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ลุเอยลุสูวันดี
ลุดิถีขึ้นปใหม
วันลวงปลอยลอยไป
รุงฟาใสไดคืนมา

SSI-TCR ใสใจสิง่ แวดลอม
สผ.มอบรางวัลอีไอเอดีเดน
กลุมเอสเอสไอใสใจสิ่งแวดลอมชุมชน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม มอบรางวั ล สถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่ แวดลอมและมีการจัดการสภาพ
แวดลอมดีเดน ประจําป 2557 หรือ
EIA MONITORING AWARDS
2014 ให แ ก ส องบริ ษั ท ในกลุ ม
“สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี - เหล็ ก
แผ น รี ด เย็ น ไทย” ในฐานะสถาน
ประกอบการที่ พั ฒ นากลไกการ
จัดการสิ่งแวดลอมของตนเอง เปน
แบบอย า งแก ส ถานประกอบการ
อื่นๆ ผูบริหารเผยความมุงมั่นและ
ตั้ ง ใจจริ ง ในการควบคุ ม ป อ งกั น
ผลกระทบดานสิง่ แวดลอมจากการ
อานตอ น.2
ดําเนินกิจการ

แกรงเอยแกรงดุจเหล็ก
การใหญเล็กใหกาวหนา
ยั่งยืนสมปรารถนา
“ฅนเหล็กกลา”อํานวยพร
จาก คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ
ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (ภาพ
เล็กขวา) มอบ “รางวัลสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่ แวดลอมดีเดน ประจําป 2557” (EIA Monitoring Award 2014) ประเภทอุตสาหกรรม แก นายมนินทร
อินทรพรหม ผูจ ดั การทัว่ ไป สายการผลิต บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี หรือ SSI (ภาพเล็กบน) และ
นายบรรเจิด ภูดหี นิ ผูจ ดั การฝายบริหารความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย
หรือ TCRSS (ภาพเล็กลาง) เพือ่ ยกยองเชิดชูในฐานะสถานประกอบการทีม่ มี าตรการดานสิง่ แวดลอม
ดีเดนใหเปนแบบอยางแกผอู น่ื ไดปฏิบตั ติ าม

SSI จัดประกวดงานประดิษฐจากขยะ
เพิม่ คาสิง่ เหลือใช-ร.ร.วังนํา้ เขียวที1่

11 โรงเรียนเขตบางสะพานรวมโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช โดยเอสเอสไออยางคึกคัก
ผลงานอุปกรณทําความสะอาดรักษโลก โรงเรียนบานวังนํ้าเขียวควารางวัลชนะเลิศ ผูบริหารสถานศึกษาชี้เปด
โอกาสใหเยาวชน ไดมีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และเปนกิจกรรมขยายผลโครงการดานสิ่ง
แวดลอม ใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การทัว่ ไปสํานัก
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยวา เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2557 ทีผ่ า นมา เอสเอสไอไดรว มมือกับสถานศึกษา
ในเขตอําเภอบางสะพาน จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ
จากเศษวัสดุเหลือใช ณ โรงเรียนบานทาขาม ต.แมรําพึง
อ.บางสะพาน
อานตอ น.3

ฅนเหล็กเอสเอสไอพัฒนาชุมชน

ป2557พนง.รวมอาสา16โครงการ
กลุมเอสเอสไอเดินหนารวมสรางสรรคและพัฒนาชุมชนบางสะพาน
สูความแข็งแกรงผานวัฒนธรรมจิตอาสาพนักงานทั่วทั้งองคกร เผย
ป 2557 พัฒนาโครงการอาสารวมกับพี่นองชาวบางสะพาน 16 ทั้ง
การพัฒนาสิ่งปลูกสรางสาธารณะประโยชน ดานสิ่งแวดลอมที่ดีของ
ชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรม สุขภาพและการกีฬา ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคนในชุมชน ผูบ ริหารเผยงานพัฒนาสําเร็จลุลว ง ภายใต
การมีสวนรวมอันดีระหวางเอสเอสไอ ผูนําชุมชน พี่นองในชุมชน
บางสะพาน องคกรปกครองทองถิน่ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เปาหมาย
หลักรวมกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน
นายนาวา จันทนสุรคน ผูช ว ย ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
กรรมการผูจัดการใหญ สายกิจการ วา ตามที่เอสเอสไอไดพัฒนาวัฒนสาธารณะและความรับผิดชอบตอ ธรรมจิตอาสาเพื่อสงเสริมและเปด
สังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โอกาสใหผบู ริหารและพนักงาน ไดมี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ สวนรวมในกิจกรรม อานตอ น.3

ฅนเหล็กรักษโลกเอสเอสไอ-ชุมชนจับมือจัดตอเนื่อง“ปนรักษ ปนยิ้ม”
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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เอสเอสไอ รวมพลังชาวบางสะพาน 71 คน
รวมปนจักรยานสรางโลกสวย บางสะพาน
สดใสสงทายปเกา ตอนรับปใหม ในกิจกรรม
“ปนรัก ปนยิ้ม” ภายใต โครงการ 2 ลอ

รักษบางสะพาน 2557 เสนทางจากหนาที่
ว า การอํ า เภอบางสะพาน-ชายหาดอ า ว
บอทองหลาง ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร
อานตอ น.4
ตั้งเปาปหนาขยายฐาน
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ต่อจากหน้า 1

และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ยํ้าเจตนารมณ์ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า ตามที่สำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้จดั ให้มโี ครงการคัดเลือก
และมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น
ประจำาปี 2557 หรือ EIA MONITORING AWARDS
2014 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมทีก่ ำาหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากลไกการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง เป็นแบบอย่างแก่
สถานประกอบการอื่นๆ และเผยแพร่รายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า น
การเป็นกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม ด้วยการเปิดรับสมัครโครงการที่ปฏิบัติ
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เข้าร่วมพิจารณารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัล
ดีเด่น และรางวัลชมเชย โดยรางวัลประกอบไป
ด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. คมนาคม 2. ปิโตรเคมี
3. พลังงานอุตสาหกรรม 4. เหมืองแร่และสำารวจ
ปิโตรเลียม 5. บริการชุมชนและที่พักอาศัย 6.
แหล่งนำ้า
คณะกรรมการโครงการได้ พิ จ ารณาให้
บริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอสองแห่งได้รบั รางวัลจาก
โครงการนี้ประกอบด้วยบริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้รบั รางวัล
ดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรม ในโครงการขยายและ
ปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และบริษทั
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ ทีซอี าร์
เอสเอส ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรม
ในโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ทั้งนี้ สำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ มี ก ารจั ด พิ ธี ม อบรางวั ล
สถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการใน
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำา
ปี 2557 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา
เรื่องปฏิรูประบบ EIA การวาดภาพจากทราย
นิทรรศการ “การจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม
โครงการต่างๆ ของสถานประกอบการ” และพิธี
รับมอบรางวัล โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธพี ร้อมกับ
มอบรางวัลแก่ นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้จัดการ
ทั่วไป สายการผลิต เอสเอสไอ และนายบรรเจิด
ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด
(มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมผู้ประกอบการ
ต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งหมด 83 ราย เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องวายุภักษ์
3 - 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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ประจำ�วันที่ 1 มกร�คม 2558
นายทิ น กร ผดุ ง วงศ์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) ให้สัมภาษณ์กับ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “บริษัทมี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการควบคุมป้องกัน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการดำาเนินกิจการ
พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยได้นำามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 มาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
จะเห็นได้ว่าภายในโรงงานเรามีการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้เป็นประจำาทุกปี นอกจาก
นีเ้ รายังพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกัน ควบคุมการกำาจัด
และบำาบัดของเสียเหล่านั้น ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม สำาหรับภายนอกโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น โครงการ
ปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์นำ้า ทำาความสะอาด
ชายหาด เป็นประจำาทุกปีอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กับจัดค่ายอนุรกั ษ์ธรรมชาติให้กบั เยาวชนรุน่ ใหม่
เพื่อปลูกฝั่งจิตสำานึก เป็นต้น
“พนักงานของเอสเอสไอทุกคนตระหนัก
และเข้าใจว่างานของเรามีสว่ นทำาให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม และทุกคนมีทกั ษะในการควบคุม
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ของการควบคุมการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ การติด
อุปกรณ์ดกั จับไอกรดก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน
และการใช้ทรัพยากรนำา้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและคุม้ ค่าที่
สุด โดยการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทงั้ หมด และ
ไม่มีการปล่อยนำ้าทิ้งออกนอกโรงงาน หรือที่เรียก
ว่า “Zero Discharge”
ซึ่ ง การได้ รั บ รางวั ล ครั้ ง นี้ รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ
และภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ของโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน และรางวัลนี้เป็นขวัญกำาลังใจให้
พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเททำางานโดยใส่ใจ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อย่ า งดี แ ละต่ อ
เนื่ อ งต่ อ จากนี้ ไ ป เอสเอสไอยั ง คงดำ า เนิ น การ
ผลิ ต โดยตระหนั ก และใส่ ใ จเพื่ อ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ เอสเอสไอ ได้รับ
รางวัลนี้เป็นครั้งที่สอง และจะมุ่งมั่นดำาเนินการ
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง” นายทินกรกล่าว
ด้านนายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่าย
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงงาน
ทีซีอาร์เอสเอส กล่าวว่า เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยได้
มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
จากการรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง
แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อพนักงาน ชุมชน และระบบนิเวศใกล้เคียง
บริษทั จึงได้นาำ เอาระบบการบริหารจัดการด้านสิง่
แวดล้อม ISO 14001 ระบบการบริหารจัดการด้าน
อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS
18001 มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายและสังคมรอบข้าง
ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฏหมายอย่าง
เคร่งครัด และมีการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
นำามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
คุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมอันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนให้นอ้ ยทีส่ ดุ
“บริษัท เชื่อว่าการดำาเนินกิจกรรมใดๆ โดย
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ การกำากับดูแล
กิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจ จะ

X ท่าเรือประจวบรับใบรับรองมาตรฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ

นางสาวปภาดา ธนบวรบั ณ ฑิ ต ย์ ผู้ จั ด การฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลและจัดซือ้ เป็นตัวแทนบริษทั ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ พีพซี ี เข้ารับมอบใบรับรอง
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยมีนายวีระ
ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเป็นผู้มอบใบ
รับรอง ณ ห้องแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทัง้ นี้ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำากัด บริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และสามารถดำาเนินการจนกระทัง่ ได้รบั การรับรอง
ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อกำาหนด ตามที่สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดทำาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำาปี 2557

เป็นพืน้ ฐานนำาพาบริษทั ไปสูค่ วามสำาเร็จทีม่ นั่ คง
ยั่ ง ยื น เป็ น ที่ ย อมรั บ และมั่ น ใจของผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัท
ได้ปฏิบัติตามที่นำาเสนอไว้ในเบื้องต้น บริษัท จึง
ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล EIA Awards ซึ่งก็ได้รับ
รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน” นายบรรเจิด
กล่าว
ด้านนางสาวนสิตา สุวรรณหงส์ หัวหน้า
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เอสเอสไอ
กล่าวว่า “เอสเอสไอมีการสำารวจทัศนคติชุมชน
ทุกปี จากการสำารวจเห็นว่าชุมชนยังคงพึงพอใจ
ในการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่า เป็นต้น และ
เห็นด้วยที่จะมีกิจกรรมเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการดำาเนินงานของเอสเอสไอ โดยส่วนตัว
เชื่อว่าชุมชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ดูจากข้อร้อง
เรียนที่ผ่านมาแทบไม่มีข้อร้องเรียนให้เห็นเลย
เอสเอสไอเองก็ดาำ เนินการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และดีกว่าตลอดมา ตลอดจนมีวิธีการ
และมีมาตรการในการควบคุมลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้โรงงานอยู่คู่กับชุมชนได้
อย่างมีความสุข
ด้านความคิดเห็นของชุมชน นางสุรางค์
เครือแดง ชาวบ้านหมู่ 8 ต.แม่รำาพึง กล่าวกับผู้
สื่อข่าวว่า “การดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของเอสเอสไอ ที่พบเห็นมีอยู่หลายกิจกรรม เช่น
กิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน กิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า เป็นต้น โดยเป็นกิจกรรมที่ดี
มาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ชุมชนบางสะพาน
น่ า อยู่ แ ล้ ว ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชน
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ในการพั ฒ นาสิ่ ง
แวดล้อมในชุมชนอีกด้วย จึงอยากให้จัดกิจกรรม
ที่พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปเรื่อยๆ เพื่อชุมชน
บางสะพานของเรา และโดยความคิดเห็นส่วนตัว
มีความเชื่อมันและมั่นใจในการดำาเนินธุรกิจของ
โรงงานเอสเอสไอและโรงงานTCRSS เพราะว่า
พอโรงงานมาตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชน ชาวบางสะพาน
ส่วนใหญ่มีงานทำา เศรษฐกิจก็ดีขึ้น โดยทาง

โรงงานก็ได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ บ่ อ ยๆ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ มลภาวะ
ต่างๆ จึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเอสเอสไอ
และTCRSS ตัง้ อยูค่ กู่ บั ชุมชนได้ นอกจากนีใ้ นส่วน
ของมาตรการลดผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมโรงงาน
ก็ได้มกี ารจัดกิจกรรม เพือ่ พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
ให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ”
นางสาวศนิ เอี๊ยบทอง ชาวบ้าน หมู่ 1
ต.กำ า เนิ ด นพคุ ณ กล่ า วว่ า “บริ ษั ท มี ก ารจั ด
กิจ กรรมเกี่ยวกั บ สิ่ง แวดล้ อ มอยู่ เสมอๆ ไม่ ว่า
จะเป็น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปั่นจักรยาน
ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า เป็นการ
ช่วยปลูกจิตสำ านึกให้ประชาชนในชุมชนรักสิ่ง
แวดล้อม และเป็นการปลูกฝังค่านิยมทีถ่ กู ต้องให้
กับเด็กและเยาวชน และที่สำาคัญเป็นการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมบางสะพาน โดยมีความ
เชื่อมั่นบริษัทในการดำาเนินธุรกิจมากกว่าร้อยละ
70 เพราะบริษัทจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง ด้านผลกระ
ทบเหมือนเหรียญมี 2 ด้าน ด้านหนึ่งดีอีกด้านไม่
ดี ก็คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อากาศ ที่เห็น
ได้ชัด แต่ทางบริษัทก็มีการบริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมทีด่ เี ป็นระบบ มีการจัดทำาโครงการต่างๆ
ที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้
เยาวชนให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและยังทำาให้ประชาชนบางสะพาน
มีงานทำา สังคมบางสะพานดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น
ตามลำาดับ”
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบ
ด้วย 3 ส่วน 1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) การปฏิบัติ
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการ 3) มาตรการที่พิจารณานอกเหนือจาก
เงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในรายงาน โดยประเภทดีเด่น
โครงการที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไม่
ตำ่ากว่าร้อยละ 85
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มกร�คม 2558

พัฒนาชุมชน

ต่อจากหน้า 1

การพัฒนาชุมชน และสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในอำาเภอ
บางสะพานกระจายไปทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง และเกิด
เป็นค่านิยมในการร่วมทำาความดี ช่วยเหลือเกื้อกูล
แบ่งปันสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกันในสังคมอย่างจริงใจนั้น
ที่ผ่านมาเอสเอสไอได้ริเริ่มพัฒนารูปแบบกิจกรรม
จิตอาสาของเอสเอสไอพัฒนาชุมชนไตรมาสละหนึ่ง
ครั้ง และดำาเนินโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ
เอสเอสไออาสา” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบอาสา
ย่อยที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร
รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมเพิ่ม มากขึ้น โดยสามารถ
ดำาเนินงานให้สำาเร็จเมื่อปี 2556
เพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมอาสาอย่างต่อเนือ่ งใน
ปี 2557 ทีผ่ า่ นมาเอสเอสไอจึงได้ดาำ เนินกิจกรรมอาสา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำางานเป็นทีมของคณะ
อนุ ทำ า งานโครงการเอสเอสไออาสา โดยกำ า หนด
เงื่อนไขผู้ที่เขียนเสนอโครงการต้องมีภาคส่วนที่เป็น
พนักงาน และคนในชุมชนเข้าร่วมหรือเห็นชอบด้วย
พร้อมกับนำาเสนอขออนุมตั ผิ า่ นคณะอนุทาำ งานโครงการ
เอสเอสไออาสาเพื่อพิจารณาดำาเนินโครงการ ในปี
2557 เราได้รว่ มมือกับชุมชนดำาเนินการได้ถงึ 16 โครงการ
ทั้งการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ข องชุ ม ชน ศาสนาและวั ฒ นธรรม
สุขภาพ และการกีฬา ตลอดจนความปลอดภัยของ
คนในชุมชน (อ่านรายละเอียดจากล้อมกรอบ)
“เป้ า หมายหลั ก ร่ ว มกั น ของโครงการนี้ คื อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน ซึ่งที่ผ่านมา
ทุกๆ กิจกรรมสามารถพัฒนาสำาเร็จลุลว่ ง ภายใต้การมี
ส่วนร่วมอันดีระหว่างเอสเอสไอ ผู้นำาชุมชน พี่น้องใน
ชุมชนบางสะพาน องค์กรปกครองท้องถิน่ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีเ้ รายังขยายเครือข่ายอาสาไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กลุ่ม
เยาวชน และ กลุ่มสื่อมวลชน โดยปี 2557 มีพนักงาน
และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ สิน้ 616 คน คิดเป็น
5,008 ชัว่ โมงงาน งบประมาณรวมกว่า 375,427 บาท”
นายนาวากล่าวอีกว่าจากการดำาเนินโครงการ
ผ่านมาหลายๆ ครัง้ ทำาให้มเี ครือข่ายจิตอาสาเพิม่ มาก
ขึน้ โดยทีม่ กี ารแลกเปลีย่ น ช่วยเหลือกันระหว่างพืน้ ที่
ต่างๆ และเราจะพยายามพัฒนาโครงการเพื่อขยาย
กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น ในการร่วมกัน
พัฒนาอำาเภอบางสะพานของเราต่อไป

จัดประกวด

ต่อจากหน้า 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สร้างจิตสำานึกให้เยาวชน มีสว่ นร่วมในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มี
เวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และเป็น
กิจกรรมขยายผลโครงการด้านสิง่ แวดล้อม ทีเ่ อสเอสไอ
ได้ร่วมดำาเนินการกับกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอ โครงการค่ายนัก
อนุรักษ์รุ่นเยาว์ และโครงการอื่น ๆ
ทั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนทั้งสิ้น 67 คน
จากโรงเรียน จำานวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
มรสวบ โรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรี ย นวั ด ดอนยาง โรงเรี ย นวั ด ธงชั ย ธรรมจั ก ร
โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
โรงเรียนบ้านดอนสง่า และโรงเรียนสมาคมเลขานุการ
สตรี 1 (เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ
จำานวน 4 และทุกโรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนโสตศึกษา
เทพรัตน์) เป็นโรงเรียนเครือข่ายค่ายนักอนุรกั ษ์รนุ่ เยาว์
ที่เอสเอสไอ ได้ดำาเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
ปีที่ 11 ติดต่อกัน )โดยได้รับเกียรติ จากนายเวรัชช์
ธาราสมบัติ นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานจัด
โครงการประกวดดังกล่าว
นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอบางสะพาน
เปิดเผยกับผูส้ อื่ ข่าว”ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”ว่า “นับ
เป็นเรือ่ งน่ายินดี ทีบ่ ริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำากัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้รว่ มกับ สำานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1
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ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดท่ามะนาว ซ่อมประตูเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดหนองหมู่ 2 ต.แม่รำาพึง ดำาเนินงาน : 18 ม.ค.57 มงคล หมู่ 7 ต.ธงชัย ดำาเนินงาน : 20 - 25 ก.พ.
จำานวนพนักงาน 17 คน ชาวบ้าน 15 คน
57 จำานวนพนักงาน 10 คน ชาวบ้าน 20 คน

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดห้วยทรายขาว ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดดอนอารีย์
หมู่ 1 ต.กำาเนิดนพคุณ ดำาเนินงาน : 27 ก.พ.57 หมู่ 1 ต.กำาเนิดนพคุณ ดำาเนินงาน : 11-15 มี.ค 57
จำานวนพนักงาน 10 คน ชาวบ้าน 10 คน
จำานวนพนักงาน 20 คน ชาวบ้าน 10 คน

ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ วัดสามขุม
หมู่ 10 ต.ชัยเกษม ดำาเนินงาน : 28-30 พ.ค.57
จำานวนพนักงาน 15 คน ชาวบ้าน 27 คน

ซ่อมแซมเรือเผาศพวัดรักดีคีรีวัน
ซ่ อ มแซมเครื่อ งเล่ น เด็ ก และซ่ อ มแซมฝ้ า
หมู่ 1 ต.ชัยเกษม ดำาเนินงาน :1 - 28 ก.ค.57 เพดานห้องเรียนและเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงอาหารและห้องเรียน โรงเรียนบ้านดอน
จำานวนพนักงาน 15 คน ชาวบ้าน 35 คน
ซ่อมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดช่องลม หมู่ 8
สำานัก หมู่ 1 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน : 26 ก.ค. - 2
ส.ค.57จำานวนพนักงาน 71 คน ชาวบ้าน 13 คน
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ดำาเนินงาน : 12-23
มิ.ย.57 จำานวนพนักงาน 10 คน ชาวบ้าน 20 คน

สร้างศาลาทีพ่ กั นักเรียนและผูป้ กครองหน้าชุมชน ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ซ่อมเตาเผาศพ และเรือเผาศพ พร้อมทัง้ ร่วมกับ ซ่อมแซมเมรุ และเรือเผาศพ ทาสีอาคารบำาเพ็ญกุศล บ้านดอนสำาราญ หมู่ 1 ต.แม่ราำ พึง ดำาเนินงาน : วัดนาผักขวง หมู่ 2 ต.กำาเนิดนพคุณ ดำาเนินงาน :
ชุมชนทาสีเมรุ วัดดอนตะเคียน หมู่ 9 ต. วัดทุง่ กระถิน หมู่ 4 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน :25-30 15 - 17 ก.ค. 57 จำานวนพนักงาน 15 คน ชาว 4 ส.ค.57 จำานวนพนักงาน 5 คน
บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ดำาเนินงาน : 28-30 ส.ค.57 จำานวนพนักงาน 110 คน ชาวบ้าน 10 คน บ้าน 5 คน
พ.ค.57 จำานวนพนักงาน 20 คน ชาวบ้าน 10 คน

สร้างสนามกีฬาชุมชน ขนาด 14x14 ม. และเปลีย่ น ทาสีศาลาเอนกประสงค์วัดปากแพรก หมู่ 2
ถังนำา้ ประปา สำานักสงฆ์วงั ยาว (และชุมชนเป็นผู้ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย ดำาเนินงาน :
จัดหาถังใหม่) หมู่ 4 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน : 11-13 22 พ.ย.57 จำานวนพนักงาน 26 คน ชาวบ้าน 17 คน
ธ.ค.57 จำานวนพนักงาน 15 คน ชาวบ้าน 10 คน

จัดการประกวดสร้างสรรค์สง่ิ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำานึกให้
แก่เยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดการ และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งนับวัน
จะเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นจนเกินการรองรับได้ของ
ธรรมชาติ หากเราไม่รู้จักกำาจัดขยะอย่างถูกวิธีจะ
เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย สารเคมีและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
ส่งเข้าประกวดแข่งขัน”
สำาหรับ ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2557มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศชือ่ ผลงาน อุปกรณ์ทาำ ความสะอาด
รักษ์โลก จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน
วังนำ้าเขียว ได้ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ ชือ่ ผลงาน ใบเดียว
ในโลก จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา โรงเรียนบางสะพาน
ได้ทุนการศึกษา 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงานกระดาษ
แสนสวยทรายหลากสี จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนหลวงได้ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำานวน 5 รางวัล ได้ทุนการศึกษา
แห่งละ 1,000 บาทได้แก่
1. ผลงานกระเป๋าถุงข้าวสาร จากนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
2. ผลงาน ดอกไม้หอม จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยาง
3. ผลงานโคมไฟจากขวดนำ้า จากนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านมรสวบ

พนั ก งานอาสาสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลาเมรุวัดป่าร่อน
คณิตศาสตร์ให้นักเรียน ป.3, ป.6 โรงเรียน หมู่ 6 ต.ร่อนทอง ดำาเนินงาน : 28 พ.ย.57 - 1
อนุบาลบางสะพาน หมู่ 1 ต.กำาเนิดนพคุณ ธ.ค.57 จำานวนพนักงาน 19 คน ชาวบ้าน 33 คน
ดำาเนินงาน :17 ธ.ค.57 จำานวนพนักงาน 3 คน

4. ผลงานโคมไฟกระดาษลัง จากนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
5. ผลงานโคมไฟเพ็ทหนึ่ง จากนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
นางสาวสุกัญญา มิ่งแม้น
ครูโรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว
เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจแทน
เด็ก ๆ ทุกคน ที่ทางบริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำากัด
(มหาชน) มี โ ครงการดี ๆ
สุกัญญา มิ่งแม้น แบบนี้ เพราะทำาให้เด็ก ๆ ได้
กล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความสามารถที่มีในทางที่ถูก รวมทั้งเป็นการเปิด
ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้นอกห้องเรียน และที่
สำาคัญโครงการนีท้ าำ ให้เด็ก ๆ ผูเ้ ป็นเยาวชนทีจ่ ะช่วยกัน
พัฒนาความสำาคัญของสิ่งของเหลือใช้
นางพรทิพย์ วงษ์ดำ า รงศั ก ดิ์ ครู โ รงเรี ย น
อนุบาลบางสะพาน กล่าวถึง
กิ จ กรรมการจั ด กิ จ กรรม
ประกวดสร้ า งสรรค์ สิ่ ง
ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ ว่ า “เป็ น โครงการที่ ดี
มากช่วยสร้างความตระหนัก พรทิพย์ วงษ์ดาำ รงศักดิ์
ให้ กั บ เด็ ก ๆ รู้ ถึ ง ผลกระทบของปั ญ หาขยะ ที่ พ บ
อยู่ทั่วไปทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และชุมชน ตามปกติ
โรงเรียนก็ให้ความสำาคัญเรือ่ งปัญหาขยะอยูแ่ ล้ว เมือ่
มีหน่วยงานต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความคิด
ความสามารถ จึงเป็นแรงเสริมให้เด็ก ๆ ได้แสดง

ศักยภาพทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ จากกิจกกรรมวันนี้
เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แนวคิดที่ดี สามารถ
นำาไปใช้ขยายผลให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ เป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลด
ปริมาณขยะต่อไป”
เด็กหญิงเสาวลักษณ์
กำาโสดา นักเรียนโรงเรียน
บ้ า นวั ง นำ้ า เขี ย ว กล่ า วว่ า
“รู้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ม าแข่ ง
กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ รู้ สึ ก ว่ า
มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ทำ า ในสิ่ ง ที่
ตัวเองอยากทำา ทำาให้กล้า เสาวลักษณ์ กำาโสดา
แสดงออกมากขึน้ และทำาให้
ตั ว เองมี ค วามสามารถในทางที่ ถู ก และดี ใ จมาก
ที่ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ประสบการณ์นอก
ห้องเรียนโดยตรง แล้วพวกเราก็ยงั ได้รวู้ า่ ของเหลือใช้
มีประโยชน์มากแค่ไหน แล้วพวกเราก็รสู้ กึ ว่าโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ทาำ ให้พวกเรา
ได้เรียนรูอ้ ะไรมากมาย ทำาให้พวกเรามีความรู้เพิ่มขึ้น
และสุดท้ายพวกเราก็ขอขอบคุณบริษัท สหวิริยา ฯ ที่
ทำาให้พวกเราได้ความรู้ใหม่ ๆ”
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมให้เยาวชน
เกิดจิตสำานึกและมีสว่ นร่วมในจัดการและแก้ไขปัญหา
สิง่ แวดล้อม ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และเกิด
กิจกรรมใหม่ ๆ ด้านสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน และในพืน้ ที่
อ.บางสะพาน โดยการริเริม่ จากเอสเอสไอ และมีพนั ธมิตร
ร่วมในการดำาเนินกิจกรรมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความหลากหลาย และ
บูรณาการ เข้ากับกิจกรรมที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
คนเหล็กรักษ์โลก

ประจำ�วันที่ 1 มกร�คม 2558

ต่อจากหน้า 1

กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้ใช้
จักรยานอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา เอสเอสไอได้ร่วมกับ
เครือข่ายผู้ขี่จักรยานในเขตบางสะพาน จัดกิจกรรม
“ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ
เนือ่ ง ภายใต้ โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557 เพือ่
รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และส่ง
เสริมการมีสขุ ภาพดีของคนในชุมชน กิจกรรมดังกล่าว
มีประชาชนชาวบางสะพานสนใจนำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรม จำานวน 71 คน โดยร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน
- ชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง รวมระยะทางไป-กลับ 20
กม. และจากการคำานวณการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในครั้งนี้สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 539.6
กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น์ ผู้ จั ด การ
ทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก”ถึงกิจกรรม
ครั้งนี้ว่า “นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เครือสหวิริยาได้จัด
กิจกรรม ปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ซึง่ เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ ง ภายใต้
โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพดี ข องคนในชุ ม ชนด้ ว ย
การปั่นจักรยานออกกำาลังกาย พร้อมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลก
ร้อนควบคู่กับส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในการร่วม
บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดย
ได้รบั ความสนใจจากพีน่ อ้ งชาวบางสะพาน ในการนำา
จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด
“นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นชาวบางสะพาน
เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ และตระหนักถึงปัญหาภาวะ
โลกร้อนกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้พี่น้องชาว
บางสะพานนำาจักรยานมาเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 71
คัน โดยจากการคำานวณ กิจกรรมในครัง้ นีส้ ามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ
539.6 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เมื่อนำาไปรวมกับสถิติการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่การจัดกิจกรรมโครงการ 2
ล้อรักษ์บางสะพานปี 2554 ถึงปัจจุบัน สามารถช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก
ถึง 15,974.2 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับ
ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างโลกสวย บางสะพาน
สดใสได้เป็นอย่างดี”
“ทั้ ง นี้ ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณสมาชิกชมรม
วิทยุสมัครเล่นสหวิริยาฯ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำารวจ

เสียงตอบรับที่ดีจากคนในชุมชนมาโดยตลอด จาก
การจัดกิจกรรมมาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้นำาจักรยาน
เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 289 คัน สามารถคำานวณค่าการ
ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้
ประมาณ 2,498.88 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กิจกรรมปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ครัง้ ที่ 1/ 2557 : จัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 มีผู้นำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 127 คน
• กิจกรรมปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ครัง้ ที่ 2/ 2557 : จัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีผู้นำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 91 คน
• กิจกรรมปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ครัง้ ที่ 3/ 2557 : จัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 มีผู้นำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 71 คน
โดยแนวทางการจัดโครงการ “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม”
ในปี 2558 จะเป็นการมุง่ เน้นความต่อเนือ่ งของกิจกรรม
โดยรักษาฐานกลุ่มเป้าหมายเดิม พร้อมทั้งขยายฐาน
กลุม่ เป้าหมายใหม่ให้เพิม่ มากขึน้ ผ่านการประชาสัมพันธ์
การสนั บ สนุ น และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จักรยาน อาทิ การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมปั่น
จักรยานของชมรมและกลุม่ จักรยานในชุมชน เป็นต้น
รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้หรือออกกำาลัง
กายด้วยจักรยาน พร้อมผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพือ่ จัดตัง้ เป็นเครือข่ายผูใ้ ช้จกั รยานอย่างเป็นรูปธรรม

ทางหลวงจุดบางสะพานในการดูแลความปลอดภัย
และอำานวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ขอขอบคุณ
ชมรมจักรยานตำาบลพงศ์ประศาสน์ทใี่ ห้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณชมรม
จักรยานตำาบลกำาเนิดนพคุณ ชมรมจักรยานบ้านฝ่ายท่า
และชมรมจักรยานบ้านทุ่งนุ่นที่นำาสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม และทีส่ าำ คัญขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาวบางสะพาน
ที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมปั่นรักษ์
ปันยิม้ ครัง้ ต่อไปจะจัดขึน้ ในปี 2558 โดยจะประชาสัมพันธ์
ให้ทราบในโอกาสต่อไป” นายผดุงศักดิ์กล่าว

ต.กำาเนิดนพคุณ กล่าวถึงความประทับใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมว่า “ผมประทับใจกิจกรรม ปั่นรักษ์ปัน
ยิม้ มากๆ เพราะว่าได้ปนั่ จักรยานไปพร้อมๆ กันหลาย
คน สนุกดีครับ โดยเฉพาะวันนี้ปั่นมาชายหาดอ่าว
บ่อทองหลาง ซึ่งโดยปกติผมไม่เคยปั่นมาไกลถึงตรง
นี้ ตื่นเต้นมากครับ ถึงระยะทางจะไกลแต่พอปั่นมา
ถึงชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง ผมก็หายเหนื่อยเลย
เหมือนได้มาเที่ยวด้วย อยากให้พี่ๆ เครือสหวิริยาจัด
กิจกรรมนี้อีก ผมจะขอนำาจักรยานมาร่วมลงทะเบียน
เป็นคันแรกเลยครับ”

นายมนตรี อวยยืนพร ชาวบ้านหมู่ 4 ต.แม่ราำ พึง
เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “เป็นครัง้ แรก
ที่ผมได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม
เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ ส่งเสริมให้ชาวบางสะพาน
หั น มาออกกำ าลั งกายด้ ว ยการปั่ นจั ก รยานกั นมาก
ขึ้น ซึ่งปกติผมและเพื่อนๆ ก็มีการรวมกลุ่มเพื่อปั่น
จักรยานกันเป็นประจำาทุกวันอยู่แล้ว พอทราบข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เลย
ตัดสินใจมาเข้าร่วมอย่างไม่ลังเลครับ ขอให้เครือ
สหวิ ริ ย าจั ด กิ จ กรรมดี ๆ แบบนี้ บ่ อ ยๆ ครั บ เพราะ
นอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้ชาวบางสะพานหัน
มาปั่นจักรยานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยัง
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้อีกด้วยครับ”
นางอุ ษ า ศรี เ ที ย มจั น ทร์ ชาวบ้ า นหมู่ 10
ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม สนุกมากค่ะ
เพราะได้พบปะ พูดคุยกับเพือ่ นๆทีร่ กั การปัน่ จักรยาน
เหมือนกัน ซึ่งการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่ทำาให้เรา
มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ยิ่งถ้าปั่นเป็นประจำาทุก
วัน ก็จะช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ก็อยาก
ให้เครือสหวิริยาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบ่อยๆนะคะ
ซึง่ ดิฉนั มีความตัง้ ใจว่าถ้าไม่ตดิ ภารกิจอะไรจะมาเข้า
ร่วมอย่างแน่นอนค่ะ”
เด็ ก ชายณั ฐ กิ ต ติ์ ปู ป าน ชาวบ้ า นหมู่ 10
ต.พงศ์ประศาสน์ เปิดเผยว่า “ผมมาเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นครัง้ ที่ 2 แล้วครับ ผมชืน่ ชอบการปัน่ จักรยานมากๆ
เพราะทำาให้ร่างกายเราแข็งแรง สำาหรับกิจกรรมวันนี้
ปัน่ มาไกลถึงชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง ซึง่ ตลอดทาง
ได้ปน่ั จักรยานชมวิวเลียบชายทะเล พร้อมๆ กับเพือ่ นๆ
รูส้ กึ ตืน่ เต้นมากครับ ผมอยากให้จดั กิจกรรมอีก เพราะ
ผมจะได้นัดเพื่อนๆ ของผมมาเข้าร่วมอีกครับ”
เด็กชายวีรพัฒน์ เรืองพันธ์ ชาวบ้านหมู่ 5

กิจกรรม “ปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ” เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ ง
ภายใต้ โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557 โดยจัด
ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการมีสขุ ภาพดีของคนในชุมชน พร้อม
กระตุ้นจิตสำานึกชุมชนให้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดย
เชิญชวนชาวบางสะพานที่สนใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ และร่วมกันทำากิจกรรมจิตอาสา บำาเพ็ญ
ประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆในอำ าเภอบางสะพาน
(มกราคม-ธันวาคม 2557)
ซึ่ ง รู ป แบบของกิ จ กรรม จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สะสม) ปี 2557
คื อ เครื อ สหวิ ริ ย า จะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร า ย ละเอี ย ดของกิ จ กรรม
“ปั่ น รั ก ษ์ ปั น ยิ้ ม ” ทั้ ง
ภายในและภายนอก
บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจ
มาลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมตามประกาศ
ประชาสัมพันธ์ที่แจ้งไว้
ซึ่ ง หลั ง จากมารวมตั ว
ณ จุ ด นั ด หมาย ผู้ เ ข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมจะร่ ว มกั น
ปั่ น จั ก รยาน เพื่ อ ร่ ว ม จำานวนคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง (สะสม) ปี 2557 / กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
กั น ทำ า กิ จ กรรมบำ า เพ็ ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ
เก็บขยะ ทำาความสะอาด
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ต่ า งๆ
เป็นต้น
กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
คนในชุ ม ชน และได้ รั บ

X

ท่าเรือประจวบจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการเรี ย นรู้ กั บ ท่ า เรื อ อื่ น ๆ โดยมี น ายชนยุ ธ นิ ล พานิ ช
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด นำาพนักงาน
ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารท่ า เรื อ เข้ า ศึ ก ษาดู ง านโรงงานสกั ด นำ้ า มั น ปาล์ ม เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการทำางาน และกระบวนการผลิต ตลอดจนการให้บริการ และการ
ทำาสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีนายอุดม จันทา วิศวกรโรงงาน ให้การ
ต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป ณ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำากัด (มหาชน)
และเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ Southern Port Co., Ltd. เพื่อศึกษาดูงานการขนถ่าย
หิน ยิปซัม lime Stone และนำ้ามันปาล์ม โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ พงษ์ภิวัตน์ ผู้จัดการ
ท่าเรือ และคุณสุรัตน์ ชุมเมฆ รองผู้จัดการท่าเรือ ให้การต้อนรับ

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

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซ้าำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปที่ 6 ฉบับที่ 114 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2558

สุขสวัสดิ์มงคลศรีขึ้นปใหม ขออวยชัยเฉลิมศิริพิพัฒนผล หวังสิ่งใดสมหวังดังกมล ทุกขภัยพนสุขสําราญทุกกาลเทอญ
จาก คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ
ขาวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา

สวัสดี ป ใหม2558

รวมกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

รวมกิจกรรมงานสัมพันธ

โดยทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิรยิ า

ของทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิรยิ า

อําเภอบางสะพาน 2557

4 พันธกิจ ป 2557

ป 2557 ที่ผานมา ทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา ยัง ก อ เกิ ด ขึ้ น ในป นี้ อาทิ ธนาคารชุ ม ชนน อ งใหม 2
คงมุงหนาสานตองานพัฒนา อ.บางสะพาน รวมกับ ธนาคาร แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในพืน้ ทีใ่ หม เปนตน
: อานตอหนา 2
พี่นองเครือขายอยางตอเนื่อง กลุมงานพัฒนาใหมๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

: อานตอหนา 3

: อานตอหนา 2
●

สงตอความรวมมือและความสําเร็จ ●

โดยคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา
เครือสหวิริยา
น.4

ชุมชนสุขสันต สิ่งแวดลอมสดใส

ธรรมชาติปลอดภัย วางใจศูนยฯ สิง่ แวดลอม

สรุปกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดลอมและชุมชน โดยศูนยฯ สิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า

: อานตอหนา 4

เครือสหวิรยิ า เพือ่ ชุมชน...ผลงานของบริษทั ตางๆ

เพือ่ รวมสราง/พัฒนา อ.บางสะพาน ใหเปนสังคมอุดมสุข
สวนหนึ่งของกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนความตั้งใจของ เปนหลัก ภายใตนโยบายการทํางานทีเ่ ปนหนึง่ เดียวของ
บริษัทในเครือสหวิริยา โดยคํานึงถึงชุมชนโดยรอบ ผูบ ริหารและพนักงานในเครือ
:อานตอหนา 2
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2 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ป

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2558

รวมกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน 2557 โดยทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา

2557 ทีผ่ า นมา ทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิรยิ า ยังคงมุง หนาสานตองานพัฒนา อ.บางสะพาน ผลงานดานภาคีรวมพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยาพาชุมชนศึกษาดูงาน รวมกันสรางทักษะ หนุนฐานการพัฒนา อ.บางสะพาน ใหแข็งแกรง
รวมกับพี่นองเครือขายอยางตอเนื่อง กลุมงานพัฒนาใหมๆ กอเกิดขึ้นในปนี้ อาทิ ธนาคาร
เครือสหวิรยิ า พัฒนาพีน่ อ ง อ.บางสะพาน ใหเขมแข็งเกิดการเรียนรูพ ฒ
ั นาอยางตอเนือ่ ง นําชุมชนศึกษาดูงาน และ
ชุมชนนองใหม 2 ธนาคาร แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใหม เปนตน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีก ชวยต
อยอดความรูจ ากการดูงานมาถอดบทเรียน ระดมสมอง พัฒนาชุมชนใหสามารถพึง่ พาตนเองไดอยางยัง่ ยืนและ
มากมาย
มีความสุข และใหชุมชนถอดบทเรียนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง

ตัวอยางของงานพัฒนาธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
เครือสหวิริยา สมทบหุน 7 ธนาคารชุมชน อ. บางสะพาน รวม
กําลังรวมใจสนับสนุนทุนชุมชน ปที่ 5
เครือสหวิรยิ า สนับสนุนเงินสมทบหุน ให 7 ธนาคารชุมชน อําเภอ
บางสะพาน แหงละ 100,000 บาท รวม 700,000 บาท เพือ่ เสริมกําลัง
รวมแรงขับเคลื่อนใหธนาคารชุมชน ขยายผลสูการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตพี่นองชาวบางสะพาน ไดแก
- ต.กําเนิดนพคุณ : ธ.ชุมชนบานหนองตาจา ธ.ชุมชนบาน
ดอนทอง
- ต.ธงชัย : ธ.ชุมชนบานหนองระแวง ธ.ชุมชนบานทางสาย ธ.ชุมชนบานชัยมงคล
- ต.พงศประศาสน : กลุมออมทรัพยพัฒนาชุมชนบานฝายทา
- ต.แมรําพึง : ธ.ชุมชนบานทุงลานควาย
เกิด 2 ธนาคารชุมชนนองใหม “บานดอนสูง และบานทุงนุน” ระดม
หุนลงขันดวยความรวมมือรวมใจของชุมชนกับเครือสหวิริยา
จากการศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน และการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ตรงกับความตองการและสอดคลองเหมาะสมกับสภาพชุมชนใน
ปจจุบัน โดยแผนเรงดวน 3 อันดับแรก จะไดรับการสงเสริมกอน หนึ่งในนั้น
ของทั้งสองชุมชนคือ การจัดตั้งธนาคารชุมชน ศูนยฯ รวมความสามัคคีและจุดเริ่มตนของงานพัฒนาชุมชนตนเอง
ใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ตัวอยางผลงานภายใตโครงการสภาผูนําชุมชน
พี่นองหมู 2 บานทามะนาว ขยายผลโครงการทามะนาวนาอยู ดูแลสุขภาพ
ดวยผักปลอดสารพิษสรุปผล เดินหนาโครงการใหเกิดประโยชนชัดเจน
พี่นองชุมชนบานทามะนาว ต.แมรําพึง สงเสริมคนในชุมชน ใสใจสุขภาพ
ดวยการออกกําลังกายและบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง ผลงานดีๆ ภายใตการบริหารงานของสภาผูนําชุมชน บานทามะนาว
บานหนองตาจา ต.กําเนิดนพคุณ เพิ่มคุณภาพใหชีวิต กับโครงการปลูก
ผักปลอดสารฯ แลกกันบริโภคในชุมชน ลดรายจาย สรางรายได สงเสริมให
สุขภาพแข็งแรง พรอมทั้งสรางความสามัคคีในชุมชน ใหทุกคนแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการปลูกผักปลอดสาร ภายใตการสนับสนุนของ สสส.
และเครือสหวิริยา รวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู ชุมชนมีสุขภาพกาย
แข็งแรงดวยการออกกําลังกาย และไดบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ใชชีวิต
อยูแบบพอเพียงเรียบงาย

- พาชุมชนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบานนอก บานจํารุง ต.เนิน
ฆอ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเปนชุมชนตนแบบดานการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เครือสหวิริยา และบจก.ทาเรือประจวบ นําคณะพี่นอง หมู 3 บาน
อาวยาง ไปศึกษาดูงานเกีย่ วกับ “กิจกรรมผูส งู อายุและสวัสดิการชุมชน”
ที่ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสงคราม เพื่อเปดประสบการณ และ
นํามาเปนสวนหนึ่งของขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดกิจกรรมตางๆ
ภายในของพี่นองหมู 3

รวมกันสรางชุมชนพื้นที่ตัวอยาง นํารองโครงการดีๆ ถายทอดจากพื้นที่รุนพี่ สูพื้นที่รุนนอง
- บานมารอง ต.พงศประศาสน พื้นที่นํารองตัวอยาง ตอนรับคณะดูงาน จาก จ.ราชบุรี ตอเนื่อง 2 คณะ เขาศึกษา
โครงสรางการทํางาน บทบาทหนาที่ของสภาผูนําชุมชนและธนาคารชุมชน
- ทีมงานมูลนิธิหัวใจอาสา เยี่ยมชมศึกษาดูงานการดําเนินงานดานการ
พัฒนาสังคม จากกลุมธนาคารชุมชนบานมารอง ต.พงศประศาสน และ
รับฟงแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่นองชาวอําเภอบางสะพานจากผูแทน
เครือขาย 4 ตําบล
- กลุมตัวแทนบานหนองระแวงและบานชัยมงคล ศึกษาดูงาน สภาผูนํา
บานมารอง เพื่อจัดตั้งสภาผูนําชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ)
- ตอนรับชุมชนโครงการ สสส. ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดูงานที่สภา
ผูนําชุมชนบานมารอง
สวนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ภายใตความรวมมือระหวางชุมชน
กับเครือสหวิริยา
- ที ม งานคุ ณ ภาพ ชุ ม ชน
บ า นสวนฉั ต ร จากหนึ่ ง สู ร อ ย
สานสามัคคี สรางศาลา
ประชาคมฯ โดยชุ ม ชน
เพื่อชุมชน
- บานมารอง ต.พงศ
ประศาสน จั ด กิ จ กรรม
อบรมภาษาอังกฤษในชุมชนบางสะพาน โดยกรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน จ.ประจวบฯ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูเวที
ประชาคมอาเซียน (AEC).

เครือสหวิริยา เพื่อชุมชน....ผลงานของบริษัทตางๆ เพื่อรวมสราง/ พัฒนา อ.บางสะพาน ใหเปนสังคมอุดมสุข

สวน

หนึ่งของกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนความตั้งใจของบริษัทในเครือสหวิริยา โดย
คํานึงถึงชุมชนโดยรอบเปนหลัก ภายใตนโยบายการทํางานที่เปนหนึ่งเดียว
ของผูบริหารและพนักงานในเครือ

- เครือสหวิริยา รวมงาน “รวมนํ้าใจสูนูรุลอีมาน”
เครือสหวิริยา โดยคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัด
งาน“รวมนําใจสูนูรุลอีมาน” ประจําป 2557
- ยอดจัดซื้อสินคาจากชุมชน ป 2557 ตั้งเปาที่ 200 ลานบาท สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน
บางสะพาน ดําเนินงานโดยคณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือสหวิริยา จําแนกสินคาเปน 4
ประเภทคือ
1. สินคาทีผ่ ลิตไดในทองถิน่ 10 ลานบาท ไดแก เครือ่ งแบบพนักงาน เศษผาทําความสะอาด
ผาปดจมูกขนาดปกติ ถุงมือผา ปุยหมักชีวภาพ ฯลฯ
2. สินคาชุมชนทีต่ อ งสงเสริมและพัฒนาใหผลิตไดมาตรฐาน 1.5 ลานบาท ไดแก นํา้ ยาลาง
จาน ไมกวาด ตะกราสาน ผารองเหล็กมวน นํ้ายาลางหองนํ้า ฯลฯ
3. สินคาทีช่ มุ ชนเปนตัวแทนจําหนาย 64 ลานบาท ไดแก ขาวสาร นํา้ ดืม่ อุปกรณสาํ นักงาน
อุปกรณกอสราง อุปกรณฮารดแวร และสารเคมีตางๆ
4. บริการที่จัดหาจากชุมชน 124.5 ลานบาท ไดแก การเชารถ ซอมรถ ซอมอุปกรณ เครื่องจักร หมอ พยาบาล ดูแลสวน ฯลฯ
- งานประชุมสัมมนาผูขายป 2557 รวมกันบริหาร พัฒนาระบบงาน เตรียมความพรอมสูเวทีสากล
คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือสหวิริยา จัดงานประชุมสัมมนาผูขายประจําป 2557 ขึ้น โดยเชิญกลุมผู
ขายสินคาใหกับบริษัทในเครือสหวิริยา มารวมสัมมนาไดรับทราบภาพรวมในธุรกิจเหล็กและระเบียบ
นโยบายในการจัดซื้อ พูดคุย รับรูขอตกลงและความตองการผูซื้อ คือกลุมบริษัทในเครือสหวิริยา และ
ผูขาย เพื่อใหเกิดแนวทางการดําเนินงานการซื้อ-ขาย สินคาที่ตรงความตองการซึ่งกันและกัน นําไปสู
การทํางานที่รวดเร็ว ทันสมัย พรอมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองการคาในเวทีอาเซียนที่ไทยกําลังจะกาวไป
ในป 2015 ที่จะถึงนี้
- รับลูกหลานชาวบางสะพาน เขาทํางานเครือสหวิริยาตอเนื่องทุกเดือน
เปาหมายป 2557 บริษัทในเครือสหวิริยา ตั้งเปารับพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 270 อัตรา โดยแบง
เปนพนักงานประจํา 170 อัตรา พนักงานจางเหมา 100 อัตรา โดยกระจายตําแหนงไปยังบริษัท
ในเครือ อาทิ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย บจก.เวสทโคทสเอ็นจิเนีย
ริ่ง บจก.ทาเรือประจวบ บจก.ไลนทรานสปอรต บจก.บี.เอส.เมทัล ฯลฯ ซึ่งมีตั้งแตพนักงานบังคับ
บัญชา พนักงานปฏิบัติการ พนักงานจางเหมา เจาหนาที่ธุรการ ทั้งตําแหนงวิศวกร พนักงานดาน
IT ชางจักรกลหนัก เลขา พนักงานดาน IT (คอมพิวเตอร) เปนตน โดยรับทัง้ วุฒกิ ารศึกษา ม.3 - ม.6
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
- “พีส่ อนนอง สาขาโลจิสติกส” ป 8 กิจกรรมตอเนือ่ งในโครงการทวิภาคี ของอุตสาหกรรมเหล็ก
และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา” ที่
เปนความรวมมือแบบทวิภาคี ระหวางบริษทั ในเครือสหวิรยิ า และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป 2549 เปนตนมา ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรรวมกัน (นักเรียน
นักศึกษารวมกัน) เพื่อสรางศักยภาพการเรียนการสอน รองรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในพื้นที่
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- เครือสหวิรยิ ารวมออกบูธงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย “โครงการผลิตชางเทคนิต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเชิญวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และเครือสหวิริยา เขารวมดําเนินการ
จัดนิทรรศการและบูธแสดงผลงานดานโลจิสติกสในงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย โดยการนําเสนอถึงความรวมมือระหวางการ
ทําสัญญาการศึกษาระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัยแบบทวิภาคี ภายใต “โครงการผลิตชางเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร” โดยมุงเนนไปในเรื่องของโลจิสติกส ซึ่งเปนที่นายินดีอยางยิ่ง เนื่องจากทางวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเปน
เพียงวิทยาลัยเดียวที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนระดับประเทศในการนําเสนอผลงานดานโลจิสติกส ในวันงานตัวแทนในเครือ
สหวิรยิ าไดรว มกับนักศึกษาสาขาโลจิสติกสจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการนําเสนอผลงาน การบริหารจัดการดานโลจิ
สติกสของเครือสหวิริยา ตั้งแตกระบวนการผลิตวัตถุดิบตนนํ้าจนถึงการสงมอบสินคาปลายนํ้า มุงเนนในเรื่องของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทางเครือสหวิริยาไดนําเขามาบริการจัดการภายในองคกร
- บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย ทุบสถิติ 6 ลานชั่วโมงการทํางานโดยไมเกิดอุบัติเหตุ ตั้งเปาเพิ่มสถิติตอเนื่อง
ดวยความรวมมือของผูบริหารและพนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย สรางผลงานเยี่ยม ไมเกิดอุบัติเหตุใน 6 ลานชั่วโมงการ
ทํางาน ทุกฝายใหความสําคัญ ทําใหถึงเปาหมายที่วางไวดวยกัน นโยบายองคกรเนนทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสําคัญที่สุด สราง
สุขในการทํางาน และสถานประกอบการปลอดภัย วางแผนตั้งเปาที่ 6.5 ลานชั่วโมง ในป 2558
- บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย เขารับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ระดับภาค โดยไดรับรางวัล
สถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ระดับจังหวัด (ไดรับตอเนื่องมาตั้งแตป 2536 – ปจจุบัน)
- บจก.ไลน ทรานสปอรต รวมกับคณะกรรมการอําเภอบางสะพาน ตรวจสารเสพติดพนักงานทั้ง 100% จัดกิจกรรมสุม
ตรวจสารเสพติด เพือ่ ปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุและเพือ่ สุขภาพ ความพรอมในการทํางานของพนักงาน ซึง่ บจก.ไลน ทรานสปอรต
ใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยทําการสุมตรวจเปนประจําทุกป โดยไดรับความรวมมือความรวมมือจากคณะกรรมการ มย.มาตรฐานการปองการและการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
- บี.เอส.เมทัล 1 ลงนาม MOU มุงสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนบริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในโครงการสงเสริมศักยภาพโรงงานมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและความรับ
ผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จัด
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บี.เอส.เมทัล 1 รับรางวัล CSR – DIW ตอเนื่องปที่ 3 สรางศักยภาพโรงงาน สูการสรางความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
สังคม : บี.เอส.เมทัล ควารางวัล CSR-DIW Continuous ตอเนื่อง 3 ปซอน จากการประสานความรวมมือของทุกฝาย และดวยความ
มุงมั่นพัฒนาใหกลายเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อความสุขในการอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน
- บี.เอส.เมทัล 2 รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะเปนโรงงานทีล่ ดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ : บริษทั
บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 2 (บางปะกง) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน“รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ในฐานะโรงงาน
นํารองที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และเปนโรงงานที่ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวมงานสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ ในหัวขอ“การขยายผลการสงเสริมการ
จัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม”
- พลังของ “ฅ..ขนสง สงตอความดี” โดยกลุมขนสงสหวิริยา ผานกิจกรรมสงมอบเครื่องเลน ให ร.ร.บานยางเขา ต.ชัยเกษม
มุงมั่นตั้งใจสรางสังคมแหงความสุข มอบรอยยิ้มใหเยาวชน โดยบจก. ทาเรือประจวบ บจก.ทาเรือบางปะกง บจก.เรือลําเลียง
บางปะกง บจก.ไลน ทรานสปอรต รวมกันสงมอบสนามแหงความสุข เพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะทีเ่ ปนเพือ่ นบานทีด่ ตี อ กัน ผานกิจกรรมสรางความสุข มอบรอยยิม้ และประโยชนใหกบั เยาวชน
โดยระดมกําลังทาสีเครื่องเลน อาทิ มาหมุน ชิงชา เรือไวกิ้ง ฯลฯ และปรับปรุงสนามเด็กเลน พรอมมอบอุปกรณการศึกษาให
นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบานยางเขา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2558

รวมกิจกรรมงานสัมพันธ 4 พันธกิจ ป 2557 ของทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา

ใน

ชวงเวลาที่ผานมา ทีมมวลชน
สัมพันธ เครือสหวิริยา ดําเนิน
หน า ที่ ส านสั ม พั น ธ ร ะหว า งชุ ม ชนกั บ เครื อ
สหวิ ริ ย ามาต อ เนื่ อ ง ผ า นกิ จ กรรมที่ เ ป น
ทางการและไมเปนทางการ ภายใตงาน รวม

สื่อสาร สรางความเขาใจ สรางสัมพันธที่ดี
กับชุมชน พรอมทั้งรวมขับเคลื่อนงานที่สราง
ความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนงาน
พัฒนาอยางยั่งยืน

สนับสนุนงานพัฒนาอยางยั่งยืน อําเภอบางสะพาน
- กิจกรรมสินคาชุมชนเคลือ่ นที่ :
โดยความรวมมือระหวางคณะทํางานจัด
ซื้อจัดจาง เครือสหวิริยา กับทีมมวลชน
สัมพันธ และพี่นองชาวบางสะพาน ที่
จัดหาผลิตภัณฑของชุมชน โดยชุมชน
ออกคาราวานขายสินคาในบมจ.สหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี และบมจ.เหล็กแผนรีด
เย็นไทย เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งใหเกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ ณ ปจจุบัน
กิจกรรมนี้ไดกาวสูปที่ 5 ซึ่งตั้งเปาหมาย
ของป 2557 อยูท ี่ 700,000 บาท โดย สินคา
และผลิตภัณฑมีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองกลุ ม ผู ซื้ อ อย า งตรงใจ ทั้ ง
อุปโภค – บริโภค อาทิ ผักปลอดสารพิษ
อาหารทะเลแหง กลุมผลไม อาทิ ทุเรียน
ทอด หรือผลไมตามฤดูกาล รวมทัง้ สินคา
OTOP เสื้อผา แวนตา ฯลฯ.

รวมสื่อสารสรางความเขาใจ ผานกิจกรรมตาง ๆ
- ทีมคาราวานมอเตอรไซค สรางความ
เขาใจสูชุมชน สะทอนความคิดเห็นขอเสนอแนะ
ของพีน่ อ งชาวบางสะพาน สูเ ครือสหวิรยิ า ลงพืน้
ที่พบปะพูดคุย สื่อสารข อมู ลต า งๆ ของเครื อ
สหวิริยา พรอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิด
เห็นชุมชน เปนประจําทุกเดือน โดยลงพบพี่นอง
ชาวบางสะพาน ในพื้นที่ 37 หมูบาน 4 ตําบล
ไดแก ต.แมรําพึง ต.ธงชัย ต.กําเนิดนพคุณ และ
ต.พงศประศาสน รวมถึงพี่นองในพื้นที่ 3 ตําบล
ไดแก ต.รอนทอง ต.ทองมงคล และต.ชัยเกษม
พรอมทั้งมีการประชุมหมูบานรวมกับพี่นองบางสะพานเปนประจําทุกเดือน.
- สงตอขอมูลเครือสหวิริยาผาน “เวทีประชา
เสวนา” 2557 เปด 6 เวทีเขมขน เพื่อชุมชนรับรู เขาใจ
กาวไปดวยกัน กาวสูปที่ 5 กับโครงการ “ประชาเสวนา
เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอยางยัง่ ยืน จัดเวทีประชา
เสวนา 6 เวที อยางเขมขน เชิญกลุมตามตําบลตางๆ
เขารวม เปนเวทีพูดคุยขอมูลเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม พรอมแนวความคิด การระดมสมองของ
การพัฒนาอยางยั่งยืน.

- รวมสงเสริมธุรกิจชุมชน จัดอบรมการสรางอาชีพใหกลุมแมบาน ต.พงศประศาสน โดยรวม
มือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางสะพาน และนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลพงศ
ประศาสน จัดฝกอบรมโครงการสงเสริมธุรกิจชุมชน กลุม แมบา น บานตนทองหลาง หมู 9 ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมแมบานมีอาชีพเสริม พรอมทั้งเปนการ
พัฒนาฝมือและยกระดับธุรกิจของกลุมแมบาน โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 8
จังหวัดนครสวรรค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใหความรูการประกอบอาหาร อาทิ การทํา
นํ้าพริกสวรรคปลากรอบ ปลากรอบสมุนไพรกรอบ นํ้าพริกเสวยปลากรอบ ฯลฯ
และอีก 1 ภารกิจที่สําคัญ ที่ยังคงทําอยางตอเนื่อง คือ การดําเนินงาน
เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยรวมมือกับแผนกพัฒนาชุมชน และเพิ่ม
พันธมิตรงานพัฒนา อ.บางสะพานใหแข็งแกรง โดยป 2557 นี้ ทีมมวลชนสัมพันธ
ไดรว มกับ บจก.ทาเรือประจวบ เดินหนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ฯ ผสานแนวทาง
ใหสอดคลองความตองการชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เชน
การเกิดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ ณ บานอาวยาง ม.3 ต.แมรําพึง ซึ่งเปนกิจกรรมที่
เกิดจากการระดมความเห็นของคนในชุมชน เพื่อสรางสุขรวมกัน เปนตน.

- รวมโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอย
ยิ้มใหประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
คาราวานความสุขจากเครือสหวิริยา สนับสนุน
กิจกรรมบริการตัดผมสตรี และบุรษุ พรอมจัดบูธนิทรรศการ
ขอมูลบริษัทในเครือ รวมถึงงานดานสิ่งแวดลอม.

สรางสัมพันธที่ดี ผานกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับชุมชน

- โครงการจิตอาสาเยี่ยมผูพิการ
และผูส งู อายุ ในพืน้ ทีต่ า งๆ รวมลูกหลานให
กําลังใจผูสูงอายุ และผูพิการ รวมกันสราง
สุขใหพนื้ ที่ เพือ่ สานสัมพันธและมอบสิง่ ดีๆ
และสงตอความเกือ้ กูลกัน ผานโครงการจิต
อาสาเยี่ยมผูพิการและผูสูงอายุ โครงการ
จิตอาสาเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้น
เปนประจําทุกเดือน โดยลงพื้นที่หมูบาน
ตางๆ ในอําเภอบางสะพาน.
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- เปนผูแทนคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ
มอบเงินสนับสนุน รณรงคกิจกรรมของกลุมสตรี ใน
วันสตรีสากล.
- ร ว มรณรงค
กิ จ กรรม “ช ว ยกั น ลด
ความเร็ ว เพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ของทุ ก คน”
จับมือกับพี่นองหมู 4, 6
และ 7 ต.แมรําพึง โดย
เปนกิจกรรมรณรงคขอความรวมมือใหพนักงาน เครือสหวิริยา และชาวบานที่
ขับขีร่ ถยนตและรถจักรยานยนต ชวยกันลดการใชความเร็วเมือ่ ขับขีผ่ า นบริเวณ
ชุมชนและโรงเรียน รวมกันปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน.

- เติ ม ความสุ ข ให
เด็กๆ สงมอบชุดเครื่องเขียน
ใหเด็กๆ 7 ตําบล 39 โรงเรียน
ในวันเด็กแหงชาติ.
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2558

ชุมชนสุขสันต สิ่งแวดลอมสดใส ธรรมชาติปลอดภัย วางใจศูนย ฯ สิ่งแวดลอม
สรุปกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและชุมชน โดย ศูนย ฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
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ลงานตัวอยางกิจกรรมดานสิง่ แวดลอม ระหวางเครือสหวิรยิ ากับชุมชน และกิจกรรมภายในองคกรทีส่ ง
ผลตอการสรางสิง่ แวดลอมทีด่ ขี อง อ.บางสะพาน ประจําป 2557 ทีศ่ นู ยฯ สิง่ แวดลอม ไดจดั ขึน้ เพือ่ เปา
หมายสําคัญคือ สรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับอําเภอบางสะพาน

- กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม SHE WEEK 2014 โดย ศูนยฯ สิ่ง
แวดลอม และ10 บริษัทในเครือ ไดแก บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผน
รีดเย็นไทย บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย บจก.เวสโคสทเอ็นจิเนียริง่ บจก.บี.เอส.เมทัล
บมจ.บางสะพานบารมลิ บจก.ทาเรือประจวบ บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท
บจก.ไลน ทรานสปอรต และ บจก.ซี.เอ.อาร.เซอรวิส จัดกิจกรรมสัปดาหความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 5 (SHE WEEK 2014) เพื่อแสดงผลงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ผานบูธนิทรรศการที่แตละบริษัทไดจัดขึ้น ทั้งรายละเอียด
รูปแบบของวิธีการดําเนินงานในแตละโรงงาน รวมถึงขอมูลที่เปนประโยชนอื่นๆ
เชน บูธแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมสันทนาการตางๆ.
- การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีความตระหนักและใหความสําคัญในการบริหาร
และจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ เพื่อเฝาระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผานกิจกรรมการตรวจติดตามและรายงาน
ผลคุณภาพอากาศรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งไดดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
นาเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความกังวลใจตอผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมและสุขภาพของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมและการสื่อสารรวมกับ
ชุมชนตอเนื่อง ไดแก
กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพและวิเคราะหสิ่งแวดลอม ประจํา
ป 2557 ในชวงวันที่ 8-15 พ.ค. เพื่อวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ของ
อ.บางสะพาน โดยทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เก็บตัวอยางนํา
ผิวดิน และนํ้าทะเล โดย เพิ่มเติมจากที่โรงงานตางๆ ในเครือสหวิริยา
ดําเนินการอยูแลว (โรงงานในเครือสหวิริยา มีกาเก็บตัวอยางการ
ตรวจวัดทั้งคุณภาพอากาศ นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล นํ้าฝน ตามแผนงาน
EIA (รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) ประจําทุกป โดย
เฉพาะการตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้น จะมีการเขาตรวจเพิ่มในพื้นที่
บริเวณจุดตรวจเทศบาลกําเนิดนพคุณ จุดตรวจองคการบริหารสวน
ตําบลกําเนิดนพคุณ และที่ โรงเรียนบานดอนสําราญ ซึ่งไดมีการเชิญ
ไดเชิญผูนําชุมชนหมู 1 หมู 2 และหมู 7 ต.แมรําพึง พรอมดวยพี่นอง
ในพื้นที่เขารวมตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝนในอําเภอบางสะพาน ที่ศูนยบริหาร
จัดการและสงเสริมสิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และใหความสําคัญพรอมทัง้ เฝาระวังมา
โดยตลอด ซึง่ ไดดาํ เนินการตรวจทัง้ หมด 9 จุด (โรงงานในเครือฯ และศูนยฯ สิง่ แวดลอม ตรวจเพิม่ เติม) คือ บริเวณบาน
ทาขาม บานทับมอญ ดอนสําราญ บอทองหลาง บานกลางอาว บานหลักเมือง เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อบต.พงศ
ประศาสน และอบต.กําเนิดนพคุณ ทัง้ นี้ จากขอมูลยอนหลัง ตัง้ แตป 2554 – ปจจุบนั พบวาคาความเปนกรด-ดาง ของ
นํ้าฝนในอําเภอบางสะพานอยูในเกณฑมาตรฐาน คือไมตํากวา pH 5.6 หากตํากวานี้คือมีคาความเปนกรดที่แรงขึ้น
ซึง่ คาเฉลีย่ ทีต่ รวจวัดไดทกุ ปในอําเภอบางสะพาน จะอยูท ี่ pH 6 – 8 ถือวาอยูใ นเกณฑดี เนือ่ งจากนํา้ บริสทุ ธิม์ คี า pH 7
- ทีมผูเชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยาสัตวปา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับศูนยฯ สิ่งแวดลอม สํารวจนิเวศวิทยา
สัตวปา ปที่ 7 ในพื้นที่โดยรอบโรงงานในเครือสหวิริยา โดยเริ่มโครงการสํารวจตั้งแตป 2551-2556 โดยใชดัชนีคือ
จํานวนและความหลากชนิด ระดับความชุกชุมสัมพัทธ และการแพรกระจายของสัตวปา (โดยเฉพาะนก) ในพืน้ ทีโ่ ดย
รอบโรงงานเครือสหวิริยา ทําการสํารวจ 2 ชวงของทุกป โดยปนี้ดําเนินการสํารวจกอนฤดูอพยพของนกไปเมื่อเดือน
กันยายน และหลังฤดูอพยพในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา.
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- พี่สอนนอง “ไลเคน-ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ” ศูนยฯ สิ่งแวดลอมถายทอดขอมูล
ดีๆ ใหเด็ก ร.ร.บานทาขาม ถายทอดความรู เสริมสรางทักษะการสํารวจและความ
รูดานสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน ผานการศึกษา “ไลเคน ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศตาม
ธรรมชาติ” คาดหวังใหเยาวชนไดใชพื้นที่ทางธรรมชาติในทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอม.
- รวมกิจกรรม “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินีและ
ปลอยสัตวนํ้า” รวมสนับสนุนและเขารวมกิจกรรม “ประชาอาสาปลูกปา 800
ลานกลา 80 พรรษามหาราชินีและปลอยสัตวนํ้า” จัดโดยสถานีพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนที่ 8 รวมกับ ร.ร.ชัยเกษม และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และได
สงตอความรูสูชุมชน เกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลน ความสําคัญของปาชายเลน
พรอมดวยปลูกปา ปลอยพันธุส ตั วนาํ้ และกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณปาชายเลน ม.4
ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ.
- กิจกรรมสงเสริมสิง่ แวดลอม “5 มิถนุ ายน วันสิง่ แวดลอมโลก” โดยรวมกับบริษทั ในเครือ
และหลายหนวยงานรวมจัด ไดแก สถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 และชมรมตกปลา
บางสะพาน ไดจัดโครงการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นภายใตชื่อ “ปลูกปาชายเลนและปลอย
พันธุส ตั วนาํ้ ” ณ ในพืน้ ที่ ต.แมราํ พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ 08.30-12.30 น.โดย
ปลอยพันธสัตวนํ้าวัยออน อาทิ ปลานวลจันทะเล และหอยหวานทะเล จํานวน 130,000
ตัว ณ บริเวณบานปากคลอง หมู 5 ต.แมรําพึง และมีกิจกรรมปลูกกลาไมปาชายเลน
1,000 กลา เพื่อเพิ่มปริมาณปาชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว.
- ลงพื้นที่ประสานชุมชน แลกเปลี่ยน-รับฟง ขอมูลจากชุมชน ดูสิ่งแวดลอมบางสะพาน
ไปดวยกัน : ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่นองชาวอําเภอบางสะพาน สรางความเขาใจอันดีให
กับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อ ชี้แจง ปรับปรุง ใหความรู แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ใหชุมชนกับอุตสาหกรรมอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน อาทิ ชี้แจงเรื่องคุณ
ภาพนํ้า คุณภาพอากาศ และการจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงานตางๆ ของเครือ
สหวิริยา เปนตน.
- ศูนย สิง่ แวดลอม รวมกับบริษทั ในเครือสหวิรยิ า อ.บางสะพาน จัดอบรม ISO 18001
: ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา จัดหลักสูตร “การตรวจ
ประเมินภายในระบบ TIS/OHSAS 18001” โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท คิด เพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด มาใหความรู กับเจาหนาที่ความปลอดภัย
หรือ จป. และจากพนักงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทในเครือ สหวิริยา อ.บางสะพาน
เพื่อใหทราบขอกําหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 เทคนิคและทักษะที่
จําเปนสําหรับผูตรวจประเมินฯ พรอมทั้งจัด workshop ฝกปฏิบัติการจัดทํารายการตรวจประเมิน (Checklist) และ
ทบทวนรายการตรวจประเมิน ( Checklist ).
- ตอนรับกลุมเยาวชนบางนํ้าผึ้ง เยี่ยมชมเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ :
โดยเปนพี่เลี้ยงนํากลุมเยาวชนบางนํ้าผึ้ง จากศูนยการเรียนรูกลุมชุมชน
บางนํ้าผึ้ง จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน
วนอุทยานแมรําพึง ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ใหความรู
เรือ่ งระบบนิเวศของปาชายเลน พันธุไ มและชนิดของสัตวทอี่ าศัยอยู พรอมทัง้
นําเยีย่ มชมพืน้ ทีแ่ ปลงทดลองปลูกปาโกงกางของเด็กนักเรียนโรงเรียนบานทา
ขาม ที่ศนู ยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา รวมเปนพี่เลี้ยงใหความรูในการปลูก
ตนไม เพือ่ ปลูกฝงใหเยาวชนรูจ กั อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ.

สงตอความรวมมือและความสําเร็จ โดยคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา

ลงานและกิจกรรมดี ๆ ในป 2557 ของคณะทํางานฯ ที่ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลอยาง เครือสหวิริยา มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สอดสองควบคุม
เขมขน สงผลใหการขนสงสินคาเกิดอุบัติเหตุนอยลง และไดรับความรวมมือดีขึ้นจากชุมชน พฤติกรรมพนักงานขับรถ ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการเดินรถ และเพื่อใชเปน

คณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสง ทํางานเขม ออกตรวจรถขนสงสินคา ลงพื้นที่พบชุมชน ติดตั้งกลอง
วงจรปดเพิ่ม ดูแลสอดสองการทํางานความปลอดภัยใหชุมชน
คณะทํางานฯ ปฏิบัติรถขนสงสินคา สรางความมั่นใจ ตอกยําความเขมงวดของการปฏิบัติรถขนสงสินคา ทั้งเพิ่ม
กลองวงจรปดเพื่อตรวจสอบการทํางาน และสรางความปลอดภัย พรอมสนับสนุนการติดตั้งปายเตือนสติใหขับรถ
ระมัดระวังบนทองถนน เพื่อชุมชนปลอดภัย
- ติดตั้งกลองวงจรปด รวมทั้งสิ้น 10 จุด เพื่อใชตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถขนสงเครือ
สหวิรยิ า รวมทัง้ ปองกันปญหาอืน่ ๆ ภายในหมูบ า นดวย เชน ภัยจากโจรผูร า ย ทําลายขาวของ จอดในทีห่ า มจอด ฯลฯ
- สนับสนุนกิจกรรมแผนเหล็กซอมแซมทางรถไฟเขตชุมชนบางสะพาน ซึ่งรวมกับเจาหนาที่รถไฟบางสะพานเขา
ซอมแซมทางขามรถไฟที่ชํารุดบริเวณหมูบานมารองและชุมชนตลาดบางสะพาน โดยไดรับการสนับสนุนแผนเหล็ก
และขนยาย จากคณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสงสินคา และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ปรับปรุงซอมแซมทางรถไฟใหใชงานไดสมบูรณ
- สนับสนุนการติดตั้งปายงานจราจร สภ.อ.บางสะพาน เนื่องดวยทาง
สถานีตํารวจภูธร อ.บางสะพาน จะดําเนินการติดตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมทั้ง
ขาขึ้นกรุงเทพฯ และขาลองใต จํานวน 4 ปายจึงขอการสนับสนุนดานการ
ดําเนินการติดตั้งปายผานทางคณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสง โดยมี
ขอความเตือน เชน เขตชุมชน กรุณาลดความเร็ว ฯลฯ
อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชุมชน และนํา
ขอมูลมาปรับปรุงการทํางานเกี่ยวกับเรื่องรถขนสงสินคาฯ ไดแก การรวม
เฝาระวังพนักงานขับรถที่ขับเกินที่กําหนด หรือ จอดรถบริเวณที่หามจอด เปนตน และเรื่องอื่นๆ อาทิประโยชนจาก
การมีกลองวงจรปดในแตละพื้นที่ พบวาสามารถชวยใหเจาหนาที่ภาครัฐ ในการทําคดี เชน เหตุขวางกระจกรถยนต
คดีขโมยทรัพยสินในพื้นที่ตางๆ ฯลฯ
“กลองวงจรปดเคลือ่ นที”่ โดยคณะทํางานควบคุมการปฎิบตั กิ ารรถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า เพือ่ ชุมชน
คณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ติดตั้งกลอวงจรปดแบบเคลื่อนที่ในเขตชุมชน
บางสะพาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหพี่นองชาวอําเภอบางสะพานไดรูสึกอุนใจและวางใจกับการขับรถขนสงสินคา

เครื่องมือชวยสอดสองในกรณีฉุกเฉิน หรือลงตรวจจุดที่ไดรับรองเรียนบอยๆ
และจุดเสี่ยงตางๆ โดยจะมีการสุมตรวจและนํากลองไปติดตั้ง ซึ่งการติดตั้ง
กลองวงจรปดแบบเคลื่อนที่นี้มี 2 ลักษณะ คือ 1.การติดตั้งเฉพาะจุดบริเวณที่มี
การรองเรียนบอยครัง้ อาจจะติดตัง้ 3 – 4 วัน หรือมากกวานัน้ 2.การติดตัง้ กลอง
บนปายเตือนฯ ทายรถคณะทํางานควบคุมฯ ซึง่ จะขับสุม ตรวจตามพืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งตางๆ เพือ่ บันทึกภาพเหตุการณ และ
ตรวจสอบการทําตามกฎระเบียบของ พขร.(ภาพประกอบหมวดเลข 2)
พรอมกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่รวมสรางสังคมอุดมสุข ใน อ.บางสะพาน
กิจกรรมติดตั้งปายเตือนสติพนักงานขับรถ บริเวณบานดอนสูงและบานยางเขา
- ติดตั้งปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานดอนสูง และ
ติดตั้งปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานยางเขา
กิจกรรมกลองวงจรปดชวยเหลือชุมชน
- จากที่คณะทํางานฯ ไดทําการติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 10 จุด เพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ พขร. นัน้ กลองวงจรปดทัง้ หมดสามารถเปนสวน
หนึง่ ทีช่ ว ยสรางใหชมุ ชนเกิดความสงบสุขได ซึง่ จากการบันทึกเหตุการณตา งๆ
ของกลองวงจรปด เปนหลักฐานสําคัญชิน้ หนึง่ เชน โจรจีร้ ถมอเตอรไซคบริเวณ
บานดอนสําราญ โจรขโมยรถมอเตอรไซคบริเวณบานหนองมงคล เปนตน
รับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน พรอมเรงแกไขปญหาใหตรงจุด
- คณะทํางานฯ ลงพื้นที่รับฟงขอเสนอแนะจากพี่นองชุมชนตลางบาง
สะพาน โดยขอเสนอแนะที่ไดรับมา เชน การเวนระยะหางระหวางคัน ของรถ
ขนสงสินคาฯ ไมตํากวา 50 ม. เพื่อใหรถเล็กสามารถแซงได ซึ่งคณะทํางานฯ ไดดําเนินการแกไข โดยติดตั้งปาย เพื่อ
เตือนให พขร.ปฏิบัติตาม และเพิ่มความเขมขนดวยการสงรถตรวจการณคอยสุมตรวจ และอบรม พขร. ใหรับทราบ
เพื่อปฏิบัติใหถูกตอง
กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานขับรถดีเดนประจําเดือน
- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานขับรถขนสงสินคา ที่ปฏิบัติงานดี มีวินัย ใสใจชุมชน โดยใหพี่นอง
ชาวบางสะพานเปนผูรวมคัดเลือก.
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