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SSIควารางวัล“อนุรกั ษพลังงาน”
ตัวแทนประเทศประกวดอาเซียน
เอสเอสไอ ควาสุดยอดรางวัล
ดานการอนุรกั ษพลังงานประเภท
โรงงานควบคุ ม ดี เ ด น รางวั ล
Thailand Energy Awards 2014
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน จากนโยบายและระบบ
การจั ด การพลั ง งานที่ ดี เ ยี่ ย มการมีสวนรวมของพนักงานทุก
ระดับชั้น พรอมไดรับคัดเลือก
เป น หนึ่ ง ในสองโรงงานเข า
ประกวด ASEAN ENERGY
AWARDS 2014 ประเภทการ
บริหารจัดการพลังงานดีเดนใน
โรงงานขนาดใหญปนี้
ตามที่ ก รมพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน ไดจัดใหมีการ
ประกวดรางวัล Thailand Energy Awards
ประจําป 2557
อานตอ น.2

ผลงานดานอนุรักษพลังงานเอสเอสไอ
●

กระทรวงวิทยาศาสตร

- ป 2544: รางวัลดีเดน
ประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษพลังงาน
●

กระทรวงพลังงาน : Thailand Energy Awards

- ป 2551: รางวัลดานอนุรักษพลังงาน
ประเภทโรงงานควบคุมดีเดน
- ป 2552: รางวัลดานอนุรักษพลังงาน
ประเภทผูบริหารโรงงานควบคุมดีเดน
- ป 2557: ดานอนุรักษพลังงาน
ประเภทโรงงานควบคุมดีเดน
●

กระทรวงอุตสาหกรรม :
รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (The Prime Minister Industry Award)

- ป 2549: ประเภทการจัดการพลังงาน
- ป 2554: ประเภทการจัดการพลังงาน

WCE สยายปกงานซอมบํารุง
อุตสาหกรรมกระดาษเอสซีจี
เอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขาม
จัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบปลูกพืชไรดิน
แหงแรก ของบางสะพาน

อานตอ น.4

เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง เดินหนาขยายงานบริการ ในสายงานธุรกิจการ
จัดการงานซอมบํารุง ออกสูก ลุม อุตสาหกรรมลูกคาภายนอก ลาสุดไดรบั
สัญญางานจางเหมาซอมบํารุงเครื่องจักร และ อุปกรณ โรงงานบานโปง
และ โรงงานวังศาลา กลุม อุตสาหกรรมกระดาษเอสซีจี โดยมีมลู คาสัญญา
รวม 33.60 ลานบาท
นายณรงคฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล WCE ไดรับความไววางใจจาก บริษัท
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด หรือ
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE เปดเผย SKIC ซึง่ เปนกลุม อุตสาหกรรมกระดาษ
อานตอ น.3
กับผูส อื่ ขาว ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ วา ในเครือเอสซีจี

SSIสนับสนุนเหล็กสรางโบสถลอยนํา้ บางสะพานนอย
เอสเอสไอเดินหนากิจกรรมเพื่อสังคม-ชุมชน ดานศาสนา รวมสนับสนุนเหล็กเพื่อสรางโบสถลอยนํ้าแหงแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ณ วัดคอกชางเผือก ซึง่ ไดมกี ารวางศิลาฤกษเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ทีผ่ า นมาโดยมีพระเทพสิทธิวมิ ล เจาคณะจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
เจาอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เปนประธานฝายสงฆ และพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พรอมดวยนายนาวา จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เปนประธานฝายฆราวาส
พระอธิการมนัส สัจจะญาโณ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปดเผย กอสรางโบสถหลังนี้ โดยทางวัดคอก ศาสนา ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ทางวั ด คอก
เจาอาวาสวัดคอกชางเผือก คณะกรรมการ กับผูสื่อขาวหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก ชางเผือกมีความประสงคที่จะจัดสราง ชางเผือกไมมีโบสถในการทํากิจทาง
ดําเนินการกอสรางโบสถลอยนํา้ แหงแรก ว า “ที่ ม าในการเริ่ ม ดํ า เนิ น งานการ โบสถ เ พื่ อ ใช ใ นการทํ า กิ จ กรรมทาง ศาสนาตางๆ
อานตอ น.3
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“TCRSS”คิดใหม

ลดเชื่อมเหล็กซํ้า
เซฟเงินปละ1.6ล.

เหล็กแผนรีดเย็นไทยประสบผล
สําเร็จลดการสูญเสียเหล็กจาก
การเชื่อมซํ้า ดวยการคิดคน วิธี
ปรับปรุงรูปทรง (Shape) สวน
หัวของแผนเหล็กและควบคุม
อายุการใชงานมีดตัดของหัวและ
หางแผนเหล็ก เพื่อใหรอยตัด
เรียบ อายุการใชงานที่ไมเกิน
40,000 ตัน เปนผลทําใหลดความ
เสียหายจากการตัดรอยเชื่อม
ลดลงจาก 3.6 ตันตอเดือน เหลือ
1.8 ตันตอเดือน และความเสีย
หายจากการตัด Off gauge ลด
ลงจาก 9.5 ตันตอเดือน เหลือ
3.8 ตันตอเดือน คิดเปนเงินที่
ประหยัดได 136,000 บาทตอ
เดือน หรือประมาณ 1,630,000
บาทตอป
นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวย
กรรมการผู จั ด การใหญ บริ ษั ท
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรื อ TCRSS กล า วกั บ ผู สื่ อ ข า ว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ใน
การผลิตเหล็กแผนรีดเย็น กอนนํา
เหล็กแผนเขาสูก ระบวนการรีดเย็น
นัน้ ตองมีการนํามวนเหล็กมาเชือ่ ม
ตอกันดวยเครือ่ งเชือ่ ม (Welder) เพือ่
ปองกันมวนเหล็กขาดขณะทําการ
รี ด โดยก อ นส ง เข า สู แ ท น รี ด นั้ น
พนักงานตองตรวจสอบรอยเชื่อม
ใหอยูในมาตรฐานทุกครั้ง บางครั้ง
พนักงานพบวา
อานตอ น.2

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
SSI คว้ารางวัล

ต่อจากหน้า 1

ยกย่องหน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ พลั ง งานและการ
พัฒนาพลังงานทดแทนดีเด่น นั้น ได้ประกาศ
ผลไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น
63 รางวัลจากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 290 ราย ซึ่ง
ในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้าน
บุคลากรพลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ
ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ซึ่ ง ทางบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม
นายทินกร ผดุงวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยกับผูส้ อ่ื ข่าว
หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กว่า “รางวัลที่ได้รับนี้
เกิดจากการส่งเสริมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานจาก
ผูบ้ ริหาร และเกิดจากการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
ทั้งองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งในการจัดการ ควบคุม
ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ดำ�เนินมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น โดย
รางวัลทีไ่ ด้รบั ถือเป็นเครือ่ งรับประกันความสำ�เร็จ
ในด้ า นการดำ � เนิ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และ
จะเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการ
อนุรกั ษ์อย่างต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน และถึงแม้วา่ SSI
จะมีระบบการจัดการพลังงาน ระดับนึงแล้วก็ตาม
แต่กย็ งั มีหลายๆ ส่วนทีจ่ ะต้องดำ�เนินการปรับปรุง

TCRSS คิดใหม่

ระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เช่น การ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างทั่วถึงใน
พนักงานทุกระดับชั้น และการค้นหามาตรการ
ประหยัดพลังงานที่จะทำ�ให้ค่าพลังงานรวมของ
บริษัทลดลงอย่างชัดเจน”
นายทินกร กล่าวว่า การจัดการด้านพลังงาน
ของ SSI เริ่มต้นจากการมีนโยบายพลังงาน ซึ่ง
กำ�หนดโดยผู้บริหารสูงสุด โดยนโยบายพลังงาน
ถื อ เป็ น อี ก นโยบายหนึ่ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ โดย
ตระหนักดีว่า พลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการ
ผลิต ซึ่งมีอย่างจำ�กัดและมีแนวโน้มที่จะหมดลง
ในอนาคต การบริโภคพลังงานนั้น จะก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของโลก ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดการพลังงาน
ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีการใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด จึ ง มี ค ณะทำ � งานการอนุ รั ก ษ์
พลังงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้าน
การอนุรั กษ์ พลั งงาน โดยทำ�งานร่ วมกั บคณะ
ทำ�งานต่างๆ แบบ Cross Functional อันจะก่อให้
เกิดการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีสว่ นร่วมทัง้ องค์กร
ซึ่งระบบ Cross Functional team (การทำ�งานอย่าง
มีส่วนร่วม) ถือเป็นจุดแข็งของ SSI ที่ผลักดันให้
ระบบการจัดการพลังงานเกิดประสิทธิผล มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
“เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ เอสเอสไอรับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่น
ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั ง งานทดแทนใน
ระดับอาเซียน ASEAN Energy Award 2014 อีกด้วย”
ด้านนายเริงชัย นนทมิตร ผู้จัดการฝ่าย

ซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า โรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน
กล่ า วกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ ว่า “อุตสาหกรรมเหล็กถือได้ว่าเป็น
อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ พ ลั ง งานสู ง และพลั ง งานคื อ
เป็นต้นทุนทีส่ �ำ คัญในกระบวนการผลิต ซึง่ จะเห็น
ว่า SSI มีคา่ ใช้จา่ ยด้านพลังงานแต่ละปีมมี ลู ค่าสูง
ถึงหลักพันล้านบาท สำ�หรับกระบวนผลิตเหล็ก
แผ่นร้อนร้อนชนิดม้วน (Hot Strip Mill) นั้น การ
เกิดความสูญเสีย (Loss) ในกระบวนการ จากการ
เกิด Delay time หรือการเกิดของเสีย (Scrap) ใน
กระบวนการผลิต นอกจากจะมีผลให้อัตราการ
ผลิตลดลงแล้ว ยังส่งผลทำ�ให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย คือมีการสูญ
เสียเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับวัตถุดิบและ
พลังงานไฟฟ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ในระหว่าง
หยุดรอผลิตนั้นเอง ทำ�ให้พนักงานฝ่ายผลิตทุก
ระดับได้เกิดแนวคิดและวิธีการปรับปรุงเพื่อลด
ความสูญเสีย (Loss) ในกระบวนการผลิตอย่างต่อ
เนื่อง เช่น มาตรการการลดการสูญเสียพลังงาน
จากการหยุดผลิตต่าง ๆ จึงส่งผลให้ได้รับรางวัล
ดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน
ทุกระดับ และเป็นความร่วมมือร่วมใจกันทำ�ให้
เกิดสัมฤทธิผล”
การประกวดรางวั ล ด้ า นการใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เป็ น เวที ห นึ่ ง ที่
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปมี จิ ต สำ � นึ ก ใน
การพั ฒ นาพลั ง งานและใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล
Thailand Energy Awards ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน เป็นอีกหนึ่งรางวัลหนึ่งที่ยกย่องหน่วย
งานและบุคลากรที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กร
ต่าง ๆ และยังส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
ตลอดจนองค์กรทีม่ บี ทบาทส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
ให้เกิดการตืน่ ตัวในการอนุรกั ษ์พลังงาน และผลัก
ดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น
สำ�หรับวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด
ครั้งนี้นั้นก็เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความ
ชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เพือ่ เผย
แพร่ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องและสนใจได้นำ�ไปปฏิบัติและประยุกต์
ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลสู่กลุ่ม
เป้าหมายทีย่ งั ไม่เข้าสูร่ ะบบดังกล่าวให้มสี ว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนมากขึ้น เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทน
ของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้าน
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนในระดับอาเซียนที่จัดขึ้นในแต่ละปี และ
เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย
ไปประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน ASEAN
Energy Award 2014 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกันยายนนี้

		 จากแนวทางการปฏิบัติทดลอง โดยผ่าน
การทำ�กิจกรรม T1 ครัง้ นี้ ทำ�ให้สามารถลดอัตรา
การ Re welding ลงไป มีผลทำ�ให้ความเสียหาย
จากการตัดรอยเชือ่ มลดลงจาก 3.6 ตันต่อเดือน
เหลือ 1.8 ต้นต่อเดือน และความเสียหายจาก

การตัด Off gauge ลดลงจาก 9.5 ตันต่อเดือน
เหลือ 3.8 ตันต่อเดือน คิด เป็นเงินที่ประหยัดได้
136,000 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 1,630,000
บาทต่อปี เป็นผลสำ�เร็จ
		 นายเฉลิม บุญเทียบ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

“ความสำ�เร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงานทีไ่ ม่หยุดนิง่ ในการดำ�เนินกิจกรรม
T1 (QCC) ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาปรับปรุง
การทำ�งานให้ TCRSS ของเราเป็นหนึ่งอยู่เสมอ
นั่นเอง”
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รอยเชื่อมไม่ได้ตามมาตรฐาน ต้องนำ�ไปเชื่อม
ใหม่ (Re welding) ทำ�ให้เกิดการสูญเสียจากการ
ตัดรอยเชื่อมทิ้ง หรือบางครั้งแท่นรีดต้องหยุดรอ
ทำ�ให้เกิดตำ�หนิ (Off gauge) ซึ่งต้องตัดทิ้งเช่นกัน
โดยในแต่ ล ะเดื อ นจะเกิ ด การสู ญ เสี ย เฉลี่ ย
ประมาณ 230,000 บาท
		 ปัญหาดังกล่าว พนักงานในชื่อกลุ่ม High
Speed เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำ�กิจกรรม T1 (QCC)
หรือโครงการ TCRSS to be number 1 ซึ่งเป็น
กิ จ กรรมที่ ใ ห้ พ นั ก งานรวมกลุ่ ม กั น พั ฒ นา ให้
TCRSS เป็นที่หนึ่งในด้านธุรกิจของหน่วยงาน
Couple Pickling and Cold Mill (CPCM) กระบวนการ
ล้างและรีดเหล็ก ได้อาสาช่วยกันพัฒนาปรับปรุง
เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการศึ ก ษา
วิเคราะห์ คิดค้นวิธี และร่วมกันทดลองวิธีลด
ปัญหาการเชือ่ มซํา้ (Re welding) โดยการพิจารณา
ปรับปรุงรูปทรง (Shape) ด้านหัวของแผ่นเหล็ก
ซึ่งมีลักษณะงุ้ม และรอยตัดที่มีลักษณะไม่เรียบ
(Burr) จนได้แนวทาง วิธีปรับปรุง พร้อมกับได้
ทดลองปฏิบัติ ดังนี้
- ปรับปรุง Shape โดยการปรับ Processor
Leveler ซึ่งหลังจากทดลองทำ�แล้วไม่ได้ผล จึง
ยกเลิกไป
- ปรั บ ปรุ ง Shape ส่ ว นหั ว ของแผ่ น เหล็ ก
จาก Preparation Shear ซึ่งได้ทดลองทำ� และหา
มาตรฐานต่างๆ จนสามารถได้จุดที่ดีที่สุด
- ควบคุมอายุการใช้งานมีดตัดของหัว-หาง
แผ่นเหล็ก เพื่อให้รอยตัดเรียบ โดยกำ�หนดอายุ
การใช้งานที่ไม่เกิน 40,000 ตัน
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โบสถ์ลอยนํ้า
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ต้องอาศัยชาวบ้านในชุมชนจัดหารถรับส่งเพื่อไปขอใช้โบสถ์วัดอื่นๆ ในหมู่บ้าน
หรือตำ�บลอืน่ ทีว่ า่ งและไม่ตดิ กิจศาสนพิธี
ใช้ประกอบสังฆกรรมทุกชนิด ซึ่งปัจจุบัน
วัดคอกช้างเผือกมีกิจทางศาสนาที่พระ
ภิกษุสงฆ์ต้องปฏิบัติตลอดทั้งปี เช่น ลง
โบสถ์สวดปาฏิโมกข์ทกุ การอุปสมบทพระ
ภิกษุ การอุปสมบทและอบรมสามเณร
ฤดูร้อน อบรมอุบาสิกาแก้ว ปฏิบัติธรรม
ในวันสำ�คัญทางศาสนา และเป็นสถานที่
ปล่อยสัตว์นํ้าในวันสำ�คัญต่างๆ ของชาติ
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหาความ
สงบสุขของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
จากปั ญหาดั งกล่ า วทางคณะสงฆ์
และคณะกรรมการของวัดคอกช้างเผือก
ได้ประชุมหารือร่วมกันให้มีการจัดสร้าง
โบสถ์ ขึ้ น โดยดู จ ากสภาพแวดล้ อ มของ
บริ เ วณวั ด และงบประมาณที่ ท างวั ด
จะสามารถจั ด ทำ � ได้ แ บบประหยั ด และ
สามารถใช้งานได้จริง โดยทางคณะสงฆ์
และคณะกรรมการวัดได้เริ่มศึกษาข้อมูล
และดูงานจากสถานที่อื่นๆ เพื่อมาปรับ
รู ป แบบให้ เ หมาะสมกั บ สถานที่ ข องวั ด
และมีมติจะจัดสร้างโบสถ์แบบลอยนํ้า
หลังแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือ
จะเรียกได้วา่ เป็นหลังเดียวในโลกก็ได้ โดย
ดูและศึกษารูปแบบของบ้านที่ลอยนํ้าใน
จังหวัดกาญจนบุรี นำ�มาปรับรูปแบบเพื่อ
ให้เข้ากับงานสร้างโบสถ์ ส่วนเรื่องของ
วัสดุในการก่อสร้างและทำ�ฐานรองรับตัว

โบสถ์ได้รับการประสานงานขอความ
อนุเคราะห์จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเหล็กแผ่น
รีดร้อน (ตัดเป็นแผ่น) มอบให้ทางวัด
เพื่อใช้ในการทำ�ทุ่นลอยนํ้า
โบสถ์ลอยนํ้าวัดคอกช้างเผือก มี
ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว
12 เมตร โบสถ์ลอยนํ้าทั้งหลังมีสะพาน
ลอยนํ้าเป็นทางเดินเพื่อเข้าสู่ตัวโบสถ์
ลอยนํ้าความยาว 16 เมตร โครงสร้าง
ของโบสถ์ลอยนํ้าประกอบด้วย
1. ทุ่นเหล็กลูกบวบลอยนํ้า เป็นทรง
รูปบวบจำ�นวน 5 ลูก ความยาว 12 เมตร
เพื่อใช้รองรับโบสถ์
2. เสาเหล็ก ขนาด 4 นิว้ สูง 4 เมตร
จำ�นวน 12 ต้น
3. หลังคา เมทัลชีท สีเหลือง มีใบเทศ
4. เสตท สำ�หรับพิธีสังฆกรรม ขนาด
6x7 เมตร
5. พื้นโบสถ์ ใช้ไม้บุนนาค (นาคบุด)

X พนักงานทีซีอาร์ร่วมมอบสิ่งของในโครงการ “ของเก่า เราให้”

แก่มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสวัสดิการ
สำ�นักงานกรุงเทพฯ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทน ส่งมอบ
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า และหนังสือทีร่ วบรวมจากเพือ่ นพนักงาน มอบให้แก่มลู นิธกิ ระจกเงา
ภายใต้โครงการ “ของเก่า เราให้” เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินโครงการของมูลนิธิ “แบ่งปันเพือ่
การเปลีย่ นแปลง” ทีน่ �ำ ของทีไ่ ด้รบั บริจาคส่งต่อมอบให้แก่ผทู้ มี่ คี วามต้องการหรือขาดแคลน
ต่อไป ณ มูลนิธิกระจกเงา วิภาวดี 62
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จำ�นวน 186 แผ่น ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4 เมตร
6. รอบตั ว โบสถ์ มี ร ะเบี ย งรั้ ว รอบเพื่ อ
ความปลอดภัย
ในการจัดทำ�ลูกบวบเหล็ก ได้รับการ
สนับสนุนจากเอสเอสไอ หรือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด(มหาชน) ถวาย
เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น (ตั ด เป็ น แผ่ น ) ขนาด
กว้าง 1.2 เมตร ยาว 3.05 เมตร ความหนา 4
มิลลิเมตร จำ�นวน 55 แผ่น เพื่อเป็นการช่วย
เหลือในการลดต้นทุนการจัดซื้อเหล็กแผ่น
รีดร้อนที่ใช้ในการจัดทำ�ทุ่นลอยนํ้ารองรับ
ตัวโบสถ์แบบลอยนํ้าแห่งแรกของจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ อีกทัง้ ยังเป็นการสนับสนุน

WCE สยายปีก
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ในงานสั ญ ญางานจ้ า งเหมาซ่ อ มบำ � รุ ง
เครื่องจักร และ อุปกรณ์ โรงงานบ้านโป่ง
และ โรงงานวังศาลา โดยมีมูลค่าสัญญา
รวม 33.60 ล้ า นบาท โดย WCE จะรั บ
ผิดชอบดำ�เนินการซ่อมเครื่องจักร อาทิ
เครื่องจักรผลิตกระดาษ, เครื่องจักรผลิต
เยื่ อ จากเศษกระดาษ, เครื่ อ งจั ก รผลิ ต
ไอนํ้ า และไฟฟ้ า , เครื่ อ งจั ก รผลิ ต เยื่ อ
กระดาษ, เครื่องจักรควบคุมสิ่งแวดล้อม
และเครื่องจักรด้านอรรถประโยชน์ต่างๆ
ในโรงงานนับเป็นการประสบความสำ�เร็จ
อีกครัง้ ในการขยายงานบริการ ในสายงาน
ธุรกิจการจัดการงานซ่อมบำ�รุง ออกสู่กลุ่ม
อุตสาหกรรมลูกค้าภายนอก
บริ ษั ท สยามคราฟท์ อุ ต สาหกรรม
จำ�กัด หรือ SKIC ดำ�เนินธุรกิจกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ ในเอสซีจี เปเปอร์ ผู้นำ�ด้าน
การผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพ เป็น
ผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทย และ ปัจจุบนั
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยฐานการผลิตทั้ง
ในประเทศไทย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์
โดยมีกำ�ลังการผลิตรวมปีละ 2.3 ล้านตัน
ด้วยเครื่องผลิต กระดาษมากถึง 15 เครื่อง
และ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล จึงสามารถผลิ ต สิ น ค้ า
ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า

ช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาให้กับชุมชน
ในการสร้างคุณค่าทางศาสนาและจารีต
ประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมไทย
โดยเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ทีผ่ า่ นมา พระเทพสิทธิวมิ ล เจ้าคณะจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พร้อมด้วย
นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทำ�พิธีเปิด
และพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดคอกช้างเผือก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในหลากหลาย อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
“สำ � หรั บ สายงานธุ ร กิ จ การจั ด การ
งานซ่อมบำ�รุงของ WCE นั้นเน้นการให้
บริ ก ารด้ า นงานบริ ห ารจั ด การงานซ่ อ ม
บำ � รุ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม และเครื่ อ ง
จักรกล ซึ่งรวมทั้งงานเครื่องกล งานไฟฟ้า
งานโยธา งานสอบเทียบอุปกรณ์วัดคุม
ทางอุตสาหกรรม โดยให้บริการรับจัดวาง
ระบบงานซ่อมบำ�รุงโรงงาน รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคของโรงงาน ด้วยเครื่องมือ
เครื่องจักร โดยเริ่มให้บริการกับ บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และ
ให้บริการกับกิจการของเครือสหวิริยา มา
มากกว่า 15 ปี”
ทั้งนี้ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด หรือ WCE ได้รับความไว้วางใจจาก
SKIC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดำ�เนินงาน
ในสายธุรกิจวิศวกรรม จัดหา และ ก่อสร้าง
ให้บริการ Intergrated EPC (การให้บริการ
ด้ า นการออกแบบวิ ศ วกรรม การจั ด หา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง
แบบครบวงจร) นับเป็นอีกขั้นของความ
สำ�เร็จที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในด้าน
ความเป็นผู้นำ�ของการให้บริการวิศวกรรม
ของ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
หรือ WCE ที่ต่อยอดความไว้วางใจของ
SKIC จากสายงานธุรกิจวิศวกรรมจัดหา
และก่อสร้าง ไปสูส่ ายงานธุรกิจการจัดการ
งานซ่อมบำ�รุง” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2557

หนั ง สื อ พิ ม พ ข า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ
ฉบั บ นี้ ข อย อ นรอยตามดู ค วามสํ า เร็ จ
ของโครงการยุ ว เกษตรอิ น ทรี ย ป ลู ก พื ช
ไรดิน ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics
System) แหงแรกในโครงการ ณ โรงเรียน
บานทาขาม อําเภอบางสะพาน ภายใตการ
สนับสนุนดําเนินงานจากบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
รวมทั้งความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน
นักเรียน ประชาชนในพืน้ ที่ ทีไ่ ดมสี ว นรวม
นําพาโครงการสูความสําเร็จจนสามารถ
เปนตนแบบของการเรียนรูแกผูที่ส นใจ
ศึกษาดูงาน
นับตั้งแต ป 2555 เปนตนมาที่ เอสเอสไอ
ไดเขาไปสงเสริมและสนับสนุนโครงการยุวเกษตรอินทรียปลูกพืชไรดิน ระบบไฮโดรโป
นิกส (Hydroponics System) ในโรงเรียนบานทา
ขาม หมูท ี่ 4 ต.แมราํ พึง โดยเล็งเห็นความสําคัญ
ของเยาวชนในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด ไดผักปลอดสารพิษบริโภค
และจําหนายสรางรายไดเสริมระหวางเรียน
พรอมเปดพืน้ ทีใ่ หนกั เรียนนําผลิตผลมาจําหนาย
ใหผูปกครอง พนักงานที่โรงงาน โรงพยาบาล
โรงแรม รีสอรท และรานอาหารในพืน้ ทีใ่ กลเคียง
นอกจากนี้ ยังไดมกี ารบูรณาการกิจกรรม
โครงการฯ เขากับการเรียนการสอนของโรงเรียน
มีพๆ่ี จากทีมชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ เปนพีเ่ ลีย้ ง
และถายทอดทักษะธุรกิจใหกับนอง ๆ โดยเริ่ม

เอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขาม
จัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบปลูกพืชไรดิน
แหงแรก ของบางสะพาน
จากนําคณะครูและนองๆ เดินทางไปศึกษา
ดูงานเจาของธุรกิจฟารมผักไฮโดรโปรนิกสที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อจุดประกายความคิด
และศึกษาเรียนรูความเปนไปไดของโครงการ
ตลอดจนการฝกอบรม ใหความรูเรื่องการปลูก
พืชไรดิน จากผูเชี่ยวชาญการปลูกพืชไรดิน
ระบบไฮโดรโปนิกส ทัง้ ภาคทฤษฎี และการลงมือ
ปฏิบัติจริง หลังจากนั้นจึงไดจัดสรางโรงเรือน
และไดติดตั้งระบบการปลูกในโรงเรือนใหกับ
โรงเรียน การเพาะเมล็ดลงในถาดเพาะ การ
ยายตนกลาจากถาดเพาะลงแปลงปลูก และ
ใหนาํ้ ทีผ่ สมสารละลายธาตุอาหารเชาและเย็น
ทุก ๆ วัน โดยจะใชเวลาประมาณ 20-25 วันก็
สามารถเก็บผลผลิตได แปลงผักนํารองแหงนี้
นอกจากจะเสริมความรูในเรื่องการทําเกษตร
สมัยใหมแลว นองๆ เยาวชนยังมีผักปลอด
สารพิษไวรับประทาน ลดคาใชจายในการซื้อ
อาหารกลางวัน และชวยผูปกครองลดคาใช
จายภายในบานไดอีกดวย พรอมถายทอด
ความรูใหกับนอง ๆ ในโรงเรียนเพื่อเปนการ
สรางเครือขายใหกบั รุน นอง ไดดาํ เนินการตอไป
ดานการตลาด ชวงแรกบริษัท ฯ ไดประสานขอ
ความรวมมือจากโรงงาน ในเครือสหวิรยิ าฯ ขอ
ใหนอ ง ๆ โรงเรียนบานทาขามนําผักไปจําหนาย
ภายในบริษัทฯ การจําหนายที่ตลาดนัดตาง ๆ
โรงพยาบาลอําเภอบางสะพาน โรงแรม รีสอรท
และรานอาหารในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อเปนชอง
ทางในการประชาสัม พัน ธผัก ปลอดสารพิษ
ใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตั้งแต

กระบวนการเริม่ ตนการผลิต การบริหารจัดการ
จนสุดทายมาสูกระบวนการจัดจําหนายสินคา
สูทองตลาด นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการ
เรียนรูท กั ษะธุรกิจใหกบั นักเรียนอยางครบวงจร
และสามารถนําไปปรับใชกบั ภาวะทางสังคมที่
เปนอยูจริงในปจจุบัน
ป จ จุ บั น กิ จ กรรมโครงการฯ สามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิผล เปน
ที่ประจักษแกชุมชน โรงเรียนรอบขางไดนํา
ไปเปนแบบอยาง อีกทั้งเปนตัวอยางเพื่อการ
เรียนรูตอไปในอนาคตอีกดวย โดยตั้งแตเริ่ม
โครงการฯ โรงเรียนมีรายไดจากการจําหนาย
ผัก เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจํานวนทั้งสิ้น
14,286 บาท และมีความพรอมที่จะเปนศูนย
การเรียนรูต น แบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส ใน
สถานศึกษา ของ อ.บางสะพาน เพื่อเปนการ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรียระบบไฮโดร
โปนิกส แกสถานศึกษา ชุมชนในพื้นที่ และผูที่
สนใจทั่วไปไดศึกษาเรียนรู ตอไป
นายสุ รศั ก ดิ์ สายนาค ผู อํ า นวยการ
โรงเรียนบานทาขาม เลาใหฟง วา ตัง้ แตบริษทั ฯ
ไดเขามาสนับสนุนสงเสริมโครงการยุวเกษตร
อินทรียป ลูกพืชไรดนิ ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) ทํ า ให กิ จ กรรมการปลู ก ผั ก ได มี ก าร
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและเขมแข็งมาโดย
ตลอดและทางโรงเรียนตั้งใจจะทําโครงการ
ยุวเกษตรอินทรียป ลูกพืชไรดนิ ระบบไฮโดรโปนิกส
(Hydroponics) เพือ่ ใหนกั เรียนไดมที กั ษะความรู
จากการที่ ไ ด ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง การเรี ย นรู
กระบวนการทางการตลาด การประชาสัมพันธ
และเปนการถายทอดความรูจากรุนพี่สูรุนนอง
และทางโรงเรี ย นจะพั ฒ นาให เ ป น ศู น ย ก าร
เรียนรูใหกับหนวยงาน องคกร หรือโรงเรียนที่
สนใจตอไป
เช น เดี ย วกั บ เด็ ก หญิ ง ปรี ก านต ด า
ปะสิ่งชอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

โรงเรียนบานทาขาม ที่ไดบอกวา รูสึกภูมิใจที่
ไดเขารวมกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส
เพราะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นที่นอกเหนือ
จากวิชาที่เรียน การปลูกผักก็เปนการฝกสมาธิ
อีกทางหนึ่งดวย โดยไดรับการถายทอดความรู
จากรุนพี่ และคิดวาจะนําความรูที่ไดถายทอด
ใหกับรุนนองตอไปดวย เพื่อที่พวกเราทุกคน
จะไดมีผักปลอดสารพิษไวรับประทานภายใน
โรงเรี ย น และส ว นที่ เ หลื อ พวกเราก็ เ อาไป
จําหนายทําใหมีรายไดอีกทางหนึ่ง
สวนนายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการ
สวนชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ ผูรวมดําเนิน
โครงการนี้ไดบอกเลาวาศูนยเรียนรูตนแบบ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกสทโี่ รงเรียนบานทาขาม
ที่เกิดจากความรวมมือระหวางบริษัทฯ และ
โรงเรียนจะเปนอีกสถานที่หนึ่ง ที่โรงเรียนใน
พื้นที่ใกลเคียง คนในชุมชน หรือบุคคลอื่น ๆ
ที่สนใจ สามารถที่จะมาเรียนรู และนํากลับไป
ปฏิบตั ไิ ดจริง สิง่ ทีถ่ อื วาเปนจุดแข็ง คือ นโยบาย
ของผูบ ริหารมีความชัดเจน มีการบริหารจัดการ
ที่เปนระบบ คณะครูและนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม มีการถายทอดความรูของนักเรียน
จากรุนพี่ สูรุนนอง มีผลผลิตอยางตอเนื่องนํา
เขาสูโครงการอาหารกลางวัน สวนที่เหลือจาก
การบริโภคก็นําไปจําหนาย นักเรียนมีรายได มี
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ตอไป
โครงการยุวเกษตรอินทรียปลูกพืชไรดิน
ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics System)
เป น หนึ่ ง ในความมุ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยยึ ด หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบทางสังคมของเอสเอสไอ เพื่อ
มุ ง “สร า งสรรค • ความแข็ ง แรง” ด ว ยการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
“สร า งสรรค น วั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก และ
บริการที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคา สรางกําไรสมํ่า
เสมอ สร า งผลตอบแทนแก ผู มี ส ว นได เ สี ย
อยางยั่งยืน”
ทั้ ง นี้ ห น ว ยงานใดสนใจศึ ก ษาดู ง าน
เรียนรูว ธิ กี ารปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) สามารถติดตอโรงเรียนบานทาขาม
หมูที่ 4 ต.แมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไดโดยตรง
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ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปที่ 5 ฉบับที่ 105 ประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2557

ทีมมวลชนสัมพันธ สงตอขอมูลเครือสหวิรยิ า

ผาน“เวทีประชาเสวนา”2557

เปด 6 เวทีเขมขน เพือ่ ชุมชนรับรู เขาใจ กาวไปดวยกัน

ประมวลภาพ
พิเศษ
คุณวิทย วิริยประไพกิจ
พรอมครอบครัว
ถวายพระพุทธรูปทองคํา
แดพระสังฆราช
ณ วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ

กาวสูปที่ 5 กับโครงการ “ประชา
เสวนา เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
อย า งยั่ ง ยื น ” โดยแผนกมวลชน
สัมพันธ เครือสหวิริยา โดยครึ่งป
หลั ง นี้ จ ะเดิ น หน า จั ด เวที ป ระชา
เสวนา 6 เวที อยางเขมขน เวทีแรก
ประเดิม 29 สิงหาคมนี้ เนนกระจาย
เชิญกลุม ตามตําบลตางๆ ใหเขารวม
อยางทัว่ ถึง สงขอมูลใหทราบทัง้ เชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
พรอมแนวความคิด การระดมสมอง
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน
นางสาววันวิสาข หุน จิน้ ผูจ ดั การ
แผนกมวลชนสั ม พั น ธ อาวุ โ ส แจ ง
รายละเอียดความคืบหนาของโครงการ
ประชาเสวนา เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กอยางยั่งยืน ปที่ 5 ใหทีมงาน
ขาวฅนเหล็กชวยประชาสัมพันธขอมูล
:อานตอหนา 2
ดีๆ วา

ตอ น.3

บานทุง นุน ศึกษาดูงานการจัดตัง้ ธนาคารชุมชน
จากหมูบ า นนํารองรุน ที่ 1 ในพืน้ ทีอ่ .บางสะพาน
เพือ่ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ใหดยี งิ่ ขึน้

พนักงานอุดหนุน “สินคาชุมชนเคลือ่ นที”่ คึกคัก

:อานตอหนา 3

:อานตอหนา 2

●

ดูงานพัฒนาชุมชน

●

ดูงานธุรกิจเหล็ก

คณะทํางานฯ บริหารจัดการปรับกลยุทธุบริการ
และรานคา เชิญชวนผูข ายรายใหมเขารวมเพือ่ ให
มีสินคาหลากหลายกระตุนยอดการซื้อ พรอมทั้ง
มองหาบริการใหมๆ สรางสีสนั ใหกจิ กรรม “สินคา
ชุมชนเคลื่อนที่”
คณะทํางานจัดซือ้ -จัดจาง และแผนกมวลชนสัมพันธ
เครือสหวิรยิ า รวมกันจัดกิจกรรม “สินคาชุมชนเคลือ่ นที”่
สนับสนุนใหพอคาแมคาใหมีรายไดเสริมและกระตุน
เศรษฐกิจใหหมุนเวียนในอําเภอบางสะพาน พรอมทัง้ เปน
:อานตอหนา 2
พืน้ ทีใ่ หพนักงานในเครือสหวิรยิ า

●

อบรมแกส CNG

ไลน ทรานสปอรต จัดอบรม
เสริมทักษะการทํางานใหพนักงาน
หลักสูตร “การติดตัง้ ระบบกาซ CNG”

ผูบ ริหารและทีมงาน ทรู ปลูกปญญา
ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา

น.4

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย
สแตมปฟอรด ศึกษาดูงาน
ธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา
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ประมวลภาพ
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
เวทีประชาเสวนา

ต่อจากหน้า 1

		“สำ�หรับโครงการ
ประชาเสวนา เพื่ อ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เหล็กอย่างยั่งยืน ของ
ครึ่งปี 2557 นี้ แผนก
มวลชนสัมพันธ์ และ
หน่วยงานร่วมจัด ได้
กำ�หนดจัดโครงการฯ วันวิสาข์ หุ้นจิ้น
ทั้งสิ้น 6 เวที กับ 6 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โดยในปีนี้เน้นคอนเซ็ปต์ และแนวการเสวนา
ใหม่ คือเป็น “เวทีประชาเสวนา เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน ตอน เส้นทาง
ของเหล็ ก กล้ า และท่ า เรื อ กั บ โอกาสการ
พัฒนาบางสะพาน” เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่ม
ปรับปรุงเรื่องรูปแบบการจัดโครงการฯ ทั้งมิติ
ของข้อมูลที่จะส่งถึงผู้เข้าร่วมโครงการ รวม
ถึง สถานที่ จั ด งาน วิ ทยากร ฯลฯ จะมีการ
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้าร่วมทัง้ 6 กลุม่
ข้อสำ�คัญทีข่ าดไม่ได้คอื การระดมแนวคิดงาน
พัฒนาอำ�เภอบางสะพานระหว่างชุมชนกับ
เครือสหวิรยิ าทีไ่ ด้จากเวทีนี้ และนำ�ไปต่อยอด
ให้เกิดงานพัฒนาอย่างจริงจัง อาทิ การพัฒนา

สินค้าชุมชนเคลื่อนที่ ต่อจากหน้า 1
ได้จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคคุณภาพดี
ราคาประหยัด ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำ�
ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ที่บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี (SSI) และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
(TCRSS) โดย กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่
เดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่13 ออกขาย ณ
TCRSS และครั้งที่14 ที่ SSI มียอดขายรวมกัน
กว่า 50,000 บาท และมีพ่อค้าแม่ค้าให้ความ
สนใจมาร่วมออกร้านเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดคณะ
ทำ�งานฯ ได้ปรับกลยุทธ์ สร้างสีสนั ให้กจิ กรรม
โดยเพิม่ “บริการตัดผมฟรี” จากช่างผูช้ �ำ นาญ
ในที ม งานมวลชนสั ม พั น ธ์ พร้ อ มมี บ ริ ก าร
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ประจำ�วันที่ 16 สิงหาคม 2557
ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเรื่องข้อ
กั ง วลใจของชุ ม ชน รวมถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น งาน
พัฒนาในชุมชน เป็นต้น”
		 นางสาววั น วิ ส าข์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
“กลุ่มเป้าหมายที่เชิญร่วมโครงการฯ นี้ อาทิ
เครือข่ายผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์ เครือข่าย
ธนาคารและสภาผู้นำ� ของหมู่บ้านต่างๆ รวม
ถึงพี่น้องในพื้นที่ที่ยังไม่มีกิจกรรมธนาคาร
ชุมชน หรือสภาผูน้ �ำ ชุมชน เป็นต้น ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
บรรยากาศของเวทีประชาเสวนา นับได้ว่า
เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพูดคุย
ระดมสมอง ทั้งข้อมูลของเครือสหวิริยา และ
ข้ อ มู ล ของชุ ม ชน เป็ น โครงการที่ ทำ � ให้ เ กิ ด
ความใกล้ชิด รู้จักกันมากขึ้น มีหลายๆ พื้นที่
สนใจและอยากเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ซึ่ ง ปี นี้
เนื้อหาและรูปแบบ ก็จะต่างไปจากทุกปี โดย
จะเน้นตามคอนเซ็ปต์ของโครงการฯ คือ เรื่อง
เหล็กกล้า และท่าเรือ การขนส่ง ต้นทาง ปลาย
ทางของเหล็ก จากวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ ก็
นับว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของโครงการฯ เรา
พยายามกระจายความรู้และข้อมูลของเครือ
สหวิริยาสู่ชุมชนอย่างรอบด้าน และรับข้อมูล
ข้อเสนอแนะจากชุมชนเช่นเดียวกัน จะได้
ช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาด หรือปรับปรุงด้านใด

ให้มากขึ้น ซึ่งทีมมวลชนสัมพันธ์ในฐานะ
ผู้จัดงาน ต้องขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ข้อ
เสนอแนะที่ดีผ่านกิจกรรมโครงการฯ มาโดย
ตลอด รับรองว่าในครึ่งปีหลังนี้ เวทีประชา
เสวนาฯ ทั้ง 6 ครั้ง จะสามารถร่วมเป็นหนึ่งใน
เวทีพัฒนา อ.บางสะพาน ได้อย่างแน่นอน”
		 สำ�หรับกลุม่ พีน่ อ้ ง อ.บางสะพาน ในพืน้ ที่
ใด สนใจเข้าร่วมโครงการประชาเสวนา เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยัง่ ยืน สามารถ
ติดต่อได้ที่ ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
โดยครั้งแรกของปีนี้จะเริ่มจัดขึ้นในวันศุกร์ที่

นวดคลายเครี ย ดจากตำ � บลกำ � เนิ ด นพคุ ณ
ราคาเป็นกันเอง เป็นการสร้างกิจกรรมแปลก
ใหม่ให้กับ “กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่”
ซึ่งทางคณะทำ�งานฯ วางแผนสร้างกลยุทธ์
ดึงดูดลูกค้าให้มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในครั้งต่อๆ
ไป และร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพดี ราคา
ประหยั ด และส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ พี่ น้ อ งชาว
อำ�เภอบางสะพานได้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
		นางสาววั น วิ ส าข์ หุ้ น จิ้ น ผู้ จั ด การ
แผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา กล่าวว่า
“นอกจากกลยุทธ์การเพิ่มร้านจำ�หน่ายสินค้า
การคัดเลือกสินค้าดี มีคณ
ุ ภาพ เข้ามาเพิม่ เติม
ในกิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่แล้ว ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับดีอย่างต่อเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้า

โดยเฉพาะ 2 ครัง้ ทีจ่ ดั ล่าสุด ทีม่ รี า้ นค้าเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 36 ร้านค้า (2 โรงงาน) การปรับกลยุทธ์
อื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า ก็เป็นสิ่งสำ�คัญ
ทีมงานจึงพยายามหากิจกรรมเสริมอื่นๆ มา
เป็นตัวช่วยให้การออกคาราวานสินค้าชุมชน
เคลื่อนที่มีสีสัน สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิด
ขึ้น จึงได้มีการเริ่มเชิญชวนพี่น้อง ต.กำ�เนิดนพคุณ ทีม่ คี วามรูท้ างด้านการนวดคลายเส้น
มาให้บริการ สร้างบรรยากาศใหม่ในการจับ
จ่ายใช้สอย รวมทัง้ บริการตัดผมฟรีจากแผนก
มวลชนฯ และพนักงานก็ให้ความสนใจเป็น
อย่างดี คือได้ทั้งซื้อสินค้าและมีบริการเสริม
อื่นๆ”
		 “สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร

29 สิงหาคมนี้ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
เดือนธันวาคม ซึ่งทีมงานข่าวฅนเหล็ก จะนำ�
รายละเอียด สรุปโครงการ และความคืบหน้า
มารายงานให้ท่านผู้อ่านทราบอย่างต่อเนื่อง
และคณะทำ�งานฯ ทุกๆ ท่าน ทีช่ ว่ ยกันผลักดัน
ให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
พี่ๆ น้องๆ ชาวเครือสหวิริยาที่ให้การอุดหนุน
สินค้าในกิจกรรมค่อนข้างสูง และพ่อค้าแม่คา้
ทุกๆ ร้าน ที่ให้ความสนใจมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิ จ กรรมฯ ทั้ ง หมดนั้ น คื อ ยึ ด หลั ก การ
ตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้น รวมถึง
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ซึ่งทาง
คณะทำ � งานฯ มุ่ ง หวั ง ให้ “กิ จ กรรมสิ น ค้ า
ชุ ม ชนเคลื่ อ นที่ ” เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการขายให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิด
รายได้ ห มุ น เวี ย นกระจายสู่ พี่ น้ อ งชาว
บางสะพานให้มากทีส่ ดุ ซึง่ คาดว่าความร่วมมือ
ร่ ว มใจของพวกเราทุ ก คน จะช่ ว ยสร้ า งให้
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ”
นางสาววันวิสาข์ กล่าว
		 หากสมาชิ ก ในชุ ม ชนท่ า นใด มี ค วาม
สนใจเข้ า ร่ ว มขายสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ต่างๆ ในโครงการ “สินค้าชุมชนเคลื่อนที่”
สามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ สมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ เป็นผู้ขายรายใหม่ ได้ที่ แผนก
มวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิรยิ า โทร.032-548600
ต่อ 104-105
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ประจำ�วันที่ 16 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพ
พิเศษ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือสหวิริยา
พร้อมครอบครัว เข้าถวายพระพุทธรูปทองคำ� แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโฺ ญ)
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ
(พระอารามหลวง) เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย ให้เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

คุณวิทย์ วิริยประไพกิจ
พร้อมครอบครัว ถวายพระพุทธรูปทองคำ�แด่พระสังฆราช
ณ วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ

		 พระพุทธรูปองค์นี้ หล่อด้วยทองคำ�แท้ทั้งองค์ หนักประมาณ 37 บาททองคำ� หน้าตักกว้าง
2 นิ้วครึ่งสูงจากฐานถึงยอด 4 นิ้วครึ่ง ปั้นถวายโดย อาจารย์สุชาติ เลิศภูมิปัญญา ดำ�เนินการ
จัดสร้างโดย พระมหานันทวัฒน์ เขมธมฺโม มีนายวิทย์ นางกฤษณา วิรยิ ประไพกิจ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพ

บ้านทุ่งนุ่น

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ เร็วๆ นี้ บ้านทุง่ นุน่ ม.10 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพานเข้าศึกษาดูงานการจัดตั้ง
ธนาคารชุมชนทีธ่ นาคารชุมชนบ้านม้าร้อง
ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ เพื่อศึกษาแนวทาง
และขัน้ ตอนการจัดตัง้ พร้อมทัง้ วิธบี ริหาร
การจัดการระบบบัญชีธนาคาร โดยคณะ
ผู้ นำ � และคณะกรรมการธนาคารชุ ม ชน
บ้ า นม้ า ร้ อ งให้ คำ � แนะนำ � รู ป แบบการ
ดำ�เนินงาน รวมถึงเรือ่ งการบริหารจัดการ
ต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพคน สังคม
และสิง่ แวดล้อม นำ�ไปสูส่ ร้างความสามัคคี
กันในชุมชน
		นายชิตร์ ขาวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
ทุ่งนุ่น ม.10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ในฐานะผูแ้ ทนกลุม่ ฯ กล่าว
ว่า “การได้มาศึกษาดูงานธนาคารบ้านม้าร้อง
ได้รับประโยชน์จากคำ�แนะนำ�ของผู้นำ�และ
สมาชิกธนาคารบ้านม้าร้อง เป็นข้อมูลและ
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ข้อคิดที่ดีทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำ�ไป
ดำ � เนิ น การก่ อ ตั้ ง ธนาคารฯ ให้ เ กิ ด เป็ น รู ป
เป็นร่าง รวมไปถึ ง ทำ �ให้ หมู่ บ้ า นเกิ ดความ
สามัคคีอีกด้วย การศึกษาดูงานครั้งนี้ บ้าน
ทุ่งนุ่นต้องการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทุ่งนุ่น
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสุดท้ายนี้ต้อง
ขอขอบคุ ณ ผู้ นำ � และที ม งาน ธนาคารบ้ า น
ม้าร้อง และเครือสหวิริยา ที่แนะแนวทางการ
จัดตั้งธนาคารที่ก่อประโยชน์กับชุมชนบ้าน
ทุ่งนุ่น ซึ่งในอนาคตคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ประวัติพระพุทธรูปทองคำ�

ธนาคารชุมชนบ้านทุง่ นุน่ จะได้เป็นแบบอย่าง
ให้กับธนาคารชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อ
ให้อ�ำ เภอบางสะพานกลายเป็นอำ�เภอทีม่ กี าร
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพ

SVG Business Plan Review 2014
เมื่ อ วั น เสาร ที่ 9 สิ ง หาคม 2557 เครื อ
สหวิริยาจัดการประชุม SVG Business Plan
Review 2014 ขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ในเครื อ
สหวิริยา กวา 25 บริษัท ไดแสดงผลการ
ดําเนินงานครึง่ ปทผ่ี า นมา พรอมทัง้ นําเสนอ
แผนการดําเนินการครึง่ ปหลัง ภายใต Concept :
BIG 3 นํ า โดย นายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ
กรรมการเครือสหวิริยา เปนประธาน พรอม
ดวยผูบ ริหารในกลุม ธุรกิจการคา กลุม ธุรกิจ
เหล็กรีดรอน กลุมธุรกิจเหล็กแปรรูป กลุม
ธุรกิจขนสง และกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ณ หองสัมมนากลุมเหล็กสหวิริยาพระราม 3
กรุงเทพฯ

ผูบริหาร บจก.บี.เอส.เมทัล

ผูบริหาร บจก.พระประแดง
เชฟสตีล

วิน วิริยประไพกิจ
กรรมการเครือสหวิริยา

ผูบริหาร บจก.สหวิริยาพาณิชย
อินเตอรเนชั่นแนล

ผูบริหาร บจก.ประจวบสตีล

ผูบริหาร บจก.ทาเรือบางปะกง

ผูบริหาร บจก.กลุมเหล็กสหวิริยา

ผูบริหาร บจก.ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท

X

ผูบริหารและทีมงาน ทรู ปลูกปญญา
ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา

นายวิชิต กงภูเวช และนายราเชนทร มณีสวางวงศ
ผูบริหารเครือสหวิริยา พรอมดวยแผนกมวลชนสัมพันธ
และแผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา นําคณะทรู ปลูก
ปญญา ศึกษาดูงาน “แหลงเรียนรูแ ละพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนของเครือสหวิริยา” โดยไดรับฟงบรรยายภาพรวม
ดานพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืน อาทิ การบริหารจัดการชุมชน
และจัดตั้งธนาคารชุมชน สภาผูนําชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพผูป ระสานงานเครือขายผูน าํ ชุมชน ฯลฯ ซึง่ ในวัน
เดียวกันเครือสหวิรยิ า ไดนาํ คณะทรู ปลูกปญญา ลงพืน้ ที่
ชมกิจกรรมการเปดธนาคารชุมชน ม.5 บานหลักเมือง
ต.พงศประศาสน และรวมกันสรุปบทเรียนรวมกับสภา
ผูนําชุมชนบานมารอง ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

X คณะนักศึกษา

ไลน ทรานสปอรต จัดอบรมเสริม
ทักษะการทํางานใหพนักงาน

X

มหาวิ ท ยาลั ย
สแตมป ฟ อร ด
ศึกษาดูงานธุรกิจ
เหล็กเครือสหวิรยิ า

นายวิชติ กงภูเวช พรอม
ดวย นายราเชนทร มณีสวางวงศ นําทีมผูบ ริหารเครือสหวิรยิ า ตอนรับคณะอาจารย
และนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมปฟอรด วิทยาเขตหัวหิน เขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานที่บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โดยรวมรับฟงบรรยายและพูดคุยใน
รายละเอียดขอมูลตางๆ ตั้งแตขั้นตอนการดําเนินงาน การดําเนินการผลิต และการ
ดําเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ พรอมทั้งไดนําคณะอาจารย
และนักศึกษาเยีย่ มชมทาเรือนํา้ ลึก ของบจก.ทาเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด บริษัทในกลุมขนสงสหวิริยา
จัดอบรมหลักสูตร “การติดตัง้ ระบบกาซ CNG” ใหกบั พนักงาน
ฝายปฏิบตั กิ ารซอมบํารุง โดยไดรบั ความรูจ ากอาจารยทวีป
เกิดตอพันธ และอาจารยดเิ รก โพธิท์ องนาค วิทยากรจาก
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเสริม
สรางทักษะความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชน การติดตั้ง
และควบคุมดูแลอุปกรณ CNG หลักการทํางานและมาตรฐาน
แนะนําสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ ฯลฯ ณ บจก.ไลน
ทรานสปอรต อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

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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