นผู้แทนบริษัทมอบชุด
คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “นักบัญชีน้อย” ภายใต้โครงการธนาคารขยะสำ�หรับสถาน
ศึกษาในเขตอำ�เภอบางสะพาน แก่ผอู้ �ำ นวยการโรงเรียนเครือข่ายธนาคารขยะ 8 แห่ง เพือ่ เสริมสร้าง
พืน้ ฐานกระบวนการทางบัญชีส�ำ หรับบริหารจัดการธนาคารขยะให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรูว้ ธิ ี
การฝาก การถอนเงิน และ จำ�หน่ายขยะ อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ นายธงชัย แสงโพลง ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ ได้นำ�คณะทำ�งานโครงการ
ธนาคารขยะเอสเอสไอ คณะกรรมการศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียนเครือข่ายธนาคารขยะ 8 แห่ง ผูป้ กครอง
และนักเรียนเยี่ยมชมการบริหารจัดการธนาคารขยะของโรงเรียน พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานของโรงเรียนที่สนใจและประชาชนทั่วไปต่อไป โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาเยาวชนของเอสเอสไอ

เหล็กแผ่นรีดเย็นฯ ต่อจากหน้า 1
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ในการผลิตสินค้า “เหล็กความแข็ง
แรงสูง” (High Strength 440 mpa.) ซึ่งใช้วัตถุดิบ
เหล็กรีดร้อนมีค่าซิลิก้า (Si) ผสมอยู่ในสัดส่วนที่
สูง เมื่อนำ�แผ่นเหล็กที่รีดลดขนาดแล้ว มาผ่าน
กระบวนการล้างทำ�ความสะอาดผิวที่สายการ
ผลิตที่ 1ECL พบว่าในขณะที่สายการผลิตหยุด
เพื่อทำ�การเชื่อมม้วนเหล็ก หรือหยุดตัด เพื่อนำ�
ม้ ว นเหล็ ก ออก พบว่ า ผิ ว เหล็ ก บางตำ � แหน่ ง ที่
สัมผัสกับอากาศขณะสายการผลิตหยุด จะเกิด
รอยตำ�หนิ (Defect) ที่เรียกว่า ECL Stain เป็น
สีคลํ้า ซึ่งเกิดจากเหล็กทำ�ปฏิกิริยากับอ๊อกซิเจน
เกิดเป็นสนิม (Fe2O3) โดยมีซิลิก้า (Si) เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ซึ่งรอยตำ�หนินี้ต้องตัดทิ้งก่อนส่งสินค้า
ให้ลูกค้า ทำ�ให้เกิดการสูญเสียเหล็กเป็นจำ�นวน
มากประมาณ 1,155 ตันในแต่ละปี
นายเฉลิม กล่าวว่า ทางวิศวกรฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิตของ TCRSS ซึ่งนำ�โดยคุณวรุฒ เฟื่องฟู
ร่วมกับฝ่ายผลิตได้พยายามทดสอบหาวิธีการ
ต่ า งๆ เพื่ อ ลดตำ � หนิ นี้ แต่ ยั ง ไม่ ป ระสบความ
สำ�เร็จมากนัก ดังนั้นจึงได้ติดต่อประสานไปทาง
บริษัท JFE Steel Corporation หรือ JFE ซึ่งเป็นหนึ่ง
บริษัทที่ได้ร่วมทุนใน TCRSS และบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยในการผลิต
เหล็ก พบว่าสารเคมีชื่อ PRETON NS-150 ช่วยลด
ตำ�หนิ Stain ลงได้ จึงสั่งซื้อจากตัวแทนจำ�หน่าย
แล้วนำ�มาทดลอง โดยกำ�หนดความเข้มข้นใน
การผสมใช้ และปริมาณการสเปรย์ลงบนผิวเหล็ก
SSI p.3.indd 1

จากความสำ�เร็จนีท้ �ำ ให้ประหยัดการสูญเสีย
จากการตัดตำ�หนิ (Defect) ที่เรียกว่า ECL Stain
ปีละ 1,155 ตัน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ
23 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุน 530,000 บาท
ซึ่งสามารถคืนทุนในระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือน
นายเฉลิม กล่าว
4/4/2557 BE 15:36

4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2557

เชิดชูผู้สูงวัย

X เอสเอสไอมอบแปลงเรียนรู้ไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านมรสวบ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
โดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม เป็น
ผู้แทนบริษัทส่งมอบชุดแปลงปลูกเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่นายธงชัย แสงโพลง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ
อ.บางสะพาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นมีกิจกรรมนำ�ผักในแปลงไปประกอบอาหาร
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบได้รับประทาน
โครงการนี้นอกจากจะทำ�ให้นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ผลผลิตส่วนหนึ่งยังได้นำ�ไปจำ�หน่ายให้กับ
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับโรงเรียน 6,000 บาทต่อการปลูกผักหนึ่งรอบอีกด้วย

ชุมชนน่าอยู่

ต่อจากหน้า 1

การสร้างสุขภาพที่ดีจากการออกกำ�ลังกาย
ให้แก่คนในชุมชน และรณรงค์ให้ชุมชนหัน
มาใช้จกั รยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ช่วย
ลดโลกร้อน จึงได้มีการริเริ่มการจัดตั้งชมรม
จักรยานตำ�บลพงศ์ประศาสน์ ขึ้น เพื่อรวมตัว
ชาวตำ�บลพงศ์ประศาสน์ในการปั่นจักรยาน
ออกกำ�ลังกาย นอกจากนีท้ างชมรมยังมุง่ เน้น
การทำ�กิจกรรมสร้างสาธารณประโยชน์ให้
สังคมรวมไปอีกด้วย โดยริเริ่มดำ�เนินกิจกรรม
“ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ส่วนหนึ่งจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในการดำ�เนิน
กิจกรรม โครงการ “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ที่เกิดขึ้น
นี้ ได้กำ�หนดจัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์ เวลา
16.00น. – 18.00 น. โดยนัดรวมตัวกันตาม
จุดต่างๆในตำ�บลพงศ์ประศาสน์ หมุนเวียน
กันไป เพื่อปั่นจักรยานไปทำ�กิจกรรมสร้าง
สาธารณประโยชน์ต่างๆให้แก่ชุมชน เช่น เก็บ
ขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำ�ความสะอาดศาสน
สถานและสถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งจาก
การทำ�กิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง ทำ�ให้รับทราบ
ว่าชาวตำ�บลพงศ์ประศาสน์ส่วนใหญ่ มีใจ
รักการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพและตื่นตัว
กับปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก โดย
ดูจากจำ�นวนผู้เข้าร่วมทั้งของสมาชิกชมรม
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีครั้งละไม่
ตํ่ากว่า 70 คน”
		 ทัง้ นี้ ชมรมจักรยานตำ�บลพงศ์ประศาสน์
ต้องขอขอบคุณ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด(มหาชน) ที่ได้ปลุกกระแสรณรงค์ให้ทุก
คนในอำ�เภอบางสะพานหันมาสนใจในการ
ปั่นจักรยานมากขึ้น จากการทำ�กิจกรรม 2
ล้อรักษ์บางสะพาน และยังให้การสนับสนุน
กิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ของชมรมอีกด้วย
ชมรมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดำ�เนิน
การจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นา

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน
ตลอดไป
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “บริษัท
สหวิริยาฯได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม “Bangsaphan Car Free Day” ภายใต้ “โครงการ 2
ล้อรักษ์บางสะพาน” เพื่อรณรงค์ลดการใช้
พลังงานและลดภาวะโลกร้อน ต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ง

การปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯก็คาดหวังว่า
จะมีการจัดตั้งชมรมจักรยานขึ้นที่ตำ�บลอื่นๆ
ในอำ � เภอบางสะพานด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ทาง
บริ ษั ท ฯ มี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะเข้ า
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” เพื่อ
ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและสร้างโลกสวย
ให้ชุมชนน่าอยู่ต่อไปครับ”

ชมรมจั ก รยานตำ � บลพงศ์ ป ระศาสน์ เป็ น
หน่วยงานที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นนิมิตหมาย
อันดีที่ชมรมจักรยานตำ�บลพงศ์ประศาสน์ ได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหาภาวะโลก
ร้อน โดยการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง “ปั่นรักษ์
ปันยิ้ม” ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน โดย

		 นางอาภรณ์ ชั ย ศิ ริ สมาชิ ก ชมรม
จั ก รยานตำ � บลพงศ์ ป ระศาสน์ กล่ า วถึ ง
กิจกรรมว่า “ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทาง
ชมรมจักรยานพงศ์ประศาสน์ตั้งแต่ปี 2556
แล้ ว ค่ ะ เพราะปกติ ช อบออกกำ � ลั ง กายอยู่
แล้ว ซึ่งการปั่นจักรยาน เป็นวิธีที่สะดวก ไม่
สิน้ เปลือง ช่วยให้เรามีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง

ต่อจากหน้า 1

ให้ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น โดยจั ด ให้ มี กิ จ กรรม
ประกอบไปด้ ว ย 1. การตรวจเฝ้ า ระวั ง
สุขภาพ 2. รับฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
“โรคไต” วัยผูส้ งู อายุ โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง 3. ประกวดการแสดงของผู้สูง
อายุในชุด “รำ�วงย้อนยุค” 4. พิธีสรงนํ้า
พระ และรดนํ้าดำ�หัวผู้สูงอายุ ในวันศุกร์
ที่ 4 เมษายน 2557 ณ สโมสรพลวิสุทธิ์
โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ตัง้ แต่เวลา 7.30 - 12.00 น.
จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่าน และชาว
บางสะพานเข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว
เวลาปัน่ แล้วรูส้ กึ ว่ากล้ามเนือ้ ขาแข็งแรงขึน้ ได้
ยืดเส้นยืดสาย ปัน่ ไปเรือ่ ยๆยังสามารถช่วยลด
อาการปวดเอว ปวดสะโพกได้ด้วยค่ะ เลยเข้า
ร่วมกิจกรรมของทางชมรมจักรยานตำ�บลพงศ์
ประศาสน์เป็นประจำ�ทุกเสาร์ค่ะ ก่อนหน้านี้
เคยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน วันคาร์ฟรี
เดย์ โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน ที่เครือ
สหวิริยาจัดขึ้นในปี 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าที่บ้านทุ่งขี้ต่ายด้วย ถ้าปีนี้ทางเครือ
สหวิริยา จัดกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์อีก ก็จะ
เข้าร่วมอีกอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้น ส่วนตัวก็
อยากให้ชมรมจักรยานตำ�บลพงศ์ประศาสน์
และเครือสหวิริยาจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้
ชุมชนปัน่ จักรยานต่อไปเรือ่ ยๆค่ะ ชุมชนจะได้
มีแต่คนสุขภาพดี แถมยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การแก้ปญ
ั หาภาวะโลกร้อนร่วมกับประชาชน
ทั่วโลกด้วยค่ะ”
		 นายเรือง เชื้อดี สมาชิกชมรมจักรยาน
ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า ชมรมจักรยาน
ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ เป็นชมรมที่ดีมากๆครับ
เพราะลุงก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้ว ไปไหน
มาไหนลุงก็ปั่นจักรยานไปตลอด ไม่เคยใช้รถ
มอเตอร์ไซค์เลย เพราะลุงคิดว่ามันเป็นการสิน้
เปลือง ต้องเสียเงินเติมนํา้ มัน การปัน่ จักรยาน
นอกจากไม่สิ้นเปลืองค่านํ้ามันแล้ว ยังช่วย
ให้ร่างกายลุงแข็งแรงขึ้นอีก ซึ่งกิจกรรมของ
ทางชมรมนอกจากการปั่นจักรยานแล้ว ยัง
มีกิจกรรมที่ร่วมกันบำ�เพ็ญประโยชน์ให้กับ
ชุมชนอีก ซึ่งลุงชอบมากๆ เพราะทำ�ให้ชุมชน
ของเรารูจ้ กั การทำ�ประโยชน์ให้สงั คมส่วนรวม
ลุงตั้งใจว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไร จะเข้าร่วม
กิจกรรมปัน่ จักรยานกับชมรมทุกเสาร์เลยครับ
สำ�หรับกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ ของโครงการ 2
ล้อรักษ์บางสะพาน ลุงเคยเข้าร่วมเมือ่ ปีทแี่ ล้ว
ครั้งนั้นลุงได้มีโอกาสปั่นจักรยานไปปลูกป่าที่
บ้านทุ่งขี้ต่ายด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก
ถ้าเครือสหวิริยาจัดอีกรับรองว่าลุงเข้าร่วม
แน่นอนเช่นกันครับผม

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
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ปที่ 5 ฉบับที่ 96 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2557

พีน่ อ งบางสะพาน และเครือสหวิรยิ า

เตรียมเพิม่ พืน้ ทีง่ านพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
หลังประสบความสําเร็จจากแผนพัฒนา ป 51
จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในป 2551 ที่พี่นอง
ชาวบางสะพาน 16 หมูบาน ใน 4 ตําบล จัดทําและดําเนิน
งานกับทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา โดยความรวมมือ
จากสมาคมพัฒนาประชากร (PDA) ปจจุบันเตรียมแผน
พัฒนาลงพื้นที่อื่นๆ เพิ่ม ผานเวทีประชุม “ทบทวนแผน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน ฯ และประชุมเครือขายชุมชน”
เพื่อสอบถามทิศทางและความพรอมในงานพัฒนาจาก
สมาชิกแตละชุมชน
เมื่อกลางเดือนมีนาคม กวา 50 ทาน จาก 4 ตําบล
ทีผ่ า นมา ทีมงานพัฒนาชุมชน คือ แมรําพึง พงศประศาสน
และมวลชนสั ม พั น ธ เครื อ กํ า เนิ ด นพคุ ณ และ ธงชั ย
สหวิริยา รวมกับผูนําชุมชน เป ด เวที ป ระชุ ม ระดมสมอง
ผูแทนพี่นองชาวบางสะพาน สอบถาม :อานตอหนา 2

ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนฯ
พระราชทาน
รางวัลให

BSM สาขา 1
ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ
การประกวด
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
ระดับภาคกลาง
และ
ภาคตะวันออก

ประมวลภาพ

วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
อําเภอบางสะพาน

: อานตอหนา 3

คอลัพมิเนศษ ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ประสานชุมชน
: อานตอหนา 3

แลกเปลีย่ น-รับฟง ขอมูลจากชุมชน ดูสงิ่ แวดลอมบางสะพานไปดวยกัน

คอลัมนพิเศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
นํ้าฝนบางสะพานตรวจทุกป ผลที่ไดไมมีฝนกรด สวนหยดเหลือง
เปนละอองเกสรดอกไม ยืนยันโดยกรมควบคุมมลพิษ

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่นองชาวอําเภอบางสะพาน สรางความเขาใจอันดีใหกับชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ ชี้แจง ปรับปรุง ใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ใหชุมชนกับอุตสาหกรรม
อยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม ประสานงานให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา ในด า นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและ
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา มีบทบาท สนับสนุน สงเสริมกระบวนการเรียนรู ระบบนิเวศใหแกชุมชนและพนักงาน
หนาทีห่ ลักคือ ควบคุม ติดตามตรวจสอบ สรางประสบการณ และการมีสวนรวม ซึ่งนอกเหนือจาก : อานตอหนา 2
●

รับรางวัล

●

พนักงาน BSM สาขา 1 รับรางวัลสตรีทํางานดีเดน
ในสถานประกอบกิจการ จ.ประจวบฯ

: อานตอหนา 4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2557
เริ่มพัฒนา เครือสหวิริยาอยากให้ทุกท่านได้กลับ
มาทบทวนและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในแผนและกิจกรรมของหมู่บ้านตัวเอง
ว่าเป็นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาต่อ
ไปอย่างไร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในโครงการ
ของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
		 และนายรังสรร พุทธวงค์ ผู้จัดการแผนก
พัฒนาชุมชน กล่าวว่า “สำ�หรับการพูดคุยเรื่อง
ข้อมูลการศึกษาเพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดโครงการที่
สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน
2. เพือ่ เปิดโอกาสให้หมูบ่ า้ นได้กลับมาทบทวน

		 “ที่ ผ่ า นมาผลงานที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนของ
แผนงานพัฒนาฯ คือการเกิดธนาคารชุมชน 16
ธนาคาร ภายใต้กองทุน 15 ล้านบาท รวมถึงกิจ
กรรมอืน่ ๆ อาทิ การสร้างอาชีพ สร้างกลุม่ เยาวชน
คุณธรรม กลุ่มรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น
		 หลั ก สำ � คั ญ ที่ ส รุ ป ได้ เ พื่ อ สร้ า งความ
เข้าใจในการประชุมครั้งนี้ คือ
1. มีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
ของ 16 หมู่บ้าน - ที่ดำ�เนินการมากว่า 5 ปี
ธนาคารชุมชน - ปีนี้ จะเป็นปีที่ตอกยํ้าความ
แข็งแรงให้กบั ธนาคารชุมชนทัง้ 16 ธนาคารฯ ผ่าน
บันได 5 ขั้นที่จะไปให้ถึง ได้แก่
1. ขยายการบริการ การเติบโตของกองทุนและ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน (ทั้งเรื่องของคน
งบประมาณ และเวลา)
3. เพือ่ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ตรง
กับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
4. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำ�หนด
โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ กับหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้
ดำ�เนินการไปแล้ว
5. เพือ่ เห็นเป้าหมายการทำ�งานแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างผูน้ �ำ ชุมชน ประชาชน ภาคราชการ
และภาคเอกชน

สมาชิก
2. เพิ่ ม มาตรการลดความเสี่ ย ง เช่ น สร้ า ง
กองทุนสำ�รองไว้ส่วนหนึ่ง วางมาตรการประกัน
ความเสีย่ ง สร้างระบบการตรวจสอบภายใน และ
กรรมการตรวจสอบภายนอก
3. สวัสดิการชุมชน หัวใจหลักคือ การทีด่ แู ลใน
ชุมชนให้เกิดผลนับตั้งแต่เกิด จนถึงเสียชีวิต
4. เริ่มการมีส่วนร่วมในการสร้างให้ชุมชนมี
ความสุขทีห่ ลายทีเ่ ริม่ ทำ�มา คือ “ธนาคารความดี”
5. สามารถดำ�เนินการได้อย่างเข้มแข็ง ชุมชน

กำ�จัดของเสียของโรงงานในเครือสหวิริยา เกี่ยว
กับกรรมวิธี การดูแล การกำ�จัดการให้หน่วยงาน
ภายนอกมารับไปกำ�จัด เพราะเราคำ�นึงว่าพี่น้อง
กิจกรรมทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาในข้างต้น อีกบทบาทหนึง่
บางท่านอาจยังรับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง ไม่ครบ
ที่สำ�คัญ คือ การรับฟัง ข้อคิดเห็น และข้อกังวลใจ
พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
ในแต่ละพื้นที่เพื่อนำ�มาปรับปรุงการทำ�งานของ
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน โดยดำ�เนินการร่วมกับทีมมวลชนสัมพันธ์
ซึ่งที่ผ่านมามีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด
ได้เข้าพูดคุย รับฟังข้อมูลสิง่ แวดล้อม ในการประชุม
หมูบ่ า้ น ของบ้านทางสาย ต.ธงชัย และบ้านม้าร้อง
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เพื่อนำ�ข้อมูลเรื่อง
การจัดการของเสียในโรงงานในเครือสหวิรยิ า มาเล่า
และชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบ ให้ชุมชนเกิดความ
มัน่ ใจในการดูแลด้านสิง่ แวดล้อม ของเครือสหวิรยิ า
ผ่านการพูดคุยและเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
		 นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิริยา กล่าวว่า “การให้ทีมงานลงพื้นที่พูดคุย
ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น อี ก หนึ่ ง แผนงาน
สนับสนุนที่สำ�คัญของศูนย์ฯ เราจะมีการหารือ ถ้วน หรือบางท่านยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ ไม่เคยเห็นว่าแต่ละโรงงานในเครือสหวิริยา มีวิธี
เป็นการลงไปตอกยํ้าถึงความมั่นใจในขั้นตอนการ การกำ�จัดของเสียอย่างไร ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทีม

งานได้เข้าไปพูดคุย และสร้างความเข้าใจที่ดีให้
ชุมชนได้รับทราบ”
		 “ซึ่ ง กระบวนการผลิ ต เหล็ ก ย่ อ มมี ข อง
เสียหรือสิ่งเหลือใช้ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็น

เพิ่มพื้นที่งานพัฒนา ต่อจากหน้า 1
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ปี 2557 ซึ่ ง จากเดิ ม เมื่ อ
ปี 2551 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน (PDA) มาร่วมดำ�เนินการ
กำ�หนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในพืน้ ที่ 4 ตำ�บล
37 หมู่บ้าน ส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาพื้นที่
ของตนเอง พร้อมกำ�หนดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ โดยมี 16
หมู่บ้าน ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดย
เฉพาะที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ ธนาคารชุมชน ที่
มีกองทุนของ 16 ธนาคารฯ รวมกว่า 15 ล้าน
บาท พร้อมทั้งมีสภาผู้นำ�ชุมชนที่เป็นเวทีแห่ง
การกำ�หนดแนวทางพัฒนาของหมู่บ้าน ในขณะ
เดียวกันอีก 21 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้นำ�แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต มาขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน ซึ่ง
ในปีนี้เครือสหวิริยา เห็นพ้องกับชุมชนว่าน่าจะ
มีการนำ�แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวมาระดมสมอง
ผ่านเวทีร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกเดิม
16 หมู่บ้าน และสมาชิกใหม่อีก 21 หมู่บ้าน เพื่อ
ทบทวนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
		 ซึ่ง น.ส.วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนก
มวลชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา เครือสหวิริยาได้ทำ�กิจกรรมร่วมชุมชน
ผ่านงานหลายรูปแบบ ทั้งด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และมีความทวีคูณเป็น
รูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อปี 2551 ที่ทาง
เครือสหวิริยาได้ร่วมกับ (PDA) ซึ่งมีการดำ�เนิน
กระบวนการขับเคลื่อนถึงปัจจุบันมาแล้ว 5 ปีก
ว่าแล้ว ใน 4 ตำ�บล โดยสรุปนั้นในแต่ละหมู่บ้าน
มีแผนพัฒนา 3 แบบ คือ
1. สิง่ ทีน่ �ำ เสนอแล้วชุมชนทำ�ได้เอง 100% อาทิ
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี เป็นต้น
2. สิ่งที่ชุมชนต้องทำ�งานร่วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารชุมชน อาชีพ
เสริม (ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำ�ไม้กวาด) ธนาคารขยะ
เป็นต้น
3. สิ่งที่ชุมชนขอรับการสนับสนุน 100 % อาทิ
การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น
		 ทัง้ หมดทีผ่ า่ นมา ในวันนีท้ งั้ ใน 16 หมูบ่ า้ นที่
พัฒนาไปแล้วหรือในส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต่อจากหน้า 1
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สามารถทำ�เองได้โดยไม่ต้องมีพี่เลี้ยง
สภาผูน้ �ำ ชุมชน -ปีนมี้ บี างแห่งทีไ่ ม่พร้อม ก็จะ
เริม่ กระตุน้ เรือ่ งความพร้อมและการมีสว่ นร่วมให้
มากขึ้น ที่ตั้งเป้าไว้ร่วมกันคือ
1. ขยายพื้นที่ใหม่
2. พื้นที่ที่เริ่มอ่อนแรง เครือสหวิริยาจะเข้าไป
ช่วยพัฒนาให้เข้มแข็ง
		 นำ�ไปสูก่ จิ กรรมสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ส�ำ เร็จในปีน้ี
คือเรือ่ งของการจัดตัง้ “ชุมชนต้นแบบ” ซึง่ หลังจาก
ที่ดำ�เนินงานแผนพัฒนาฯ กว่า 5 ปีนั้นหากเรา
ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้อง
หรือชุมชนอืน่ ทีส่ นใจ จะต้องมีแนวทางการดำ�เนิน
งานที่วางแผนร่วมกับชุมชนว่า จะขอเริ่มการทำ�
ชุมชนต้นแบบที่ 4 หมู่บ้าน 4 ธนาคารก่อน คือ
กำ�หนดว่าชุมชนนั้นๆ จะต้องมีทั้งการดำ�เนินงาน
ธนาคารฯ และสภาผู้นำ� และเป็นชุมชนที่ทำ�งาน
การต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่ทำ�อยู่”
		 ด้านนายวัชรินทร์ จันทร์นอ้ ย ผูใ้ หญ่บา้ น
หนองระแวง ต.ธงชัย กล่าวว่า “การประชุมครั้ง
นี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เนื่องจากได้มี
การทบทวนและสร้างแผนงานพัฒนาโดยชุมชน
เอง ทำ�ให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน เพราะมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
คือ ต้องการให้หมู่บ้านมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น สิ่งที่ดี
หมายความว่า เริ่มจากการที่ทุกคนในหมู่บ้านมี
ความสามัคคีกันก่อน หลังจากนั้นหากทำ�งานใด
ก็จะประสบความสำ�เร็จแน่นอน”
		 นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผูใ้ หญ่บา้ นม้าร้อง
ต.พงศ์ประศาสน์ ให้ความเห็นว่า “กิจกรรมในวัน
นี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการรวบรวมผู้นำ�ของ
ชุมชน และคณะทำ�งาน เข้ามาแลกปลี่ยนเรียนรู้
กันทั้งสิ่งที่ดี อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ เพื่อร่วม
หาแนวทางปฎิบัติ สำ�หรับบ้านม้าร้องนั้นเรามี
แผนพัฒนาหมู่บ้านที่กำ�ลังก้าวสู่บันไดที่ 2 และ 3
โดยบันไดแรกทีเ่ ราตัง้ ไว้คอื สร้างคน บันไดที่ 2 คือ
กลุม่ อาชีพต่างๆ ให้มปี ริมาณมากขึน้ และมีรายได้
บั น ไดขั้ น ที่ 3 คื อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี
สมกับสโลแกนทีว่ า่ “ม้าร้องสามัคคี สิง่ แวดล้อมดี
ชีวติ มีสขุ ” อยากฝากกับเครือสหวิรยิ าว่า เริม่ จาก
ที่เราทำ�งาน โดยมีเครือสหวิริยาเป็น “พี่เลี้ยง”
และเวลาทีผ่ า่ นมาก็ได้พสิ จู น์แล้วว่า ทัง้ ชุมชนและ
เครือสหวิรยิ าก็เป็นสมาชิกในชุมชนเช่นเดียวกัน”

รับอนุญาตจากภายนอกมารับไปกำ�จัดอย่างถูก
วิธี จึงจำ�เป็นทีต่ อ้ งชีแ้ จงให้ประชาชนเข้าใจวิธี และ
ขั้นตอนในการกำ�จัดของเสียเหล่านั้น โดยหลังจาก
ที่ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เข้าไปพูดคุยแล้ว พี่น้องชาว
บางสะพานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจ
ในบทบาทของ ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
ทีม่ หี น้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ของโรงงานเครือสหวิรยิ า พร้อมทัง้ เป็นศูนย์กลางที่
จะเชือ่ มข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมให้ชมุ ชนทราบอย่าง
ต่อเนื่องด้วย”
		 “สำ�หรับปีนี้ แผนงานการลงพื้นที่ของศูนย์ฯ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ก็ จ ะทำ � งานร่ ว มกั บ แผนกมวลชน
สัมพันธ์ เครือสหวิริยา เป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อ
สื่อสารทำ�ความเข้าใจ รับข้อเสนอแนะ การจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มของเครื อ สหวิ ริ ย าและกิ จ กรรมสิ่ ง
แวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน อาทิ การสื่อสาร
ในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณ
ภาพนํ้าฝน ฝุ่นละออง ฯลฯ ให้ชุมชนมีความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องชาวอำ�เภอบางสะพาน
มัน่ ใจในการจัดการสิง่ แวดล้อมของเครือสหวิรยิ าที่
อันตราย ที่ต้องนำ�ออกไปกำ�จัด หรือของเสียบาง จะดำ�เนินการจัดการให้อยูใ่ นมาตรฐานทีห่ น่วยงาน
ส่วนก็สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็ก ราชการกำ�หนด ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ต่างๆ หากเป็นของเสียอันตรายก็ต้องมีบริษัทที่ ชีวิตของชุมชน”
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● คอลัมนพิเศษ

รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE
ทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น ฯ
พระราชทานรางวัลให BSM สาขา 1
ในฐานะที่ ไ ด รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก
เมื่อตนเดือนมีนาคม 2557 ที่ผานมา
ทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น
ราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ทรง
เสด็จพระราชทานรางวัลแกจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซติ ี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัท
บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 บางสะพาน
นําโดย นางระนอง ราชรองวัง ผูจัดการ
แผนกบุคคล นําทีมสมาชิก TO BE NUMBER
ONE เขารวมแขงขันการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ในฐานะตัวแทน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ด ว ยการแสดง
ยอดเยี่ยม ไอเดียสรางสรรค ควารางวัล
ชนะเลิ ศ สถานประกอบการขนาดเล็ ก

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สราง
ความภาคภูมิใจใหกับองคกร และจังหวัด
ซึ่งเกณฑการประกวดจังหวัดและชมรม
TO BE NUMBER ONE ที่สําคัญคือการ
ใหโอกาสเยาวชนและกลุมวัยทํางานใน
สถานประกอบการไดรวมคิดรวมทําเพื่อ
การดูแลชวยเหลือกันและกัน และดําเนิน
กิจกรรมที่ชื่นชอบรวมกันโดยมีเปาหมาย
เพื่อการหางไกลยาเสพติด ภายใตกรอบ
3 ก. คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม
ทัง้ นี้ สําหรับจังหวัดและชมรมทีช่ นะเลิศใน
ประเภทตางๆ จะไดรับสิทธิ์เขาไปแขงขัน
ตอในระดับประเทศ ที่ อิมแพค เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี ในโอกาสตอไป...ขอเชิญผูบ ริหาร
และพนักงานเครือสหวิรยิ า สงกําลังใจและ
แรงใจเชียร ชมรม TO BE NUMBER ONE
บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1 ที่จะเปนหนึ่ง
ในฟนเฟองสรางชื่อเสียงและความภูมิใจ
ใหกับเครือสหวิริยาในครั้งนี้ดวย

ประมวลภาพ : วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อ.บางสะพาน
ทีมมวลชนสัมพันธ รวมกิจกรรม พรอมมอบของที่ระลึก

แผนกมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา รวมกิจกรรม “วันอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) แหงชาติ ประจําป 2557” จัดโดย อสม.อ.บางสะพานนอย โดย
มีสมาชิก อสม.ของ อ.บางสะพาน และบางสะพานนอย เขารวมกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธและความสามัคคี พรอมกันนี้ นางสาววันวิสาข หุนจิ้น ผจก.แผนก
มวลชนสัมพันธ เครือสหวิรยิ า ไดสนับสนุนหมวกกันแดด จํานวน 1,000 ใบ ใหกบั
กลุม อสม. อ.บางสะพาน โดยกิจกรรมนีไ้ ดรบั เกียรติจากนายวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีเปดงาน ณ บริเวณ
สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานอยและวัดบรรพตาเรืองราม อําเภอบางสะพานนอย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 เมษายน 2557

คอลัมพิเนศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

- และรถยนตที่จอดและบนแผนพลาสติกในพื้นที่ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) SSI
โดยผลที่ไดนั้น 4 หนวยงานชี้แจงตรงกันวา ผลจากการวิเคราะห “หยดสีเหลือง” นั้นไมใชสารเคมีที่
เปนอันตราย ซึ่งลักษณะที่พบนั้นเปนหยดขนาดประมาณ 0.2 มิลลิเมตร – 1 เซนติเมตร เมื่อปรากฎใหมจะมีสี
เหลืองสดแตเมื่อแหงจะซีดลงและเปนผงหลุดรอนโดยไมกรอนและไมทําใหเกิดการระคายเคือง ซึ่งขอสรุปผล
ตรวจจากการทดสอบของ 3 สถาบัน สรุปไว ดังนี้
โครงการเรณูวทิ ยาและสิง่ แวดลอม คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตรวจ
สอบหยดเหลืองจากบนใบไม 3 ตัวอยาง และตัวอยางหยดเหลืองจากรถยนต 3 ตัวอยาง ระบุวา “หยดเหลือง
ประกอบดวยกอนละอองเรณูของพืชจําพวกตนกกเปนสวนใหญ” และพบละอองเรณูของพืชกลุมดาวเรืองทานตะวัน และพืชจําพวกปาลม
ดานภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เผยพบวาตัวอยางหยดเหลือง
ที่ไดจากหลังคารถยนต หรือบานเรือนนั้น “สวนใหญประกอบดวยละอองเรณูของพืชดอกจากพืชหลายวงศ
และยังพบสปอรที่คาดวาจะเปนสปอรของราปะปนอยูในปริมาณไมมาก” ซึ่งจากการตรวจสอบดวยเครื่อง
Scanning Electron Microscope โดยศูนยเครืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบวาลักษณะของหยดเหลืองมีการเกาะเปนกลุม กอนประกอบดวยธาตุตา งๆ ทีเ่ ปนองคประกอบของสิง่ มีชวี ติ
หรือ สารอินทรียในธรรมชาติทั่วไป อาทิ แคลเซียม โปแทสเซียม และแมกนีเซียม ฯลฯ
อยางไรก็ตามไดมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจาก ศูนยกีฏวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบเพิ่มเติมพบวา “ผลการตรวจสอบในเบื้องตนนั้นสารดังกลาวมีสวน
ประกอบของละอองเกสรดอกไมเปนจํานวนมาก และจากขอมูลภาพถายของหยดสารสีเหลืองที่ติดอยูบน
รถยนต สันนิษฐานวาสารสีเหลืองนาจะเปนมูลของผึ้งที่สรางรังอยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง”
ในสวนของการตรวจสอบคุณภาพนํา้ ฝนนัน้ กรมควบคุมมลพิษไดชีแ้ จงเชนเดียวกัน คือหลังจากทําการ
ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งเก็บตัวอยางนํา้ ฝนอัตโนมัตทิ ี่ อ.บางสะพาน พบวา ตัวอยางนํา้ ฝนทีเ่ ก็บไดจากหลังคาบาน
ในพื้นที่ ต.แมรําพึง และตัวอยางนํ้าฝนกลางแจงที่เก็บในพื้นที่ ต.ธงชัย ไมมี
สภาวะเปนกรด จึงเรียกไดวานํ้าฝนในพื้นที่อําเภอบางสะพานนั้นไมมีคา
ความเปนกรด และฝนเหลืองก็ไมเปนอันตรายเชนกัน
เครือสหวิรยิ ามีนโยบายดานการจัดการสิง่ แวดลอมทีม่ มี าตรฐาน
และติดตามตรวจสอบอยางเขมงวดในทุกๆ ดาน เพราะเราใสใจและตระหนัก
ในเรื่องสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตคนในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ ขอใหพี่นอง
ชาวอําเภอบางสะพานมั่นใจ วาเครือสหวิริยานั้นมุงมั่นในการสรางสภาพ
แวดลอมที่ดีเพื่อใหชุมชนกับอุตสาหกรรมอยูรวมกันอยางยั่งยืน

X

พนั ก งาน BSM สาขา1 รั บ รางวั ล
สตรีทํางานดีเดนในสถานประกอบกิจการ
จ.ประจวบฯ นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล

รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีมอบ
โลประกาศเกียรติคณ
ุ ใหกบั 5 สตรีทาํ งานดีเดนในสถานประกอบ
กิจการ จ.ประจวบฯ โดยนางเทียม ดวงทอง พนักงานปฏิบตั กิ าร
บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1 บางสะพาน เปนหนึง่ ในสตรีทาํ งานดีเดน
ที่เขารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จ.ประจวบฯ เนือ่ งในวันสตรีสากล ประจําป 2557 ภายใน
งานมี ซุ ม นิ ท รรศการให ค วามรู ด า นแรงงาน ให บ ริ ก ารตรวจ
สุขภาพทัว่ ไป และการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานและหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ และ บจก.บี.เอส.เมทัล ไดนํา
ชมรม TO BE NUMBER ONE โชวการแสดงชุดพิเศษ สรางสีสัน
ใหกับงาน ณ หอประชุม ที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ

Line Transport อบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุม
อุบัติเหตุใหเปนศูนย” เนื่องจากไดเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเปน

X

วันนีท้ มี ขาวฅนเหล็ก ขอหยิบเรือ่ งราวเกีย่ วกับการเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพนํา้ ฝน ในอําเภอ
บางสะพาน ที่ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ไดดําเนินการตรวจสอบและเฝาระวังมาโดยตลอด
รวมทั้งเรื่องราวของหยดเหลือง ซึ่งเปนละอองเกสรดอกไมมาใหทุกทานไดติดตามกัน
การจัดการสิ่งแวดลอม ของเครือสหวิริยา ถือเปนนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งบริษัทฯ ตองอยู
รวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข ดังนั้น ตองสรางความมั่นใจใหกับชุมชนวาในเรื่องการเฝาระวังดูแล ตรวจ
สอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ ทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าฝน ฯลฯ เพื่อให
ชุมชนอยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน
ซึ่งในวันนี้ จะขอนําเสนอในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝนในอําเภอบางสะพาน ที่ศูนยบริหาร
จัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และใหความสําคัญพรอมทั้ง
เฝาระวังมาโดยตลอด ซึ่งไดดําเนินการตรวจทั้งหมด 9 จุด (โรงงานในเครือฯ และศูนยฯ สิ่งแวดลอม ตรวจ
เพิม่ เติม) คือ บริเวณบานทาขาม บานทับมอญ บานดอนสําราญ บานบอทองหลาง บานกลางอาว บานหลักเมือง
เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อบต.พงศประศาสน และอบต.กําเนิดนพคุณ ทั้งนี้ จากขอมูลยอนหลัง ตั้งแตป
2554 – ปจจุบัน พบวาคาความเปนกรด-ดาง ของนํ้าฝนในอําเภอบางสะพานอยูในเกณฑมาตรฐาน คือไมตํ่า
กวา pH 5.6 หากตํ่ากวานี้คือมีคาความเปนกรดที่แรงขึ้น ซึ่งคาเฉลี่ยที่ตรวจวัดไดทุกปในอําเภอบางสะพาน
จะอยูท ี่ pH 6 – 8 ถือวาอยูใ นเกณฑดี เนือ่ งจากนํา้ บริสทุ ธิม์ คี า pH 7 และนํา้ ฝนปกตินนั้ มีความเปนกรดเล็กนอย
เพราะวามีคารบอนไดออกไซดละลายอยู ทั้งนี้ฝนกรดสวนใหญเกิดจากกาซซัลเฟอรไดออกไซดละลายปน
กับนํ้าฝนทําใหนํ้าฝนมีคาความเปนกรดสูงขึ้น แตเชื้อเพลิงที่ใชในอุตสาหกรรมเหล็กของเครือสหวิริยานั้นจะ
ใชนํ้ามันเตาที่มีคุณภาพดีคือมีกํามะถันหรือซัลเฟอรตํ่า อีกทั้งยังมีการควบคุมการเผาไหมอยางสมบูรณและ
ควบคุมคาการระบายมลพิษทางอากาศใหอยูในมาตรฐานอยูเสมอ ทําใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่
ระบายออกมาก็จะอยูในมาตรฐานเชนกัน
นอกจากนี้การเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพนํ้าฝนของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ไดครอบคลุมไปถึงการตรวจ
สอบเรื่องขอกังวลใจของชุมชน เชน ขอกังวลเรื่องหยดเหลือง ที่ปรากฎในพื้นที่อําเภอบางสะพาน ซึ่งทางเครือ
สหวิริยา ไดดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตั้งแตป 2551 โดยไดรับการยืนยันจาก กรมควบคุมมลพิษ พรอม
ดวยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงศูนยเครืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลงตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอยางหยดเหลือง 4 จุด คือ
- รถยนตที่จอดบริเวณที่วาการอําเภอ
บางสะพาน
- บริเวณ อบต.พงศประศาสน
- บนแผนสังกะสีและใบไม บานหนองตาเมือง ต.ธงชัย
- บนหลังคาบานเลขที่ 67 ม.6 บานหนองตาเมือง ต.ธงชัย

สิ่งสําคัญ และเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่มีมาตรการปองกันเกิดอุบัติเหตุและ
ระวังความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด จึง
จัดใหมกี ารอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมอุบตั เิ หตุ
ใหเปนศูนย” โดยไดรบั เกียรติจาก นางสาวขวัญนุสรณ
ออตยะกุล บริษัท อาณัติ คอนซัล แอนท เทรนนิ่ง
เซนเตอร จํากัด เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ อุบัติเหตุ
จากการทํางานสถานการณการเกิดอุบตั เิ หตุในปจจุบนั
สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุและความสูญเสีย หลักกการ
แนวทางในการปองกันอุบตั เิ หตุ และบทบาทหนาทีใ่ นการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุของแตละหนวยงานในองคกร

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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