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WCEเขม“สิง่ แวดลอมโรงงาน”

ผลตรวจทุกคาดีกวามาตรฐาน

เวสท โ คสท เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง ธุ ร กิ จ
วิ ศ วกรรมกลุ ม เอสเอสไอเข ม
จัดการสิง่ แวดลอมโรงงานเชิงรุก
จัดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทุกป เผยผลตรวจวัดประจําป
2558 จากองคกรภายนอก ดีกวา
คามาตรฐานทีก่ าํ หนดโดยราชการ
ทั้งหมด ทั้งคุณภาพอากาศจาก
ปลอง คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ คุณภาพนํา้ ผูบ ริหาร
ยํ้ า ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพด า น
การดําเนินงาน ภายใตนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสิ่งแวดล อ มที่ ดี ใ ห กั บ พนั ก งาน
ชุมชน และสังคม อานตอ น.2

WCE ใสใจสิง่ แวดลอม: ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม ทั้งที่ภายในและภายนอกสถานประกอบการ และ

ชุมชน WCE จึงไดพฒ
ั นาระบบบริหารจัดการ รักษาสิง่ แวดลอม ภายใตการควบคุมดูแลอยางเขมงวด ทัง้ นีผ้ ลการตรวจวัดคุณภาพ
สิง แวดลอมประจําปของโรงงาน WCE ทีบ่ างสะพาน มีคา ดีกวามาตรฐานตามทีร่ าชการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกําหนดทุกตัวชีว้ ดั

SSI พัฒนาสภาเยาวชนดอนสงากาวหนา
พม.มอบทุนสนับสนุนแผนตอสูย าเสพติด
แผนงาน “โครงการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดโดย
เยาวชน” สภาเยาวชนบานดอนสงา
ซึ่ ง เอสเอสไอร ว มเป น พี่ เ ลี้ ย ง
ประสบผลสําเร็จ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (พมจ.
ประจวบฯ) มอบเงินจากกองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จํานวนเงิน 67,300 บาท ชี้เปน
องคกรชุมชนที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากทีส่ ดุ จากจํานวน
25 องคกรทีเ่ สนอโครงการ พรอม

เดิ น หน า อบรมให ค วามรู เ พื่ อ
เยาวชน ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล
ข า วสารด า นยาเสพติ ด และ
ประเมินผลโครงการ โดยเยาวชน
รวมบริหารจัดการ เพื่อปองกัน
และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ใน
ชุมชน
อานตอ น.4

สองผลงานพนง.เอสเอสไอยูเคเจง
ควา2รางวัลวิชาการสวล.-พลังงาน
สองตัวแทนพนักงานเอสเอสไอ ยูเค เจงควารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง 2 ประเภทการแขงขันดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดโดย
สถาบั น วิ ศ วกรคลี ฟ แลนด ศู น ย ก ลางด า นวิ ช าการให แ ก
นั ก วิ ท ยาศาสตร และวิ ศ วกร ชุ ม ชนที ไ ซด จากผลงานการ
วิเคราะห นโยบายการจัดการ CO2 ของอังกฤษตอการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและความยัง่ ยืนในทีไซด ในเวที 2014 CIE Annual
Technical Paper และโครงการลดฝุน ควันของโรงถลุงเหล็กเรดคาร
การลดใชพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร จากเวที
นําเสนอผลงานของคนรุนใหมในชุมชน โดยมีผูรวมแขงขันจาก
บริษัทตางๆ ทั่วทั้งเมืองทีไซด
ผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา สองตัวแทน
พนักงานบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด หรือ “เอสเอสไอ ยูเค”
บริษัทยอยของบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ไดแก นายราฟาเอล เอคัม
(Raphael Akam) เจาหนาทีฝ่ า ยพัฒนา
ด า นเทคนิ ค -การจั ด การพลั ง งาน
อานตอ น.4
ควารางวัล

ใสใจสังคม-สวล.-ธรรมาภิบาล ไทยพัฒนจดั SSIหุน กลุม ยัง่ ยืน
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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สถาบั น ไทยพั ฒ น ม อบเกี ย รติ บั ต ร
ESG100 ใหเอสเอสไอ ในฐานะเปน 1 ใน
100 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเดน
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจํานวน 567 บริษทั เผย
เปนการจัดอันดับหลักทรัพยดานการ
พัฒนาความยัง่ ยืนของธุรกิจครัง้ แรกใน
อานตอ น.3
ประเทศไทย
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 พฤษภ�คม 2558

X

เอสเอสไอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดให้มีการประชุมสามัญประจำาปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีนายวิทย์
วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม และนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลงานด้านธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่ง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากฐานการผลิต การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
พิเศษ (Premium Value Products) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
นอกจากนี้บ ริษัทได้สนับสนุนการจัดซื้อนำ้ายาล้างมือจากกลุ่มผู้หญิงก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในงานและร่วม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

WCE เข้ม

ต่อจากหน้า 1

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ
WCE ธุรกิจวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผยกับ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า ในการดำาเนิน
ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรม และบริการทั่วไป
ตามความต้องการของลูกค้า ของบริษัทนั้น นอกจาก
มุ่งเน้นดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิศวกรรม กระทำาทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอด้วยการศึกษา วิจัย และปรับปรุง

3. มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติการในด้านต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง ได้แก่ การลดและควบคุมการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การป้องกันและ
ควบคุ ม การเกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ น้ อ ย
ทีส่ ดุ โดยการกำาจัดและบำาบัดอย่างเหมาะสม การลด
และควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วม
รณรงค์ป้องกันภาวะโลกร้อน
และ 4. ให้การสนับสนุนในเรื่องบุคลากร เวลา
งบประมาณ และการฝึกอบรม ของพนักงานทุกคน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกและการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและวิธกี ารทีก่ าำ หนด โดยถือเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

สิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป และมุ่งผลิตสินค้าและให้
บริการ โดยคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ด้ ว ยการฝั ง แนวคิ ด ด้ า นการผลิ ต และรั บ ประกั น
คุณภาพว่าความสำาเร็จของลูกค้าคือความสำาเร็จ
ของเรา รวมทั้งดำาเนินธุ ร กิ จอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม เพราะธุรกิจเป็นหน่วยหนึง่ ของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อธุรกิจ การที่
คนในสังคมจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ก็จะต้องอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมที่ดีด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป
เพือ่ ให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยัง่ ยืน บริษทั ถือว่า
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีการรับและการ
ให้อย่างสมดุล และจะดำาเนินการในทุกทางให้เกิดผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์
บริ ษั ท มี ร ะบบในการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้อมและมีแนวทางดำาเนินการเรือ่ งดังกล่าว ได้แก่
1. ดำ า เนิ น การและพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้อมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของกฎหมาย และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำาเป็น
ข้อตกลงไว้
2. กำ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายในการ
ทำ า งาน ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ง าน
ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดำาเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลมาใช้บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมเชิงป้องกัน
หากพบปัญหาสามารถจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงานของบริษัทอย่าง
รอบคอบ
และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้จัดให้มีการจัดการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 ด้านด้วยกันประกอบ
ด้วย 1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โดย
ทำาการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง จำานวน 3
สถานี ได้แก่ ปล่องพื้นที่ชุบแข็ง (ฮาร์ดโครม) ปล่อง
พื้นที่บ่อลอกฮาร์ดโครม และปล่องห้องพ่นสี 2) การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ โดย

มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐมาดำาเนินการตรวจ
สอบให้ พร้อมกับมีการกำาหนดค่าดัชนีการตรวจวัดที่
เกีย่ วเนือ่ งกับค่าด้านต่างๆ ทัง้ 3 ด้านทีแ่ ตกต่างกันไป
ซึง่ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมดังกล่าวบริษทั
ได้รับแจ้งว่า การตรวจวัดผ่านตามค่ามาตรฐานที่
กำาหนดทัง้ หมด และดีกว่าค่ามาตรฐานเป็นอย่างมาก
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า การดำาเนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในครั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความ
สำาคัญของสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทีอ่ ยูภ่ ายในบริษทั ภายนอก
บริษัท รวมถึงเขตชุมชนที่บริษัทได้ร่วมอาศัยอยู่ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน บริษัทจึงมีแผนมุ่งเน้น
เรื่องการปกป้อง ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทํางาน

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการตรวจวัด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
นายณรงค์ฤทธิ์ เผยว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่า
กระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของ WCE ไม่ส่งผล
กระทบคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องพนักงานซึง่
เป็นทรัพยากรสำาคัญทีจ่ ะร่วมผลักดันให้ธรุ กิจประสบ
ผลสำาเร็จ ชุมชน รวมถึงสิง่ แวดล้อม บริษทั จึงได้จดั ให้
มีการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมประจำาทุกปี เพือ่ ให้
ทราบค่าและนำาผลการตรวจวัด นำามาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนด เปรียบเทียบค่าของปีก่อนๆ นำา

ทำาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบ
การ จำานวน 8 สถานี 3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
นำ้าทิ้งทำาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าทิ้ง จำานวน 4
สถานี ได้แก่ บริเวณหลังบ่อดักลานล้างรถ บริเวณ
หลังบ่อดักโรงซ่อมบำารุงเครื่องกล บริเวณหลังบ่อ
ดักไขมันโรงอาหาร และบริเวณรางระบายนำ้าหลัง
อาคารสำานักงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เอส.
พี. เอส คอนซัลติง้ เซอร์วสิ จำากัด ทีไ่ ด้ผา่ นการรับรอง

ได้ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ค วามรู้
มี ค วามเข้ า ใจ และตระหนั ก ต่ อ สภาพ
แวดล้อมในบริษัท ชุมชนและที่บ้านของ
พนักงานเอง จึงมีระบบควบคุมดูแลอย่าง
เข้มงวด และมีแผนการดำาเนินงานทีช่ ดั เจน
วั ด ผลได้ และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ต าม
แผนงานโดยผ่านคณะกรรมการ ภายใต้
มาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มี ก ารตรวจสอบจากหน่ ว ยงานทั้ ง ของ
รัฐและเอกชน ยืนยันความสำาเร็จในการ
บริหารจัดการควบคุมสิง่ แวดล้อม จากผล
การตรวจวัดที่สามารถยืนยันได้ดังกล่าว
ซึ่งมีค่าที่ดีกว่ามาตรฐานเป็นอันมาก”
บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
เป็นธุรกิจในกลุ่มเอสเอสไอ ดำาเนินธุรกิจ
ให้บริการด้านวิศวกรรม สำาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครือ่ งกล ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม
ที่ต้องใช้ความรู้ความชำานาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ
การผลิต การซ่อมบำารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่งมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษทั มีเป้าหมายอย่าง มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำาเนินการให้
เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำาของประเทศเทียบเท่าสากล
เพื่อรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มี
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
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สำ�หรับเป็นข้อมูลให้กับผู้ลงทุนที่กิจก�ร
ที่ มี ค ว�มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง
แวดล้อม
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานว่าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา
สถาบันไทยพัฒน์นำาโดย ดร.พิพัฒน์ ยอด
พฤติการ ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์ ได้
เป็ น เกี ย รติ นำ า คณะเดิ น ทางมายั ง อาคาร
ประภาวิทย์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เพื่อมอบ
เกียรติบัตร ESG100 Company ซึ่งเป็นการ
ประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำาเนิน
งานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำานวน 100 บริษัท มอบให้แก่นายวิน
วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสเอสไอ ในฐานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนหมวดอุตสาหกรรมที่
มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อม
กันนี้ นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายกิจการสาธารณะกลุม่ และ
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ า นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ และชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
เอสเอสไอให้การต้อนรับ และได้ร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมในลั ก ษณะของการสร้ า งคุ ณ ค่ า
ร่วม (Creating Shared Value: CSV) พร้อมได้
มอบผลิตภัณฑ์นำ้ายาล้างมือจากกลุ่มผู้หญิง
ก้าวหน้ารักษาสิง่ แวดล้อม อำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เอสเอสไอได้ร่วมส่ง
เสริมการตลาดเป็นของที่ระลึกแก่คณะจาก
สถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย
ดร.พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติก�ร ผูอ้ าำ นวยการ
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า การจัด ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ถือเป็นข้อมูลสื่อถึง
ความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้ทำาการประเมิน
ข้ อ มู ล ด้ า นความยั่ ง ยื น ของหลั ก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำานวน 567 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการฟื้นฟู) โดยอ้างอิงจากเอกสาร
รายงานหรือการระบุขอ้ มูลตามแหล่งและช่วง
เวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
รวมทัง้ ในรายงานประจำาปี รายงานแห่งความ
ยั่งยืน และข้อมูลผลการดำาเนินงานที่เกี่ยว
เนือ่ งกับการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริษทั จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาประเมินและ
จัดอันดับในครั้งนี้

สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จำานวน 100
บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100
นั บ เป็ น การจั ด อั น ดั บ หลั ก ทรั พ ย์ ด้ า นการ
พั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ ครั้ ง แรกใน
ประเทศไทย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า น
ความยัง่ ยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนสำาหรับ
รองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้นำ้าหนัก
การลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงความเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการนำาผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ การดำาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในประเด็นความยั่งยืน
ทีเ่ ป็นสาระสำาคัญต่อการตัดสินใจของกลุม่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่ถูกระบุความครอบคลุมของการ
ดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าในส่วนที่มีนัย
สำาคัญ รวมทั้งเป้าหมายการดำาเนินงานใน
ระยะยาวที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวกำ า กั บ ผลลั พ ธ์ ทั้ ง ใน
ระยะสั้นและระยะกลางควบคู่ไปพร้อมกัน

“การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100
เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ลงทุนสามารถใช้คัดเลือก
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดด
เด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ใน Universe จำานวน 100 หลักทรัพย์ สำาหรับ
ตอบโจทย์ ก ารลงทุ น ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
ทั้งนี้การประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน Investment) พร้อมกับการสร้างผลตอบแทน
ที่มีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม การลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบ
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ทั่วไป” ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าว
ด้าน น�ยน�ว� จันทนสุรคน ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกิจการสาธารณะ
กลุ่ม กล่าวว่า เอสเอสไอ มีความเชื่อมั่นว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate

รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการกำากับดูแลกิจกรรม
ที่ดี ด้านการสร้างคุณค่าเศรษฐกิจ สังคม การ
คิดค้นนวัตกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การพัฒนาชุมชน และสังคม “

Social Responsibility) เป็ น สิ่ ง สำ า คั ญ
ที่ นำ า พาให้ กิ จ การ
ไ ป สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น
ดั ง นั้ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ของเอสเอสไอจึ ง มี
ความก้ า วหน้ า และ
พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ทุ ก ๆ
ปี จากรู ป แบบการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
แก่ สั ง คมและชุ ม ชน
ในช่ ว งแรก พั ฒ นา
มาสู่การเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเหล็กที่
เราดำาเนินการอยู่ ก่อ
ให้เกิดกิจกรรมความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ที่อยู่ในกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจ (CSR-in
process) ครอบคลุมทั้งการดำาเนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
“เราได้พัฒนามาสู่การส่งมอบคุณค่า
หรือผลกระทบเชิงบวกจากการดำาเนินงานใน
ลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating
Shared Value) ระหว่างเราและสังคมชุมชนไป
พร้อมกัน โดยมีการดำาเนินงานต่างๆ อย่าง

ทั้งนี้ในปี 2557 เรามีโครงการ กิจกรรม
พัฒนาชุมชนบางสะพาน จำานวนทั้งสิ้น 29
โครงการ ครอบคลุ ม ด้ า นการศึ ก ษาและ
เยาวชน การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นา
อาชีพ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับได้ส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรมอาสาให้แก่พนักงานได้ช่วย
กันพัฒนาชุมชนที่เราอยู่ที่อำาเภอบางสะพาน
ภายใต้ชื่อโครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250
ความดีพนั ดวงใจอาสา ซึง่ ในปีทแี่ ล้วมีทงั้ หมด
22 กิจกรรม มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
531 คน หรื อ คิ ด เป็ น 4,248 ชั่ ว โมงงาน มี
ประชาชนในชุมชนร่วมอาสา 320คน คิดเป็น
2,560 ชั่วโมงงาน”
ทัง้ นี้ เอสเอสไอได้ตงั้ เป้าด้านการดำาเนิน
งานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภาย
ใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง”
และจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทานโดยใช้ประโยชน์จากความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กที่เน้น
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเราเชื่อมั่น
ว่ า การดำ า เนิ น กิ จ กรรมความรับ ผิ ด ชอบต่อ
สังคมในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating
Shared Value) ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน
ที่มีความชัดเจน ตอบสนองประเด็นทั้งทาง
สังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ทีเ่ ราตัง้ ใจส่งมอบให้นี้ จะทำาให้เอสเอสไอและ
ผู้มีส่วนได้เสียก้าวหน้า เติบโตไปพร้อมกัน”
นายนาวา กล่าว
4/30/2558 BE 00:11

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เอสเอสไอ ยูเค

ประจําวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ตอจากหนา 1

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขันการจัดทํา
รายงานดานเทคนิคของ CIE ประจําป 2557 (2014
CIE Annual Technical Paper) และนายทอม คอน
รอย (Tom Conroy) วิศวกรดานกระบวนการผลิตโรง
ถลุงเหล็กเรดคาร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแขงขันการนําเสนอผลงานของคนรุนใหม
ในชุมชน จัดโดยสถาบันวัสดุ แร และเหมืองแร
(Institution of Materials, Minerals and Mining (loM3)
Local Young Persons Lecture Competition) ซึ่งการ
แขงขันทั้ง 2 ประเภท ไดรับการสนับสนุนหลักจาก
สถาบันวิศวกรคลีฟแลนด (Cleveland Institution
of Engineers - CIE) และรับสมัครผูเขาแขงขันจาก
บริษัทตางๆ ทั่วทั้งเมืองทีไซด
นายราฟาเอล เอคัม กลาววา “ผมไดจัด
ทํารายงานเกี่ยวของกับการวิเคราะห และระบุ
ผลกระทบหลักของ European Union Emission
Trading System (EUETS) และนโยบายการจัดการ
คารบอนไดออกไซดของประเทศอังกฤษ ทีม่ ตี อ การ
เติบโตของอุตสาหกรรม ความยัง่ ยืนในชุมชนทีไซด

สภาเยาวชน

ตอจากหนา 1

นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการสวนชุมชน
สั ม พั น ธ บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูส ือ่ ขาว “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา เมือ่ เร็วๆ นี้ เอสเอสไอ ไดนาํ
สภาเยาวชนบานดอนสงา หมูที่ 8 ต.กําเนิดนพคุณ
เขารับงบประมาณสนับสนุน “โครงการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดโดยเยาวชน” จากกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเงิน
จํานวน 67,300 บาท โดยสภาเยาวชนบานดอนสงา
เปนองคกรชุมชนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุดจากองคกรชุมชน จํานวน 25 องคกร ที่ได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
การดําเนินโครงการดังกลาว เกิดจากการ
ระดมความคิด และการมีสวนรวมของเยาวชนเพื่อ
ตองการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ดวยการ
ชวยกันเขียนแผนโครงการ กิจกรรม เขานําเสนอ
พิจารณาอนุมัติงบจากหนวยงานราชการ โดยมี
ผูนําชุมชน คนในชุมชน ชวยใหการสนับสนุนเปน
ที่ปรึกษา ทั้งนี้การดําเนินแผนโครงการ ประกอบ
ไปดวย 3 กิจกรรมหลักๆ ไดแก
1. การอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดใหกับ
เยาวชนในโรงเรียน และเยาวชนในหมูบานดอน
สงาพรอมกับจัดตั้งกลุมเยาวชนอาสาฯ ใหความรู
และคําปรึกษาเรื่องยาเสพติดทั้งในโรงเรียน และ
ในชุมชนหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม
2. กิจกรรมศูนยบริการขอมูลขาวสารดานยา
เสพติด นอกจากจะเปนศูนยขอมูล หรือหองสมุด
แลวยังมีสมาชิกสภาเยาวชนที่ผานการฝกอบรม
บริการใหคําปรึกษาแกเยาวชน และบุคคลทั่วไป
มีการเผยแพรขอมูลดานยาเสพติดผานเสียงตาม
สายของหมูบานโดยเยาวชน และผลิตสื่อสิ่งพิมพ
รณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติดผานชอง
ทางตางๆ ในหมูบาน และพื้นที่ใกลเคียง
3. กิจกรรมการประเมินผลโครงการโดยมีตัว
ชี้วัดไดแก การมีสวนรวม ความรู/การรับรูขาวสาร
การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย และศั ก ยภาพของสภา
เยาวชน เพื่อสรางเยาวชนใหเปนนักวิจัยในทอง
ถิ่นที่สามารถนําเอาระเบียบวิธีวิจัย / ประเมินผล
มาประยุกตใชในการวางแผนกิจกรรมของสภา
เยาวชนตอไปในอนาคต

รวมถึงชีใ้ หเห็นถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจทีซ่ อ น
อยูของเครือขายการจัดเก็บคารบอนอุตสาหกรรม
(Industrial Carbon Capture and Storage - CCS) และ
ความเปนไปไดดานการเงินของการจัดการดานดัง
กลาว ทําใหรายงานไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 จากการแขงขันการจัดทํารายงานดาน

นายราฟาเอล เอคัม (คนขวา) รับมอบเกียรติบตั ร
การจัดทํารายงานดานเทคนิคของ CIE

เต็มที่ เพื่อจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น และตองขอ
ขอบคุ ณ หั ว หน า และเพื่ อ นร ว มงานที่ ไ ด ใ ห ก าร
สนับสนุนอันดีมาโดยตลอด ไมวาจะเปนการให
ขอมูล หรือการใหคําแนะนําในการจัดทํารายงาน
ผมรูส กึ ภาคภูมใิ จมากทีค่ วามพยายามของผมประสบ
ความสําเร็จ และไดรับรางวัลอันทรงคุณคานี้”

รวมแสดงความยินดีกบั นายทอม คอนรอย (คนที่ 2 จากขวามือ)
ในรางวัลการนําเสนอผลงานของคนรุน ใหมในชุมชน

เปนที่เขาใจมากขึ้นในดานเทคนิคตางๆ และยัง
เปนประสบการณครั้งสําคัญที่ไดรวมการแขงขัน
ในครั้งนี้ ผมไมคาดคิดวาจะไดรับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 จากการแขงขันการนําเสนอผลงาน
ของคนรุนใหมในชุมชน ซึ่งจัดโดยสถาบันวัสดุ แร
และเหมืองแร (Institution of Materials, Minerals
and Mining (loM3) Local Young Persons Lecture
Competition) ผมจึงดีใจและพอใจมากกับผลลัพธ
ที่ออกมา ทั้งนี้ผมไดรับเงินรางวัล 50 ปอนด หรือ
ประมาณ 2,434 บาท จากการแขงขันครั้งนี้”
การแขงขันทั้ง 2 ประเภทไดรับการสนับสนุน
หลักจากสถาบันวิศวกรคลีฟแลนด (Cleveland Institution of Engineers - CIE) ซึ่งเนนการสนับสนุนดาน
วิทยาศาสตรของชุมชนทีไซด ดวยการจัดกิจกรรม
และโครงการต า งๆ ขึ้ น มากมาย โดยทํ า หน า ที่
เปนศูนยกลางดานวิชาการใหแกนักวิทยาศาสตร
และวิศวกรอยางตอเนื่อง โดย CIE นับเปนหนึ่ง
ในสถาบั น ที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ด า น
ดังกลาว และเพิ่งฉลองครบรอบการจัดตั้งสถาบัน
150 ปเมื่อปกอน

เทคนิคของ CIE ประจําป 2557 (2014 CIE Annual
Technical Paper) และไดรับเงินรางวัล 100 ปอนด
หรือประมาณ 4,870 บาท ซึ่งตองขอขอบคุณ CIE ที่
ไดจดั การแขงขันประจําปครัง้ นีข้ นึ้ ทําใหผมไดเรียน
รูหลายเรื่องจากการคนควาวิจัยเพื่อจัดทํารายงาน
ดังกลาว โดยผมไดทมุ เทความรูค วามสามารถอยาง

ดานนายทอม คอนรอย กลาววา การนํา
เสนอผลงานของผมไดครอบคลุมโครงการลดควัน
ของโรงถลุงเหล็กเรดคาร การลดใชพลังงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร การนําเสนอผลงาน
ไดเนนโครงการซึ่งผมกําลังทําอยูที่โรงถลุงเหล็ก
ดังนั้นนับเปนการสงเสริมการทํางานของผมให

สําหรับการบริหารจัดการโครงการทีไ่ ดรบั งบ
ประมาณฯ จะดําเนินการโดยคณะกรรมการสภา
เยาวชนบานดอนสงาเปนหลัก โดยมีผูนําชุมชน
และผูแทนบริษัทฯ เปนที่ปรึกษา เพื่อเปนการฝก
ทักษะการบริหารทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ ตัวเยาวชน และ
ชุมชนอยางสูงสุดตอไป นายสมบัติ กลาว
ดาน นางสาวอําพันธ ดาราเมือง ประธาน
สภาเยาวชนบานดอนสงา กลาววา วันนี้พวกเรา
สภาเยาวชนบานดอนสงาไดเขามารับมอบเงิน
สนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนผลจากการ
ที่เราไดทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในพื้นที่บานดอนสงา และชุมชนใกลเคียง

มีการอบรมใหความรูกับเยาวชนในพื้นที่บานดอน
สงา และชุมชนขางเคียง จํานวน 2 รุน รุนละ100
คน หลังจากนั้นจะมีการอบรมสมาชิกที่สนใจเปน
นักจัดรายการเพือ่ รณรงคประชาสัมพันธในการตอ
ตานยาเสพติดผานการจัดรายการเสียงตามสายใน
หมูบาน ซึ่งภายหลังจากการทํากิจกรรมเสร็จสิ้น
แลวจะมีการทําแบบประเมินผลเพื่อวัดผลสํารวจ
ความพึงพอใจของกิจกรรม
“กิจกรรมครั้งนี้สภาเยาวชนบานดอนสงา
ขอขอบคุณ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่ใหการ
สนับสนุนในทุกดานๆ และพวกเราหวังวาทางบริษทั
จะยังสนับสนุนชวยเหลือพวกเราตอไปเพื่อใหสภา
เยาวชนบานดอนสงามีความเขมแข็ง เปนตนแบบ
ใหกับเยาวชนในพื้นที่อื่น”

กิจกรรมรวมกับหมูบาน และหนวยงานตางๆ ผม
และชาวบานในชุมชนไดเห็นเด็กๆ มีความคิดมาก
ขึน้ ไมปลอยเวลาใหเสียเปลา มีการชวยเหลือตนเอง
ในการทํากิจกรรมทีพ่ วกเขาตองการ การมัว่ สุมก็ลด
นอยลงดวย โดยการทํากิจกรรมที่ผานๆ มา พวก
เราในชุมชนมีความภาคภูมิใจที่เด็กของเรามีการ
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ ไปในทางที่ดีขึ้น จน
ทางสภาเยาวชนบานดอนสงาไดรบั การรับรองการ
ขึ้นทะเบียนเปนองคการสวัสดิการชุมชนอยางเปน
ทางการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชุมชนเปน
อยางมากเพราะเปนองคกรเกีย่ วกับเยาวชนองคกร
แรกในจังหวัดประจวบฯ ที่ไดรับการรับรอง”
“ผมตองขอขอบคุณการสนับสนุนจากบริษทั
ที่คอยเขามาเปนพี่เลี้ยงอยางใกลชิดตั้งแตแรกเริ่ม
ในการเขียนโครงการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด โดย
เยาวชน รวมไปถึงใหคําแนะนําเด็กๆ ในการเขียน
โครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ซึง่ ผมไดเห็นเด็ก ๆ มีความ
ตั้งใจจริงในการเขียนโครงการฯ ของบประมาณใน
ครั้งนี้ เพื่อทํากิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชน

รอบขางมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2556 เปนตนมา
จากสมาชิกแรกเริม่ มีเพียง 55 คน จนถึงปจจุบนั เรา
มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ มาเปน 144 คน จากทีเ่ ราไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณจํานวน 67,300 บาทในครั้งนี้
ทางสภาเยาวชนบานดอนสงาจะทํากิจกรรมเกี่ยว
กับการรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชน โดยจะ

นายไชยา ทรหด ผู ใ หญ บ า น หมู ที่ 8
ต.กําเนิดนพคุณ กลาววา “กอนอืน่ ผมตองขอบคุณ
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่เขามาริเริ่มจัดตั้ง
สภาเยาวชนบานดอนสงารวมกับหนวยงานภาครัฐ
และชุมชน ซึง่ หลังจากทีเ่ ยาวชนไดรวมตัวกันจัดตัง้
เปนสภาเยาวชนบานดอนสงาแลว เด็กๆ มีการทํา

ซึ่งกําลังเปนปญหาสําคัญในสังคม ไทยของเรา
สุดทายนี้เรามีความยินดีที่จะใหการสนับสนุน
เด็กในการทํากิจกรรมดี ๆ และพรอมที่จะรวม
ขับเคลือ่ นกิจกรรมตางๆ ใหดาํ เนินการไปไดอยาง
ราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป”
ผูใหญบานดอนสงากลาว

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษวานิช ,
นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวฒ
ั น , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซองึ้ , นางสาวเคลือวัลย ชางเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแกว

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 6 ฉบับที่ 122 ประจําวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

บานมารอง ตําบลพงศประศาสน
เปดชุมชนตนแบบสูแ หลงเรียนรู
แนะนํา
เกร็ดความรู

เปนตัวอยางใหคณะทํางานพื้นที่อื่นๆ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

เทคโนโลยีใกลตวั
เทคนิค
ชวยยืดอายุ
แบตเตอรี่
สมารทโฟน

คอลัพมิเนศษ
: อานตอหนา 3

80% ของพนักงานกลุมอุตฯ เหล็กเครือสหวิริยา เปนคนในพื้นที่

คณะเครือขายอาสาสมัครพิทกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน “ชุมชน
ตนแบบบานมารอง” ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เพื่อศึกษาตัวอยางความสําเร็จ
ด า นการจั ด การด า นเศรษฐกิ จ
ชุมชน สภาผูนําชุมชน การดูแล
สังคม สิ่งแวดลอมในพื้นที่
โดยเมื่อวันที่ 24-25 เมษายน
ที่ผานมา ผูนําชุมชน สมาชิกสภาฯ
บานมารอง ต.พงศประศาสน นําโดย
นายประวิทย รัตนพงศ ผูใหญบาน
มารอง นายพินจิ ศรีจนั ทร นายมานพ
ทองมา และ นายจารัน เหลือหลาย
:อานตอหนา 2
พรอมดวย

ไลนทรานสปอรต สงตอเทคนิค

เดินหนาสรางคน สรางงาน สรางความรู การดูแลเครือ่ งยนตทถี่ กู ตอง
รวมแกไขปญหาเศรษฐกิจ - การวางงาน จ.ประจวบฯ ใหพนักงาน มองภาพรวม
การจัดการภายในองคกรทีด่ ี
จากขอมูลตัวเลขการรับสมัครพนักงานในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน ซึ่งมีการแจงผานคณะทํางานขับ
เคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชนและโครงการสหวิริยารวมพัฒนา เปนประจําทุกเดือน เพื่อใหผูนําชุมชน
และสมาชิกไดทราบ รวมถึงเปนผูบอกขอมูลตอไปยังพี่นองในพื้นที่ ที่สนใจสงลูกหลานมารวมงานกับ
เครือสหวิริยาอยางตอเนื่อง ทั้งรับเพิ่มใหม รับทดแทนในแตละตําแหนง เปนตน
ซึ่งปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจ ทั้ ง นี้ ใ นจั ง หวั ด ประจวบฯ
หมุนเวียนจากระดับหมูบาน อุ ต สาหกรรมเหล็ ก เครื อ
ตําบล อําเภอ จังหวัด ไปสู สหวิ ริ ย า ที่ อ.บางสะพาน
ระดับประเทศ คือการสงเสริม สามารถเป น คํ า ตอบหนึ่ ง
ให ป ระชาชนมี ร ายได จ าก ที่ ช ว ย ใ ห เ กิ ด ก า ร ส ร า ง
การประกอบอาชี พ มี ง าน เศรษฐกิจ สรางงาน ใหกับ
ทํ า เพื่ อ เพิ่ ม รายได ร ายหั ว พี่นองในพื้นที่ โดยจากการ
และรายได ข องครั ว เรื อ น สํารวจ :อานตอหนา 2
●

กีฬาตานยาเสพติด

●

บริจาคเงินชวยชาวเนปาล
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บริษทั ไลน ทรานสปอรต จํากัด
บริ ษั ท ในกลุ ม ขนส ง เครื อ
สหวิ ริ ย า จั ด อบรมการดู แ ล
เครื่องยนตที่ถูกตอง ภายใต
นโยบายการบริหารจัดการเรือ่ ง
พลังงาน แนวทางการดําเนินงาน
แบบมืออาชีพขององคกร เพือ่

สงผลตอสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล อ มที่ ดี โดยมี วิ ท ยากร
ผู เ ชี่ ย วชาญจากอี ซู ซุ (อี ซู ซุ อึ้งงวนไต) เปนผูใหการอบรม
เมือ่ ปลายเดือนเมษายนทีผ่ า นมา
ณ หองชอมะกอก อาคารทาเรือ
ประจวบ
:อานตอหนา 4

ประมวลภาพ

เครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จ.ฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
ในสถานประกอบการ ของ
บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1

น.3

สงผลถึงการรวมสรางสังคม ชุมชนที่ดี

พนักงานเครือสหวิริยา ระดมเงินบริจาค
ชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหว
ประเทศเนปาล

น.4

ดูงานการผลิต ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
บริษัทในเครือสหวิริยา

เพื่อเปนแหลงเรียนรูและตัวอยางกระบวนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
การอยูรวมกันระหวางชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม

น.4
4/30/2558 BE 00:50

2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
บ้านม้าร้อง

ประจำ�วันที่ 1 พฤษภ�คม 2558

ต่อจากหน้า 1

พี่น้องในชุมชน ได้ต้อนรับคณะเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ.ฉะเชิงเทรา มาศึกษาดูงาน “ชุมชนต้นแบบ”
โดยผ่ า นกิ จ กรรมการพู ด คุ ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
โครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่สำาเร็จลุล่วง เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกภาคส่วน

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

- ผ่านธนาคารชุมชน ต่อยอดไปถึงการเรียนรู้
เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

ด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม

- เกิดสภาผู้นำาชุมชนที่เข้มแข็ง ต่อยอดไปถึง
กิจกรรมการพัฒนากลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้สงู อายุ
ผู้พิการ กลุ่มเยาวชน การสร้างกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น
นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผูใ้ หญ่บา้ นม้าร้อง
กล่าว “หลักการทำางานอย่างเข้มแข็งของพี่น้อง
หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ เน้นย้ำาไป
ถึงการมีสภาผู้นำาชุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสภาฯ อัน
ประกอบด้วยผู้นำาชุมชน ผู้นำาทางธรรมชาติ พี่
น้องในชุมชน จะต้องร่วมมือกันและเห็นความ
สำาคัญของการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน หาก
สภาฯ เข้มแข็ง ก็จะกระจายงานพัฒนาไปในรูป
แบบต่างๆ ได้อีกมากมาย”
“การดำาเนินงานของสภาผูน้ าำ ชุมชน ต้องทำา
เป็นระบบ มีเป้าประสงค์เดียวกันว่า ทำาอย่างไรให้
สภาผู้นำาชุมชนเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเริ่มจาก
การกำาหนดโครงสร้างการทำางาน เพื่อความเป็น
ระบบ ความชัดเจนในการทำางาน ทีส่ าำ คัญผูใ้ หญ่
บ้านในฐานะประธานสภาฯ ต้องเป็นหลัก สำาหรับ
บ้านม้าร้องนัน้ นอกจากมีผแู้ ทนแต่ละคุม้ แล้ว ได้
เชิญตัวแทนภาครัฐและเอกชนมาร่วมกับเราด้วย
เพื่อขับเคลื่อนงานในชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ และ

ส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องของ
การเคารพกฎระเบียบ ความสามัคคี เป็นอีกหนึ่ง
ข้อปฏิบตั ทิ ส่ี าำ คัญ อย่างไรก็แล้วแต่องค์ประกอบหลัก
และรอง ต้องสอดคล้องไปด้วยกัน ที่จะนำาไปสู่
“เป้าหมาย” ในการขับเคลือ่ นสภาผูน้ าำ ชุมชนให้ถงึ
เป้าหมายสูงสุดของการทำางาน ดัง่ คำาขวัญของบ้าน
ม้าร้องทีว่ า่ “ม้าร้องสามัคคี สิง่ แวดล้อมดี ชีวเี ป็นสุข”
“ตัวอย่างโครงสร้าง และบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะทำางานสภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง ที่ทำาให้
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ประสบความสำาเร็จ
รวมถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนต้นแบบนั้น
มาจาก 6 คณะทำางานที่ทำางานสอดประสานกัน
อย่างดี ได้แก่ คณะทำางานด้านอำานวยการ คณะ

ทำางานด้านการปกครอง คณะทำางานด้านแผนพัฒนา
คณะทำางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ คณะทำางาน
ด้านสิง่ แวดล้อมและสาธารณสุข คณะทำางานด้าน
ศาสนา ซึง่ ณ ปัจจุบนั มีจากการประสานและสนับ
สนุนจากเครือสหวิรยิ า ทำาให้บา้ นม้าร้อง เปิดพืน้ ที่
ต้อนรับคณะทั้งจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนพื้นที่
ต่างๆ มาเยีย่ มชม ซึง่ พีน่ อ้ งในชุมชนทุกคนต่างก็มี
ความยินดีและตัง้ ใจทำางานพัฒนากันให้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้ ”
ความคิ ด เห็ น จากผู้ แ ทนคณะเยี่ ย มชม
นายธนพล เข็มกลัดทอง เครือข่ายอาสาสมัคร
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจ ได้ความ
รู้และเกิดการแบ่งปันข้อมูลการทำางานของสภา

ผู้นำาชุมชน ทั้งการดำาเนินงาน การกระจายงาน ที่
มีหลักการ สามารถนำาความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่
ได้อย่างแน่นอน สิ่งที่อยากฝากกับสภาฯ บ้านม้า
ร้องว่า อยากให้ดำาเนินกิจกรรมแบบนี้ต่อไปและ
ต่อยอดกิจกรรม บางตัวบางเรื่องที่เรายังไปไม่ถึง
ให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไป ซึ่งทางชุมชนของเราจะ
นำาต้นแบบ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ขอขอบคุณพี่น้องบ้านม้าร้องและเครือสหวิริยา
ทีเปิดโอกาสให้คณะฯ ได้เยี่ยมชม พูดคุย ซึ่งมา
ดูงานในครั้งนี้ ได้เห็นวงจรงานพัฒนาจากชุมชน
สู่หมู่บ้าน ต่อยอดไปถึงภาคอุตสาหกรรม โดย
ทางคณะฯ จะนำาความรู้ไปแบ่งปันให้กับสมาชิก
ในชุมชนที่ไม่ได้มาศึกษาดูงานได้รับทราบด้วย”

สร้างคน สร้างงาน ต่อจากหน้า 1
โดยจากการสำารวจจำานวนพนักงานอุตสาหกรรม
เหล็ ก เครื อ สหวิ ริ ย า พบว่ า จำ า นวนพนั ก งาน
ทั้งหมด 2,930 คน (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) เป็น
คนจังหวัดประจวบฯ ถึง 2,307 คน และเป็น
คนบางสะพานกว่า 1,690 คน
จะเห็นได้ว่า กว่า 80% ของพนักงานใน
เครือสหวิรยิ า อ.บางสะพาน เป็นคนทีม่ ภี มู ลิ าำ เนา
กระจายอยู่ในอำาเภอต่างๆ ของ จ.ประจวบฯ โดย
เฉพาะ อ.บางสะพาน มีมากถึง 1,690 คน โดยเครือ
สหวิริยาสามารถเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยใน
การหนุนเสริมเรือ่ งการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียน ในอำาเภอบางสะพาน ส่งผล
ต่อการพัฒนาจังหวัดประจวบฯ พัฒนาประเทศ
ต่อไป
โดยจากข้อมูลทั่วไปของจังหวัดประจวบฯ
นั้น ด้านเศรษฐกิจ การอาชีพ จะประกอบไปด้วย
กลุ่มอาชีพหลักๆ คือ
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พนักงานทั้งหมด
2,930 คน
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557)

พนักงานที่มีภูมิลำาเนา
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2,307 คน

พนักงานที่มีภูมิลำาเนา
อ.บางสะพาน
1,690 คน

SAHAVIRIYA GROUP

เกษตรกรรม - สัปปะรด มะพร้าว ฯลฯ
ประมง
- ประมงนำ้าเค็ม ประมงนำ้ากร่อย
เลี้ยงสัตว์
- โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และ
ไก่ ฯลฯ
อุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมเหล็ก
ทั้ ง นี้ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก เครื อ สหวิ ริ ย า
อ.บางสะพาน มองถึงการพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่
ภาคการศึกษา การพัฒนาบุคลากร เพื่อนำาไป
ต่อยอดให้ทกุ ภาคส่วนเกิดกลไกการพัฒนาอย่าง
มีศักยภาพ เริ่มตั้งแต่

พัฒนาด้านการศึกษา
- มอบทุนสนับสนุนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม
ปวช. ปวส.ปริ ญ ญาตรี (ในส่ ว นของวิ ท ยาลั ย
การอาชีพบางสะพาน ได้มีการสนับสนุนทุนเพื่อ
พั ฒ นาวิ ท ยาลั ย องค์ ค วามรู้ ด้ า นโลหะวิ ท ยา
และร่วมพัฒนาหลักสูตร จำานวน 10 ล้านบาท ซึ่ง
ณ ปี 2557 มีผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการ
ดังกล่าวแล้ว 7 รุ่น รวม 499 คน (รับเข้าทำางาน
116 คน)
- พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน ร่วมพัฒนาหลักสูตร
อาทิ การจัดคณะกรรมสถานศึกษา เพือ่ จัดหลักสูตร
ท้องถิ่น ให้ก้าวหน้า ฯลฯ
l

- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคาร
เรียน ฯลฯ
l พัฒนา/ฝึกอบรมวิชาชีพให้นก
ั เรียน นักศึกษา
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในโรงงาน
- โครงการพี่สอนน้อง (สาขาโลจิสติกส์) โดยให้
พนักงานทีเ่ ป็นรุน่ พีใ่ นสถาบัน ไปพูดคุยสอนน้องๆ
ในสถาบันการศึกษา
โดยบุคลกรคุณภาพส่วนหนึ่งจากหลายๆ
โครงการ กลับเข้ามาทำางานกับเครือสหวิริยา
ทำางานในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ ได้มาช่วย
กันพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจที่ดีในอำาเภอ
บางสะพานต่อไป
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ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจําวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

X

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาตาน
ยาเสพติดในสถานประกอบการ ของ
บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1
ภาพแห ง ความสุ ข ความประทั บ ใจ กั บ
กิจกรรม “โครงการกีฬาตานยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ”ของ บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1 โดย
นายราเชนทร มณีสวางวงศ กรรมการผูจัดการ
จับมือรวมกับสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ภาค7 - นายสุวรรณ พงศรัศมี (แรงงาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ) และนางสาวสุนนั ท ใยเผือก
(สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.ประจวบฯ) จัด
“โครงการกีฬาตานยาเสพติดในสถานประกอบ
การ” ประจําป 2558 เพื่อใหพนักงานของบี.เอส.
เมทัล ทุกคนมีสวนรวมรณรงคตอตานยาเสพติด
ในสถานประกอบการ รวมทั้งยังสรางความรัก
และสามัคคีใหเกิดขึ้นในองคกรผานกิจกรรมกีฬา
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความสนุก และความ
ประทับใจ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผานมา

คอลัมพิเนศษ เกร็ดความรู เทคโนโลยีใกลตัว เทคนิคชวยยืดอายุแบตเตอรี่สมารทโฟน

คอลัมนนี้จะแวะเวียนมาใหผูอานไดรับทราบ
ถึงขอมูลเทคโนโลยีทอ่ี ยูร อบตัวเรา ทัง้ ในรูปแบบ
คอมพิวเตอร สมารทโฟน และอืน่ ๆ ทีเ่ ปนเรือ่ ง
จําเปนและสําคัญสวนหนึง่ ในชีวติ ประจําวันของ
เราไปแลว และวันนีข้ อนําเสนอขอมูลดีๆ เกีย่ วกับ
เทคนิคชวยยืดอายุแบตเตอรีส่ มารทโฟน สามารถ
ลองนํากลับไปปฏิบัติดู เพื่อยืดอายุแบตฯ และ
ยืดอายุการจายเงินในกระเปาเราไปดวย.....
นอกจากปญหาเรื่องแบตหมดเร็ว จะเปนจุด
ออนที่ผูใชทั้งสมารทโฟนและ แท็บเล็ต กังวลแลว
เรื่องของแบตเสื่อมเร็ว ก็ถือวา เปนปญหาที่ผูใช
หลายราย กําลังเผชิญอยูดวยเชนกัน มีหลายทาน
ที่ใชโทรศัพทไดไมถึงป กลับเกิดปญหาเรื่องของ
แบตเสื่อม แถมยังโทษ สมารทโฟน ที่ซื้อมาดวยวา
ไมดี ใชไมทน แตกลับไมไดมองวา เรามีพฤติกรรม
การใชสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต อยางไร ถูกตอง
หรือไม และเดี๋ยวนี้สมารทโฟนรุนใหมๆ ที่ออกมา
ในปจจุบัน มักออกแบบมาไมใหผูใชถอดเปลี่ยน
แบตเตอรีเ่ องได หากแบตเตอรีเ่ สือ่ ม ตองสงเขาศูนย
ซอมอยางเดียว ดังนั้นเราควรถนอมดูแลแบตเตอรี่
กันใหถกู วิธี เพือ่ ใหแบตฯ อยูก บั เราไดนานทีส่ ดุ ตาม
อายุการใชงาน หลายคนอาจจะไมรูวาพฤติกรรม
ที่ทําอยูอาจทําใหแบตเตอรี่ของเราเสื่อมอายุการ
ใชงานรวดเร็วกวาที่มันควรจะเปน อาจตองลอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชงานของเราดู รับรอง
วาสมารทโฟนของเราจะไมมปี ญ
 หาแบตเตอรีเ่ สือ่ ม
กอนเวลาอันควรอยางแนนอน

การชารจแบตเตอรี่ ถือวา เปนปจจัย
หลักที่จะบงบอกไดวา แบตเตอรี่จะใชไดยาวนาน
หรื อ เสื่ อ มเร็ ว ขึ้ น กว า เดิ ม สํ า หรั บ แท็ บ เล็ ต หรื อ
สมารทโฟน นั้น ควรจะปลอยใหพลังงานแบตเตอรี่
เหลือเกิน 50% จะดีที่สุด ยิ่งเราปลอยใหแบตเตอรี่
เหลือ 0% บอยๆ ยิ่งทําใหแบตเตอรี่เสื่อมเร็วมาก
ขึ้นเทานั้น และที่สําคัญ อยาพยายามชารจจนเต็ม
100% เพราะนั่นก็คือเปนสาเหตุที่ทําให แบตเตอรี่
คอยๆ เสื่อมอายุลง ฉะนั้น ถาหากแบตเตอรี่ลดลง
ถึงระดับ 40% ก็ควรจะหยิบสายออกมาชารจกัน
ไดแลว และควรจะชารจใหอยูที่ระดับ 90% อยา
เสียบชารจทิ้งไวทั้งคืน หรือถาตองการชารจใหเต็ม
100% ควรจะทําแคเดือนละหนก็พอ เรามีวิธีการ
ดูแลแบตเตอรี่ใหเสื่อมชาลงดวยการ “หามทํา”
พฤติกรรมแบบนี้ กับ สมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของ
เรา จะมีขอหามอะไรบาง มาอานกันเลยดีกวา
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จะทําใหตัวเครื่องรอนตลอดเวลาขณะที่ทําการ
หลายๆ ท า นคงจะทราบกั น ดี อ ยู แ ล ว ว า ชารจ พูดงายๆ ก็คือ เหมือนเรากําลังเอาสมารท
ความรอน คือศัตรูของแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion โฟน เขาเตาอบ นั่นเอง ซึ่งการชารจแบตเตอรี่ที่ดี
เลยทีเดียว ยิ่งเราทําให สมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต ที่สุดก็คือ การเสียบปลั๊กเพื่อชารจ
เย็นมากแคไหน ก็จะยิ่งยืดอายุของแบตเตอรี่ได อยาปลอยใหแบตเตอรีห
่ มดเกลีย้ งหรือ
ยาวนานเทานั้น โดยความรอนที่วานี้ ไมไดหมาย เหลือ 0%
ถึง การชารจแบตเตอรี่บอยๆ เพียงอยางเดียว แต
รวมถึงดานการใชงานดวย โดยเฉพาะการเลนเกม
คงจะสังเกตเห็นกันบางวา ถาหากเลนเกมไปนานๆ
ตัวเครื่องจะรอนขึ้น แลวยิ่งเลนเกมไปชารจไปดวย
จะถือวา เปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหแบตเตอรีเ่ สือ่ มได
งายเลยทีเดียว ฉะนั้น ขณะที่ใชงาน ถาหากรูสึก
วา ตัวเครื่องเริ่มรอน ใหหยุดพักจนตัวเครื่อง
เย็น แลวหยิบมาใชงานตอ จะชวยยืดอายุไดนาน
ครับ ความรอน คือศัตรูสําคัญของแบตเตอรี่แบบ
เชื่อวา ขอนี้ หลายๆ ทานคงจะเคยไดยินกัน
Li-ion ยิ่ ง ตั ว เครื่ อ งเผชิ ญ กั บ ความร อ นมากเท า มาบางแลว แบตเตอรี่แบบ Li-ion นั้นไมควรใชงาน
ไหร จะยิ่งลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่มาก จนปลอยใหแบตเตอรีห่ มดเกลีย้ ง เพราะนัน่ ก็คอื วิธี
ขึ้นเทานั้น ซึ่งมีขอมูลระบุวา อุณหภูมิที่ 32 องศา การทําลายอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหสั้นลง และ
ฟาเรนไฮต จะลดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลง เลข 0 คืออันตรายสําหรับแบตเตอรี่ ผูใชงานจะตอง
6% ตอป, 77 องศา ลดลง 20% และ 104 องศา ลด คอยสังเกตดวยวา อุปกรณของเราเหลือแบตเตอรี่
ลง 35% ตอปครับ หรือพูดงายๆก็คือ ยิ่งรอนมาก
กี่เปอรเซ็นต อยาพยายามใชจนแบตหมด และ
ยิ่งเสื่อมไว
ตัวเครื่องดับลงโดยเด็ดขาด เพราะแบตเตอรี่
ไมควรชารจโทรศัพทไปเลนไป
ประเภท Lithium-ion นั้น เมื่อใดก็ตามที่แบตเหลือ
ทุกคนที่มีพฤติกรรมดังกลาวจะมีผลทําให 0% จะเกิดอาการไมเสถียร และเปนอันตรายตอการ
แบตเตอรี่เสื่อมไดจากความรอน และอาจทําให ชารจมากทีเดียว
เกิดปญหาไฟฟาลัดวงจรแบบไมคาดคิดได ไมวา
เราจะใชอุปกรณชารจแทหรือปลอมก็ตามแต อยาชารจทิ้งไวทั้งคืน
อีกหนึ่งสาเหตุ ที่ทําใหแบตเตอรี่เสื่อมลงได
ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้หากไมจําเปน
งายๆ นั่นก็คือ การชารจแบตเตอรี่ทิ้งไวทั้งคืน ถา
หลีกเลีย่ งการชารจแบตเตอรีแ่ บบไรสาย เมื่อใดก็ตาม ที่พบวา ตัวเครื่องไดถูกชารจแบต
จนเต็มแลว ใหถอดปลั๊กออกทันที จะชวยยืด
อายุของแบตเตอรี่ไดนานขึ้นอีก

อยาทําใหตัวเครื่องรอนเกินไป

ที่ ช าร จ แบตเตอรี่ แ บบไร ส าย ช ว ยอํ า นวย
ความสะดวกในการชารจไดก็จริง แตจริงๆ ชารจ
แบบไรสาย จะทําใหแบตเสื่อมไดเร็วกวา การชารจ
แบบปกติ เนือ่ งจากตัวเครือ่ งจะตองวางอยูบ นแผน
ความรอนตลอดเวลาทีท่ าํ การชารจ การชารจแบบนี้

เพราะกระแสไฟจะมากบ า งน อ ยบ า งตามวั ส ดุ
และราคาของที่ชารจ เหตุผลนี้แหละที่เปนอันตรา
ยมากๆและสงผลเสียตอแบตเตอรี่ในสมารทโฟน
และแท็บเล็ต ซึ่งสงผลใหแบตเตอรี่เสื่อมไดไวขึ้น
และอาจจะเปนสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุตางๆ ที่
จะเกิดขึ้นจากการใชที่ชารจที่ไมไดมาตรฐาน
ยกตัวอยาง เชน แบตเตอรีร่ ะเบิด ทีช่ ารจระเบิดหรือ
ไหม โดยอาจจะทําใหผูใชงานพิการหรือเสียชีวิต
ไดเลยนะ ฉะนั้นกอนจะชารจแบตเตอรี่หรือจะซื้อ
ที่ชารจใหมควรพิจารณาที่ชารจใหดีเสียกอน เพื่อ
ความปลอดภัยในการใชงานสมารทโฟนและแท็บเล็ต
แถมยังเปนการยืดอายุของแบตเตอรี่อีกดวย

กอนชารจตองทําตามขั้นตอนนี้

เพือ่ ปองกันไฟฟากระชาก เสียบหมอแปลงไฟฟา
(อแดปเตอร) เขากับเตารับ (ปลั๊กไฟ) จากนั้นเสียบ
สายเคเบิล Micro USB หรือ สายไลทนิ่งเขากับ
อแดปเตอร จากนั้นเสียบสายชารจเขากับสมารท
โฟน
วิธีดังกลาวขางตน เปนวิธีการดูแลรักษา
เบื้องตน ที่ผูใชสมารทโฟนสามารถนําไปปรับใช
กับการใชงานในชีวิตประจําวันไดเลยทันที อยางไร
ก็ตาม ทุกอยางยอมมีวันเสื่อมถอยตามอายุการ
ใชงานของมัน ไมวาจะถนอมแบตเตอรี่ขนาด
ไหนมันก็จะเริ่มเก็บพลังงานไดนอยลงภายใน
2 - 3 ป ตามลักษณะการใชงานของ
อยาใชที่ชารจของปลอม หรือไมได ระยะเวลา
เรา
ถึ
ง
เวลานั
น้ ก็คงตองพาเครือ่ งไปเขาศูนยเปลีย่ น
มาตรฐาน
คงจะไดยินขาวกันบอย เรื่อง iPhone ระเบิด แบตเตอรี่เทานั้น
ขณะชารจ สวนใหญเปนเพราะที่ชารจแบตเตอรี่ที่
แหลงที่มา
ใชอยูนั้น เปนของปลอมนั่นเอง โดยที่ชารจของแท
http://www.techmoblog.com/how-toจากผูผลิต ปกติแลวจะมีวงจรตัดกระแสไฟฟา เมื่อ
protect-smartphone-battery/
แบตเตอรีเ่ ต็ม 100% แตสาํ หรับทีช่ ารจของปลอมนัน้
http://news.siamphone.com/news-17306.
จะทําการปลอยกระแสไฟฟาเขาตลอดเวลา ทําให
html?viewport=mobile
ตัวเครื่องรอน และเปนสาเหตุทําใหแบตเตอรี่เสื่อม
http://www.thairath.co.th/content/453179
เร็วอีกดวย ขอนี้สรุปสั้นๆไมยากเลยวาที่ชารจ
http://advice.co.th/newsdetail.php?nid=134
ปลอมนัน้ จะจายไฟไดไมนง่ิ เทากับทีช่ ารจของแท
ฝายไอที เครือสหวิริยา
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4 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ไลน์ทรานสปอร์ต

ประจำ�วันที่ 1 พฤษภ�คม 2558

ต่อจากหน้า 1

สำาหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการขับขี่และแนะนำาความรู้
ในการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธโี ดยเริม่ ตัง้ แต่การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ การตรวจเช็คบำารุงรักษา
การขับขี่อย่างปลอดภัยและประหยัดนำ้ามัน
รวมทั้ ง การสร้ า งจิ ต สำ า นึ ก ในการขั บ ขี่ ที่ ดี

อันก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ ผู้ร่วม
เดินทาง โดยสาระสำาคัญทั้งหมดนั้น เพื่อให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ได้ เ กิ ด การ
พูดคุย สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ นำาไปสู่การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถที่มาใช้กับงาน
ของตนเอง เพื่อให้ก้าวทันโลกของการขนส่ง
ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

หนึ่งความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม
นายวราญ์กรช์ เผื่อนทองทิวซ์ ตำาแหน่ง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำารุงทั่วไป ส่วนซ่อมบำารุง
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ให้ความเห็นว่า
“บริษัทเรากำาลังก้าวไปสู่ความเป็นสากล
ดังนั้นย่อมต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ด้านเทคโนโลยีและความรู้ ให้กับบุคคลากร
อย่างสมำา่ เสมอ การให้ความรูก้ บั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
เป็ น สิ่ ง จำ า เป็ น เบื้ อ งต้ น และ
เป็นพื้นฐานในการทำางาน ทุก
วั น นี้ เ ราทำ า งานเกี่ ย วกั บ การ
บำารุงรักษารถอยู่แล้ว หากเรา
มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ที่ถูกต้องเราก็จะส่งต่อความรู้
ไปยังพนักงานขับรถให้ปฎิบัติ
ได้อย่างถูกวิธี และยังส่งต่อ
ไปถึงเรื่องความปลอดภัยทั้ง
ผูข้ บั ขี่ และชุมชนโดยรอบ พวก
เราทุกคนมีความตั้งใจมากใน
เรื่องความปลอดภัย โดยเริ่ม
ตั้งแต่การเตรียมรถ และบำารุง
รักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความ
เป็นมืออาชีพทั้งของตัวเราเอง
และองค์กร”
“ดังเช่นข้อมูลความรูเ้ รือ่ ง
วิ ธี ก ารขั บ รถแบบประหยั ด
นำ้ามัน ประหยัดเงิน ที่ทีมงาน
เราอาจทราบบางข้ อ เท่ า นั้ น
ซึ่ ง ท่ า นวิ ท ยากรได้ ใ ห้ ห ลั ก
การมา 12 ข้อที่น่าสนใจ หาก
เราตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ต ามทั้ ง 12
ข้ อ คิ ด ว่ า สามารถประหยั ด
เรื่องพลังงาน ประหยัดค่าใช้
จ่ า ยให้ กั บ บริ ษั ท ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความใส่ใจ
ความตั้งใจทำางานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพของพนักงาน”
นายเชิดชาย ขจรชีพ
ผู้จัดการส่วนซ่อมบำารุง บจก.
ไลน์ทรานสปอร์ต กล่าวเสริม
ว่า
“บริษัทฯ มีนโยบายการ
บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งพลั ง งาน
แนวทางการดำาเนินงานแบบ
มื อ อาชี พ ขององค์ ก ร จึ ง ส่ ง
เสริ ม กิ จ กรรมอบรมให้ กั บ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการจัดการภายในองค์กร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยังช่วยเพิม่ ทักษะความรู้
ความเข้าใจด้านการขับขี่ และดูแลเครือ่ งยนต์
อย่างถูกวิธี นำามาซึ่งการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ในการอบรมแต่ละครั้งเรา
ได้สร้างและปลูกฝังความเป็นมืออาชีพให้กับ
พนักงานมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลถึงการร่วม
สร้างสังคม ชุมชนที่ดีอีกด้วย”

ประมวลภาพ

เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา
ดูงานการผลิต ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
บริษัทในเครือสหวิริยา

ทีมส่งเสริมและพัฒนา บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา นำาคณะเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา ดูงานด้านกระบวนการผลิต ด้าน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
และ บจก.ท่าเรือประจวบ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละตัวอย่างกระบวนการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม

X นํา้ ใจเหล็กไทย สูเ่ นปาล - พนักงานเครือสหวิรยิ า ระดมเงินบริจาค

ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

จากสถานการณ์แผ่นดิน
ไหวประเทศเนปาล ซึง่ เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ บาดเจ็บ และไร้ทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นจำานวนมาก กลุม่ พนักงาน
เครือสหวิริยา พระราม3 รวบรวมเงินบริจาคเป็นจำานวน 8,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนำ้าใจ
ไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ผ่านทางครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
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ในเครือสหวิรยิ า ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซ้าำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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