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กลุม เอสเอสไอ-ชุมชนรักษโลก
●

600คนรวมเก็บขยะหาดแมราํ พึง ● เชิดชู3ผูน าํ อนุรกั ษวนั สิง่ แวดลอม

TCRSSคิดวิธแี ก

โซลากเหล็กติด
เซฟเงินงานซอม
เพิ่มโอกาสผลิต
เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย
เดินหนาสรางนวัตกรรม
ตอเนื่อง ลาสุดคิดวิธีลด
ปญหาการติดขัดของโซ
ลากแผนเหล็ก ดวยการ
เปลี่ยนวัสดุโซจากเหล็ก
เปนทองเหลือง ขยายรอง
Guide Roller ปองกันโซขาด
โดยกําหนดมาตรฐานให
มี ก ารเปลี่ ย นข อ ต อ ใหม
ทุกครัง้ เมือ่ มีการตัดตอโซ
เพือ่ รับแรงไดเต็มที่ สงผล
ลดระยะในการแกไขโซ
ติดขัดจากเฉลีย่ 23 ชัว่ โมง/ป
ขณะนี้ไมถึง 2 ชม.ทําให
ประหยัด อานตอ น.3

“เหล็กรอบตัวเรา #1”
คอลัมน “นองเหล็กเลาเรื่อง”

เมื่อฉบับที่แลวนองเหล็กแทง
(Slab Boy) ไดมาเลาเรื่องราวเกี่ยว
กั บ ที่ ม าของธาตุ เ หล็ ก และช ว ยไข
ปริศนาธาตุเหล็กในรางกายมนุษยกนั
แลว วันนี้ถึงคิวผมนองเหล็กมวน

(Hot Coil) จะพาทุกทาน
ไปเชื่อมโยงความสัมพันธ
กันระหวางเหล็กกับมนุษย
ตั้ ง แต แ รกเกิ ด และในทุ ก
กิจกรรมขณะดํารงชีวติ อยู
เหล็กเปนวัสดุมหัศจรรย
ที่ ธ รรมชาติ ส รรค ส ร า ง
ขึ้ น เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความ
สมดุลตอการใชชีวิตของ

คนเราตั้ ง แต เ กิ ด จนตาย
ทั้ ง ด า นสุ ข ภาพร า งกาย
ความสะดวกสบายในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต และความอยู
รอด แมวา เดีย๋ วนีพ้ ลาสติก
จะเขามามีบทบาทตอชีวิต
ประจํ า วั น ของเรามากขึ้ น
แตเหล็กก็ยงั มีความสําคัญ
กับชีวิตเรา อานตอ น.4

PPC-TCRจริงจังดูแลสุขภาพพนักงาน

ซอมรับมืออีโบลา-บริการวัคซีนคอตีบ

กลุมเอสเอสไอสรางความสุขใหพนักงาน
ในการดู แ ลด า นสุ ข ภาพ บริ ษั ท ท า เรื อ
ประจวบ จํากัด - รพ.บางสะพาน จัดซอม
แผนรับมือการระบาดโรคติดตอเชือ้ อีโบลา
เพื่อมุงเนนสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
บุคลากรในการดูแลรักษาผูปวย และการ
เตรียมรับสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยการจําลองเหตุการณพบผูปวยสงสัย
ตอเชือ้ อีโบลา พรอมกับปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ตามแผนที่วางไว โดยมีบุคลากรทางการ
แพทย และพนักงานทาเรือประจวบรวม
ทําการฝกซอม ดานบมจ. เหล็กแผนรีดเย็น
ไทยสํานักงานกรุงเทพ ไดรว มกับสาธารณสุข 23
สี่พระยา
อานตอ น.3

เอสเอสไอ ยูเคจัดกิจกรรมสังคมชวยผูปวยมะเร็ง
พนั ก งานเอสเอสไอ ยู เ ค ร ว มสอง เขาแขงขันเรดคาร ฮาลฟมาราธอน
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยสนับสนุนจัด การกุศล นําเงินบริจาคชวยเหลือผูป ว ย รายงานวา พนักงาน 2 คนของบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อานตอ น.4
ชกมวยประจําป พรอมสงทีมพนักงาน มะเร็ง
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กลุมเอสเอสไอ รวมกับผูนําชุมชน ชาวบางสะพาน
ผูป ระกอบการโรงแรม รานคา และอําเภอบางสะพาน
ภายใตการปฏิบัติการสนับสนุนของ อบต.แมรําพึง
จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษชายหาด” (SSI Beach
Clean-Up) รณรงค สงเสริมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และลดภาวะโลกรอน เนื่องใน
วันสิง่ แวดลอมโลก 2558 ผูร ว มโครงการเกือบ 600 คน
รวมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศนเปนระยะทาง
รวมกวา 4 กิโลเมตร เผยปนี้เก็บขยะไดเกือบสองตัน
พรอมมอบประกาศเชิดชูเกียรติ 3 บุคคลในชุมชนที่
มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผานมา กลุม
บริษัท สหวิรยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ กลุมเอสเอสไอ ไดรวมกับ ผูนําชุมชน
ชาวบางสะพาน ผูประกอบการ
โรงแรม ร า นค า โรงเรี ย นใน
อํ า เภอบางสะพาน องค ก าร
บริ ห ารส ว นตํ า บลแม รํ า พึ ง
อํ า เภอบางสะพาน พนั ก งาน
กลุม เอสเอสไอ และเครือสหวิรยิ า
จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ...รักษ
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ขึน้
เพือ่ รณรงค สงเสริมการมีสว นรวม
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติในพืน้ ที่ อานตอ น.2

ทินกร ผดุงวงศ

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ชุมชนรักษ์โลก

ต่อจากหน้า 1

ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้
กำ�หนดคำ�ขวัญวันสิง่ แวดล้อมโลกไว้วา่ “Seven Billion
Dreams, One Planet, Consume with Care” หรือที่
ใช้รณรงค์กันในประเทศไทยว่า “7 พันล้านฝัน 7 พัน
ล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”
		 ส่วนการดำ�เนินกิจกรรมนั้น เอสเอสไอได้จัด
ให้ มี ก ารเดิ น เก็ บ ขณะบริ เ วณหาดแม่ รำ � พึ ง ระยะ
ทาง 4 กิโลเมตร และได้มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้
แก่ผู้ทำ�คุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. นาย
จิ ร ะ ภวั ง ค์ ค ะนั น ท์ ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย นอนุ บ าล
บางสะพาน ต.กำ�เนิดนพคุณ สาขาผู้บริหารหน่วย
งานภาครัฐ 2. นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
บ้านปากคลอง ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน สาขาผู้นำ�
ชุมชน 3. นายนิพนธ์ พุ่มพวง ประธานกลุ่มธนาคาร
ปูม้า บ้านปากคลอง สาขาผู้นำ�ภาคประชาสังคม
(อ่านรายละเอียดล้อมกรอบประวัติผลงาน) โดยมี
นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำ�เภอบางสะพาน ให้
เกียรติมอบประกาศ และมีนายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ ร่วม
มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์นํ้ายาอเนกประสงค์ จาก
กลุ่มผู้หญิงก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ที่เอสเอสไอได้
ให้การสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึง่ การจัดงานครัง้ นี้
มีประชาชน พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียน
ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 558 คน
		 นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า บริษัทตระหนักถึงเรื่อง
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
กับผู้มีส่วนได้เสียบนหลักพื้นฐานสามประการ คือ
ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย และประสิทธิภาพของการดำ�เนินการ ดังนั้นการ
จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach
Clean-Up) จึงเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอ
บางสะพาน ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ประชาชน
ในพืน้ ทีต่ �ำ บลแม่ร�ำ พึงและ พนักงานในกลุม่ เอสเอสไอ
และเครือสหวิรยิ า ในการดำ�เนินกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และลดภาวะ
โลกร้อนในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 558 คน ในปีนี้
เราได้ท�ำ กิจกรรมอย่างเช่นเคยคือการเดินเก็บขยะ แต่
ในปีนี้เราได้เพิ่มระยะทางเดินเก็บขยะเป็นระยะทาง
4 กิโลเมตร จากเดิม 3 กิโลเมตร และขยะที่เก็บได้
รวมกัน 1,940 กิโลกรัม มากกว่าปีที่แล้วที่อยู่ที่ 600
กิโลกรัม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ที่อำ�นวย
ความสะดวกด้านรถเก็บขยะ และพื้นที่ในการจัดงาน
ตลอดจนการนำ � ขยะไปช่ ว ยคั ด แยก และร้ า นค้ า
อำ�นวยความความสะดวกด้านห้องนํ้า เป็นต้น
		 นายอำ�เภอบางสะพาน กล่าวว่า ตามทีอ่ งค์การ
สหประชาชาติได้ก�ำ หนดให้วนั ที่ 5 มิถนุ ายน ของทุกปี
เป็นวันสิง่ แวดล้อมโลก เพือ่ ทีท่ กุ คนทัว่ โลกได้ให้ความ
สำ�คัญและตระหนักในปัญหาสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้
วันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีทป่ี ระชาชนในอำ�เภอบางสะพาน
ของเรา จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังที่จะช่วย
ปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้ น โลก และในชุ ม ชนของเราให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป
โครงการ “เอสเอสไอ Beach Clean-up” ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำ�กัด(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของอำ�เภอบางสะพาน ซึ่งได้ดำ�เนินงาน
ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว ณ
บริเวณชายหาดแม่รำ�พึง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการ
ดำ�เนินกิจกรรม ทั้งนี้ชายหาดแม่รำ�พึง เป็นสถานที่ที่
สำ�คัญในการประกอบอาชีพ และมีส่วนในการสร้าง
รายได้ให้กบั ชาวแม่ร�ำ พึงและชาวบ้านตำ�บลใกล้เคียง
ดังนั้นการทำ�กิจกรรมในวันนี้ จะส่งผลดีทั้งระยะสั้น
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ประจำ�วันที่ 16 มิถุนายน 2558
และระยะยาวกล่าวคือ นอกจากจะทำ�ให้ชายหาด
สะอาดสวยงามแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับเยาวชน ชุมชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วย
		 โครงการฯในวันนี้ นับเป็นโครงการที่ดีทำ�ให้ได้
เห็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในภาคส่วน
ต่างๆในอำ�เภอบางสะพาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านในชุมชน กระผมรูส้ กึ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งต้องขอ
ขอบคุณ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
และ องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ที่ทำ�ให้เกิด
การรวมพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนของ
เรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้

		 นายจิระ ภวังคะนันท์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน ต.กำ�เนิดนพคุณ กล่าวว่า ผมได้
ดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอด เพราะมีแนวคิด
ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับมนุษย์ ทุกสิ่งทุก
อย่างต้องเอาสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน ต้องขอขอบคุณเอสเอสไอที่ได้มาทำ�กิจกรรม
นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมโดย
เฉพาะเยาวชน ซึง่ การปลูกฝัง่ เยาวชนแต่เล็กจึงเป็นสิง่
ที่ดี เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กจะต้อง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอฝากเรื่องการดูแลสิ่ง
แวดล้อมถึงทุกๆ ท่าน ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�เฉพาะวันนี้ แต่
เราสามารถช่วยกันทำ�ได้ทกุ วัน เพือ่ สิง่ แวดล้อมล้อมที่
ดีของลูกหลานในวันข้างหน้า และฝากถึงบริษัทด้าน
การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมว่าช่วยกันดูแลต่อไปไม่ว่า
จะเป็นด้านนํ้า อากาศ ป่าไม้ ทะเล เพื่อบางสะพาน
และคนในชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
		 นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้าน
ปากคลอง ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน กล่าวว่า การ
รักษาสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน้าทีข่ อง
ทุกคน ไม่ใช้คนใดคนหนึ่ง การได้มาร่วมกัน ช่วยกัน
เก็บขยะกับเอสเอสไอบริเวณชายหาดถือเป็นเรือ่ งทีด่ ี
และน่ายินดี ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ทุกก็มาด้วยใจ

ต้องขอขอบคุณแทนชุมชน ปีนี้ได้ขยับพื้นที่ให้ใกล้
กับชุมชนมากขึ้น ผมในนามผู้นำ�หมู่บ้านอยากให้
ทำ�กิจกรรมแบบนี้ทุกปี เพราะจะได้ช่วยกันรักษาสิ่ง
แวดล้อม ทางชุมชนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาช่วยกัน
ทำ�ความสะอาดให้กับชุมชน
		 นายอภิชาติ คำ�นึงเชิดชูชยั พนักงานเอสเอสไอ
กล่าวว่า ดีใจมากครับทีไ่ ด้มาร่วมทำ�กิจกรรมเก็บขยะ
กับชุมชน และน้องๆ โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเห็นแล้วชื่นใจ
ภูมิใจที่ทุกคนได้มีหัวใจสีเขียวร่วมกันในการใส่ใจ

ธรรมชาติ เพราะทุกวันนี้ธรรมชาติได้ถูกทำ�ลายลง
อย่างรวดเร็ว ขาดการดูแลเอาใจใส่ ชาวบางสะพาน
อย่ า งเราถื อ ว่ า โชคดี ม ากครั บ ที่ มี ค นหั ว ใจสี เ ขี ย ว
จำ � นวนมากที่ ไ ด้ ม าช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในท้องถิ่นของเรา และขอบคุณบริษัทในการมาจัด
กิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี ในการเข้ามาช่วยกันณรงค์ ผม
เชื่อว่าเป็นการดำ�เนินกิจกรรมที่ยั่งยืนและเห็นผลที่ดี
ในระยะยาวแน่นอนครับ
		 แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและ
ระมัดระวังที่ทุกคนสามารถทำ�กันได้ภายในครัว
เรือน เช่น 4R เพือ่ ลดปัญหาขยะ Reduce, Reuse,
Repair, Recycle ทำ�ได้ดว้ ยวิธกี ารง่ายๆ ดังต่อไปนี้
		 Reduce ลดการใช้ โดย เลือกบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ เลือกซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นชนิด
เติม (Refill) ลดการใช้สิ่งของที่ทำ�ให้เกิดขยะอันตราย
เลือกใช้ของที่ไม่เป็นพิษหรือมีพิษตกค้างน้อยกว่า
หากใช้ของที่มีพิษหรืออันตราย ก็ให้ใช้เท่าที่จำ�เป็น
และนำ�ไปทิ้งอย่างถูกวิธี โดยไม่ปนกับเศษอาหาร
		 Reuse การใช้ซํ้า เลือกใช้สินค้าที่สามารถนำ�
กลับมาใช้ได้ นำ�สิง่ ของทีใ่ ช้แล้วมาใช้ซา้ํ ให้เกิดประโยชน์
ให้คุ้มค่าซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนจัดการ
ขยะ ลดการใช้ทรัพยากร หากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แล้วทิง้ ให้ใช้เท่าทีจ่ �ำ เป็น ควรดูแลรักษาอุปกรณ์เครือ่ ง
ใช้ภายในบ้านเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลงทุนเลือก
ซื้อสินค้าที่ใช้งานได้นาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่จะช่วย
ประหยัดพลังงาน ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
ขอยืมหรือเช่าของที่นานๆใช้ที ขายส่งต่อ หรือบริจาค
อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ แก่คนที่ต้องการแทนการทิ้ง
		 Repair การซ่ อ มแซม ของที่ เ สี ย แล้ ว ควร
ซ่อมแซมเพือ่ ยืดอายุการใช้งานและนำ�กลับมาใช้ใหม่
		 Recycle การนำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยเลื อ ก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทำ � จากวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล แยกขยะก่ อ นทิ้ ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจัดเก็บหรือนำ�ขยะที่
รีไซเคิลได้ไปขายเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิลอีกครัง้
อีกทั้งเศษใบไม้และเศษอาหารยังสามารถนำ�มาเป็น
ปุ๋ยธรรมชาติ ช่วยลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย
ประวัติบุคคลที่ได้รับรางวัลตัวอย่างที่ดีในการ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประจำ�ปี 2558
1. สาขา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
นายจิระ ภวังค์คะนันท์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน ต.กำ�เนิดนพคุณ
• สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนายั่งยืน
• สนับสนุนกิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนโครงการจิตสำ�นึกอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
• สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
• ผลักดัน และปลูกฝังการแยกขยะให้กับนักเรียน
ภายในโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ขึ้นภายในโรงเรียน
2. สาขาผู้นำ�ชุมชน
นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
บ้านปากคลอง ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน
• เป็นผู้นำ�ในการร่วมจัดตั้งธนาคารปูม้า
• สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้าน และเยาวชนใน
ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมํ่าเสมอ
• สนับสนุน และนำ�มวลชนจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
3. สาขาผู้นำ�ภาคประชาสังคม
นายนิพนธ์ พุ่มพวง ประธานกลุ่มธนาคารปูม้า
บ้านปากคลอง
• เป็นประธานจัดตั้งธนาคารปูม้า
• สนับสนุนและเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ชาวบ้านในพืน้ ที่
ในการทำ�ซั้งกอเพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์
สัตว์นํ้า
• เป็นผู้นำ�ร่วมกับชุมชนในการปลูกพืชบริเวณที่
สาธารณะ
• เป็นผู้นำ�กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งนํ้าภายใน
ชุมชน
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จัดกิจกรรมป้องกันั โรคคอตีบและโรคบาดทะยัก
ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันฟรี
		ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า “บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC ได้ร่วมกับ
โรงพยาบาลบางสะพาน จัดฝึกซ้อมแผนเตรียมรับมือ
การระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ มุง่ เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กบั บุคลากรทาง
การแพทย์ ในด้านความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันการ
ติดเชื้อ และแนวปฏิบัติงานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
สงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้ออีโบลา ซึ่งมีบุคลากรทางการ
แพทย์ และพนักงานบริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ร่วมทำ�
การฝึกซ้อม เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทีผ่ า่ นมา
ณ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด อำ�เภอบางสะพาน
		นายพงษ์ ศั ก ดิ์ ฐิ ติ พั น ธุ์ ดำ � รง นายแพทย์
ชำ�นาญการ รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรง
พยาบาลบางสะพาน และเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อม
แผนเตรียมรับมือการระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา
กล่ า วว่ า โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลาเป็ น โรคติ ด เชื้ อ
เฉียบพลัน และเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง อัตราการ
ป่วยเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 ติดต่อผ่านทางเลือด
และของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย และสัตว์ที่มีเชื้อ
ไม่ตดิ ต่อทางการหายใจ นํา้ อาหาร หรือยุงพาหะ โรคนี้
ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียารักษาโดยเฉพาะ
แต่ขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย องค์การ
อนามัยโลกได้ชี้ว่าการระบาดนี้เป็นการระบาดครั้ง
ใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และมีความ
เสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อทุกประเทศทั่วโลก และได้
ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน
แอฟริกาตะวันตก เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล องค์ ก ารอนามั ย โลก
ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน)
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินีไลบีเรีย ประเทศเซียร์
ราลีโอน ประเทศไนจีเรีย และประเทศใกล้เคียง สะสม
26,079 ราย เสียชีวิต 10,823 ราย
		 อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศไทยขณะนี้ ยั ง ไม่ พ บ
ผูเ้ ดินทางจากต่างประเทศทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสอีโบลา แต่ยงั มี
ความเสี่ยงของประชาชนชาวไทยที่จะเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีการระบาด และมีโอกาสที่มีผู้ติดเชื้อจาก
ประเทศดังกล่าวจะเดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทย การซ้อม
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ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุงได้ปีละ 103,000 บาท
รวมทัง้ ลดการเสียโอกาสการผลิตได้ ปีละ 388,000
บาท โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 168,000 บาท
		นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
จากการดำ�เนินกิจกรรม T1 หรือ QCC มาอย่างต่อเนือ่ ง
ทำ�ให้ TCRSS เกิดนวัตกรรมวิธีการดำ�เนินงานใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบำ�รุงได้เพิม่ ขึน้ ล่าสุดพนักงาน TCRSS ได้รว่ มมือ
กันช่วยคิดวิธีลดปัญหาการติดขัดของโซ่ลากแผ่น
เหล็ก (Treading Chain) จากการทีส่ ายผลิต 1 ECL (Electrolytic Cleaning Line) มีปัญหาโซ่ติดขัด ไม่สามารถ
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แผนเตรียมรับมือการระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา
จึงเป็นสิง่ สำ�คัญในการป้องกัน โดยในครัง้ นีโ้ รงพยาบาล
บางสะพาน ได้ขอความร่วมมือบริษทั ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด ในซักซ้อมแผน และขอใช้สถานทีท่ า่ เรือ ซี จำ�ลอง
สถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการเฝ้า
ระวัง สอบสวน และตรวจจับการระบาด ด้านการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ด้านระบบการส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้
รับการรักษาอย่างทันท่วงที ในด้านการดูแลผู้ป่วย
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เมื่อบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความรูค้ วามเข้าใจที่
ถูกต้อง ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาแล้ว

ที่ถูกต้อง จากผลการจำ�ลองพบว่าเจ้าหน้าทางการ
แพทย์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแผนงานที่วาง
ไว้ไม่มปี ญ
ั หาติดขัด ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณบริษทั ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด ในด้านความร่วมมือในการฝึกซ้อม
อำ�นวยความสะดวก อนุเคาะร์สถานที่ในการจำ�ลอง
เหตุการณ์ และพนักงานท่าเรือประจวบทุกคน
		นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC กล่าวว่า บริษัทรู้สึก
ยินดีที่โรงพยาบาลบางสะพานได้มาเลือกใช้สถานที่
ของบริษัทในการซักซ้อม เพราะท่าเรือประจวบมีเรือ
เข้าออกจากหลายๆ แห่ง เพือ่ มาขนถ่ายส่งสินค้า หรือ

จะเป็นการเตรียมรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
หากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศไทย และยังช่วย
ป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์ทตี่ อ้ งสัมผัส
ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย เพราะมีโอกาสเสีย่ งสูงในการติดเชือ้
อีกทัง้ การเตรียมทีมสอบสวนโรค กรณีพบผูป้ ว่ ยสงสัย
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นการควบคุมการระบาดเป็น
วงกว้างที่อาจเกิดขึ้นได้
		 นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ได้มีการจำ�ลอง
สถานการณ์ว่าพบผู้ต้องสงสัยชาวไทยเพศชาย อายุ
57 ปี ที่เรือประจวบ 5 ณ ท่าเทียบเรือ C มีประวัติมา
จากประเทศเซียร์ราลีโอน และมีอาการสงสัยว่าจะเป็น
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ อีโบลา เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้ซ้อมการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน

เข้าใช้บริการจอดเทียบเรือ ซึง่ อาจมีความเสีย่ งเกิดขึน้
ได้ การซักซ้อมแผนครัง้ นีข้ องโรงพยาบาลบางสะพาน
จึงเป็นสิง่ ทีด่ ี สำ�หรับบริษทั ท่าเรือประจวบ และพนักงาน
ของเรา เพราะทำ�ให้รู้ขั้นตอนการทำ�งานทางด้านการ
แพทย์ รู้จักวิธีในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุระบาด ณ
บริเวณท่าเรือ และการป้องกันไม่ให้มกี ารติดเชือ้ ไวรัส
อีโบลาเข้าสู่ตัวพนักงาน นอกจากนี้ยังทำ�ให้พนักงาน
ของเราเป็นคนช่างสังเกตุ ลักษณะอาการของผู้ป่วย
ติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาเป็น ตลอดจนการประสานงานแจ้ง
เจ้าหน้าที่การแพทย์เข้ามาควบคุมดูแล ป้องกันอย่าง
ทันท่วงที ผมต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลบางสะพาน
ในครั้งนี้ และเพื่อนพนักงานทุกคนในการซ้อมแผน
เตรียมรับมือการระบาดโรคติดต่อเชื้ออีโบลา

ลากแผ่นเหล็กได้และทำ�ให้เสียเวลาแก้ไขครั้งละ 4 - 5
ชั่วโมง โดยเฉพาะในปี 2013 - 2014 เฉลี่ย 23 ชั่วโมง/ปี
ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบำ�รุงปีละ 103,000 บาท รวม
ทั้งเสียโอกาสการผลิตปีละ 447,000 บาท
		นายเฉลิม กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวพนักงาน
ทีม Anti Break Down ซึง่ เป็นทีมกิจกรรม T1 (QCC) จาก
หน่วยงานซ่อมบำ�รุง นำ�ทีมโดยคุณภาคภูมิ ปัญญาถม
และคุณธนกฤติ หัสมี เลขากลุม่ และทีมงานทัง้ หมดได้
ร่วมกันคิดแก้ปญ
ั หา ด้วยหลัก Why Why Analysis ซึง่
เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยหากเราสามารถ
ค้นพบสาเหตุและกำ�จัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิด
ซํา้ นอกจากนีย้ งั ได้ใช้หลัก How How Analysis อีกด้วย
		 จากการศึกษา พบสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหาโซ่
ติด และโซ่ขาด ด้วยวิธีการ ดังนี้
1) โซ่ติดขัด สาเหตุหลักมาจาก Bush สึก การหล่อ
ลื่นไม่ดี โดยการเปลี่ยนวัสดุจากเหล็กเป็นทองเหลือง

92 ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุงได้ปีละ
พร้อมเปลี่ยนรูปแบบ
2) ขยายร่อง Guide Roller เพิม่ ขึน้ จาก 90 มม. เป็น 96 มม. 103,000 บาท รวมทั้งลดการเสียโอกาสการผลิตได้ ปี
เพื่อให้โซ่ขยับตัดได้ง่ายขึ้น รวมทั้งขยายค่าความโค้ง ละ 388,000 บาท โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 168,000 บาท
(ค่า R) ของ Guide chain ให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันการชน
3) ป้ อ งกั น โซ่ ข าด โดยกำ � หนด
มาตรฐานให้ มี ก ารเปลี่ ย นข้ อ ต่ อ
ใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีการตัดต่อโซ่ เพื่อ
ให้การรับแรงของตัวหมุน (Pin) และ
ข้อลูกโซ่ (Link) รับแรงได้เต็มที่
		 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กล่าวว่า จากการดำ�เนินการแก้ปญ
ั หา
ของทีม Anti Break Down ทำ�ให้สามารถ
แก้ปัญหา ลดการเกิดโซ่ติดขัด โดย
ข้อมูลตั้งแต่ปลายปี 2014 - ปัจจุบัน
มีปญ
ั หาไม่ถงึ 2 ชม.ลดได้ถงึ ร้อยละ

		ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่านอกจากท่าเรือประจวบทีไ่ ด้มกี จิ กรรมด้านสุขภาพ
สำ�หรับพนักงานแล้ว บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งเป็น“บริษัทในกลุ่ม
เอสเอสไอ ได้มีจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันสุขภาพเช่น
เดียวกัน โดยได้จัดส่งเสริมให้พนักงานสำ�นักงาน
กรุงเทพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ด้วย
การประสานสาธารณสุข 23 สี่พระยา เข้าทำ�การฉีด
วัคซีนให้พนักงาน TCRSS ฟรี โดยมีพนักงานจำ�นวน
50 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้”
		นางพณัชญา ฉัตรพัฒนพงศ์ ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ1 TCRSS กล่าวว่า บริษัท
ตระหนักดีว่าโรคคอตีบและโรคบาดทะยักเป็นโรคที่
ร้ายแรง และสำ�หรับโรคคอตีบนัน้ ส่วนใหญ่มกั จะเกิดขึน้
เฉพาะในเด็ก แต่จริงๆ แล้ว โรคนีเ้ กิดได้ทัง้ ผูใ้ หญ่และ
เด็กทีไ่ ม่มภี มู ติ า้ นทานโรค ลักษณะอาการป่วยมีความ
รุนแรงมีไข้ พิษของเชื้อจะทำ�ลายกล้ามเนื้อหัวใจและ
เส้นประสาทส่วนปลาย ทำ�ให้ล�ำ คออักเสบและมีแผ่น
เยื่อในลำ�คอ ในรายที่รุนแรงจะทำ�ให้ทางเดินหายใจ
ตีบตันอาจเสียชีวติ ได้ ส่วนโรคบาดทะยักนัน้ มักเกิดจาก
พิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเข้าร่างกายทางบาดแผล
ทำ�ให้มีอาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อ ขากรรไกร
อ้าปากไม่ได้ รับประทานอาหารลำ�บาก หายใจลำ�บาก
รุนแรงจนเสียชีวิตได้ เชื้อบาดทะยักมีอยู่ทั่วไปในสิ่ง
แวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพที่ดีของ
พนักงาน TCRSS จึงได้มีการส่งเสริมให้พนักงานฉีด
วัคซีน ซึง่ ในหนึง่ เข็มสามารถป้องกันได้สองโรค พร้อม
กับได้เชิญสาธารณสุข 23 สี่พระยา เข้าทำ�การฉีด
วัคซีนให้ ทั้งนี้เมื่อพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน
แล้ว ควรจะมีการฉีดทุก 10 ปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
และปกป้องกันสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าว
		นายเด่นชัย เจริญสิรวิ ไิ ล วิศวกรระบบ TCRSS
ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “ได้ เ ข้ า รั บ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
บาดทะยักนานมากแล้ว จนจำ�ไม่ได้ การที่บริษัทได้
มีการจัดส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคจึง
เป็นสิ่งที่ดีมากมายเลยครับ เพราะคนส่วนมากมักจะ
คิดว่าการฉีดวัคซีนนั้นมักจะทำ�แค่ช่วงแรกเกิด หรือ
ในวัยเด็ก ทำ�ให้ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะละเลยด้าน
การป้องกันสุขภาพในข้อนี้ไป นอกจากนี้ยังทำ�ให้ได้
ทราบถึงอันตรายของโรค ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดขึ้นแล้ว
ค่อนข้างน่ากลัวมาก เพราะฉะนัน้ เราควรต้องป้องกัน
แต่เนิ่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา และต้องขอขอบคุณ
บริษัท TCRSS ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และอยาก
ให้มีการส่งเสริมการฉีดวัคซีนตัวต่างๆ เพิ่มขึ้นครับ”
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หรือ “เอสเอสไอ ยูเค” บริษัทยอยของบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
“เอสเอสไอ” ไดแก นายเจสัน รีด (Jason Reid)
และนายชอน คูปแลนด (Shaun Coupland)
พนักงานฝายการจัดการวัตถุดบิ และนายไมค
บัลวิน (Mike Baldwin) พนักงาน South Bank
Coke Ovens ไดเขารวมการแขงขันชกมวย
Ultra White Collar Boxing ซึ่งจัดขึ้นเปนประจํา
ทุกป โดยพวกเขาไดผานการฝกซอมอยาง
จริงจังมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 8 สัปดาหที่
โรงฝกมวยทีไซด (Teesside Muay Thai/Boxing gym) ในเมืองมิเดิ้ลสโบร (Middlesbrough)
และจะเขารวมการแขงขันดังกลาวที่จัดขึ้น
ณ โรงแรมมารตัน (Marton Hotel) ในวันที่ 20
มิถุนายน ที่จะถึงนี้
นายเจสัน ไดใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว
“ข า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ” ว า “เนื่ อ งด ว ย
ลูกชายของผมจากไปดวยโรคโรงมะเร็งเมื่อ
อายุเพียง 16 ปเทานั้น โดยหลังจากการตรวจ
พบมะเร็งชนิดหายากได 11 เดือนเขาก็จากไป
อยางสงบ ผมอยากจะชวย และเปนกําลังใจ
ใหผูปวยมะเร็งทุกคน ผมอยากจะหาเงินเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยมะเร็ง เพื่อหาวิธีรักษา และ
ผมไมอยากเห็นใครตองมาเจอประสบการณ

คอลัมน

“นองเหล็กเลาเรื่อง” ตอจาก น.1

อยางแยกไมออกอยูด ี ไมวา คุณจะรูต วั หรือไมกต็ าม
และนี่คือความสัมพันธอันเหนียวแนนระหวางคนกับ
เหล็กในดานตางๆ
เหล็กใหชวี ติ ... เชือ่ ไหมวา ชีวติ คุณสัมผัสกับ
เหล็กตั้งแตแรกเกิดแลว ก็กรรไกรที่หมอใชตัดสาย
สะดือของคุณไง เหล็กชวยอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมสุขภาพของคุณตั้งแตเกิดจนตายเลยที
เดียว ความทีผ่ วิ เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel)
ทนทานตอการกัดกรอนงายตอการทําความสะอาด
และถูกสุขอนามัย เหล็กจึงเปนวัสดุที่สมบูรณแบบ
ที่สุดในการผลิตเครื่องมือแพทย ลองคิดดูเลนๆ
วา ถาไมมีเหล็กคุณจะใชวัสดุอะไรผลิตเครื่องมือ
แพทยตา งๆ ใชแกวในการผาตัด ใชไมดามยึดกระดูกที่
แตกหัก หรือไมจมิ้ ฟนแทนเข็มฉีดยาสําหรับฉีดวัคซีน
ปองกันโรคตางๆ ฟงดูหวาดเสียวนะ คุณวาไหม
นอกจากนี้ เหล็ ก ยั ง เป น ผู อ ยู เ บื้ อ งหลั ง
ของสุ ข ภาพของคุ ณ อี ก หลายด า นที่ คุ ณ มอง
ขามไป ดูอยางตัวอาคารโรงพยาบาลที่คุณเดิน
เขาออก ก็ใชเหล็กเปนโครงสราง สงนํ้าสะอาดไป
ทั่วโรงพยาบาลก็ดวยการใชปมและทอที่เปนเหล็ก
รถเข็นคนไข นอกจากนี้เหล็กยังชวยอํานวยความ
สะดวกใหเราในกรณีฉุกเฉินโดยการใชรถพยาบาล
หรือรถฉุกเฉินตางๆ คอนเทนเนอรเหล็กก็สามารถ

เชนเดียวกับผม นอกจากนี้พี่ชายของผมเคย
เปนนักชกมวยมืออาชีพมากอน และเขาอยาก
จะเห็นผมขึ้นเวทีชกมวยมาก ครั้งนี้จึงนับเปน
โอกาสอันดีทจี่ ะผมจะไดแสดงฝมอื ใหเขาเห็น
ผมหวังวาผมจะไดขึ้นชกกับคนที่มีนํ้าหนัก
เทาๆ กัน เพราะคนที่นี่รางกายคอนขางใหญ”
ทั้งนี้ผูสนใจซื้อตั๋วการกุศลสําหรับการ
ชกมวยดังกลาวสามารถเขาไปอานรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ www.justgiving.com/jreid75
หรือ www.justgiving.com/Shaun-Coupland
หรือwww.justgiving.com/mikebaldwin1983

นอกจากนี้เอสเอสไอ ยูเคยังสนับสนุน
การจัดแขงขันการกุศลเรดคาร ฮาลฟมาราธอน
(Redcar Half Marathon) ครั้งที่ 33 ซึ่งจะมีขึ้นใน
วันที่ 27 กันยายน 2558 โดยในปกอ นทีมพนักงาน
นํามาใชเปนหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ออกชวยเหลือ
คนในพื้นที่หางไกลได
ประโยชนของเหล็กที่มีตอสุขภาพยังไมหมด
แคนี้ ความเปนวัสดุหนักและมีความแข็งแรงทนทาน
เหล็กจึงเหมาะตอการผลิตอุปกรณออกกําลังกาย
ในฟตเนสดวย เชน เวท ลูวิ่ง และเครื่องปนจักรยาน
ไมเถียงวาการออกกําลังกายบางอยางไมตองใช
อุปกรณเลยก็ได แตจากการผุดขึน้ เปนดอกเห็ดของ
ฟตเนสทั่วประเทศแลว คุณก็คงปฏิเสธไมไดเหมือน
กันวาเหล็กชวยเพิ่มไลฟสไตลที่ดีตอสุขภาพใหคุณ
จริงๆ
เหล็กรักนํ้า... ฟงดูชอบกลเพราะเหล็กกับนํ้า
ไมถูกกันอยางแรง เห็นเหล็กกับนํ้าอยูกันทีไร สนิม
ตามมาแจมดวยทุกที แตเหล็กนีแ่ หละทีช่ ว ยใหไดดมื่ นํา้
สะอาดปลอดภัย ตัง้ แตการรับนํา้ และการทําใหสะอาด
บริสุทธิ์พอที่จะดื่มได การสงนํ้าอยางปลอดภัย
เหล็กมีสวนเกี่ยวของทุกๆ ขั้นตอนเหล็กถูกนํามา
ใชเปนถังกรองนํ้าและพักนํ้า รวมทั้งปมนํ้าและทอนํ้า
(ซึ่งทําจากเหล็ก) ที่ชวยสงนํ้าสะอาดไปยังบานคุณ
ดวยในเขตที่ขาดแคลนนํ้าจืด เหล็กยังชวยใหคุณมี
นํ้าใชโดยการเปนถังกักเก็บนํ้าฝนเปนเครื่องมือขุด
เจาะหานํ้าหรือเปนเครื่องกลั่นนํ้าทะเลใหกลายเปน
นํ้าจืดอีก
ในชุ ม ชน เหล็ ก ถู ก นํ า มาใช ใ นการสร า ง
โครงการสร า งพื้ น ฐานต า งๆ เกี่ ย วกั บ นํ้ า เช น
คลอง ทาเรือ ทอใตดินทอระบายนํ้าที่กักเก็บนํ้าจาก
พายุฝนอุโมงคและสะพานเหล็กชวยใหผคู นสามารถ
สัญจรขามนํา้ ขามทะเลไดอยางงายดาย เขือ่ นกัน้ นํา้

เอสเอสไอ ยูเค 3 คนสามารถหาเงินการกุศลได
ถึง 700 ปอนด หรือประมาณ 36,300 บาท ซึ่ง
นําไปสนับสนุนการวิจยั โรคมะเร็ง โดยเสนทาง
การวิง่ จะเริม่ ตนและสิน้ สุดลงทีศ่ นู ยสนั ทนาการ

เรดคาร (Redcar Leisure Center) โดยวิ่งผาน
ถนนทรังค ผานโรงงานทีไซด ผูส นใจเขาบริจาค
เงินสนับสนุนสามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ communications@ssi-steel.co.uk

ที่ชวยปองกันนํ้าทวม
คุณเชื่อไหม เหล็กเปนผูอยูเบื้องหลัง
ในพื้นที่ที่ระดับนํ้า
ของสุขภาพ เหล็กสัมผัสกับคุณตั้งแตแรกเกิด
ทะเลเพิ่มสูงขึ้นทั่ว
โลกก็มีเหล็กเปน
และชวยใหไดดื่มนํ้าสะอาด
สวนประกอบอีกเชนกัน
ปลอดภัย
นอกจากนี้ ปจจุบนั หลาย
เมืองสูญเสียนํา้ บริสทุ ธิไ์ ปกวา 40 เปอรเซ็นต
ระหวางการกระจายนํ้า ซึ่งเหล็กสามารถชวยลด
การสูญเสียเหลานี้ได โตเกียวนําทอสแตนเลสยนมา
ใชในระบบเครือขายทอนํา้ ดืม่ ใตดนิ ถึง 90 เปอรเซ็นต
ชวยแกปญหาการรั่วซึมและลดคาใชจาย
เหล็กกับการเกษตรกร.... เกษตรกรรมเปน
งานทีม่ คี วามสําคัญสูงสุดตอมนุษยชาติ ทําใหเรามี
อาหารกินเพียงพอ สามารถผลิตเสนใยและทอผา
และยังเปนวิถีชีวิตของประชากรกวา 40 เปอรเซ็นต
เมื่อพูดถึงการทําปศุสัตว งายๆ แคการตัด
ของประชากรทั้งโลก
ขนสัตวก็ตองใชกรรไกรที่เปนเหล็ก ยุงฉางหรือ
เหล็กยังมีบทบาทอยางมากตอการเกษตรใน ถังไซโลที่ใชเก็บอาหารสัตวก็สรางดวยเหล็ก เหล็ก
ฐานะเครื่องมือการเกษตร ตั้งแตเครื่องมือพื้นฐาน ยังเปนวัสดุทเี่ หมาะใชในระบบใหอาหารสัตวอตั โนมัติ
อยางจอบ เสียม คราดไปจนถึงเครื่องมือที่มีซับ ที่สุดดวย และสุดทายทั้งผลผลิตทางการเกษตร
ซอนมากขึ้น เชน รถไถนา เครื่องเกี่ยวขาว เครื่อง และปศุสัตวก็จะถูกขนสงไปขายทั่วประเทศและทั่วโลก
สีขาว รวมทั้งระบบนํ้าในการเกษตร เชน ระบบปมนํ้า ดวยรถบรรทุก รถไฟ เครือ่ งบิน และเรือ ซึง่ ทัง้ หมด
และทอสงนํา้ ถังกักเก็บนํา้ หรือแมแตการทําฝนเทียม ลวนทําดวยเหล็กทั้งนั้น
ก็ตอ งใชเครือ่ งบินทีป่ ระกอบจากเหล็ก เมือ่ ถึงคราว
ฉบับนี้ นองเหล็กมวน (Hot Coil) พาทุกทาน
เก็บผลผลิตเหล็กก็ยังถูกใชเปนถังไซโลสําหรับ เชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางเหล็กเพียงสามเรือ่ ง
กักเก็บพืชผลไดอีก ชวยเพิ่มความสะดวกสบาย กอน เพราะเวลาหมดแลว... ฉบับหนานองเหล็กมวน
ใหเกษตรกร ทําใหมีเวลาวางมากขึ้นไวสรางสรรค สัญญาวาจะพาทุกทานไปตอกันที่เรื่องอรอยลิ้น
พัฒนาผลผลิต และทําใหการเกษตรมีประสิทธิภาพ อิม่ ทองดวยเหล็ก และเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมากมายขออุบ
มากขึน้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ผลผลิตจากแรงงาน ไวกอน สําหรับครั้งนี้ สวัสดีครับ....
สามารถเลี้ยงประชากรไดเพียง 3 เปอรเซ็นตเทานั้น ทีม่ า : เรียบเรียงจากหนังสือ Steel Is All Around สถาบัน
เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
ลดลงจาก 75 เปอรเซ็นตเมื่อรอยปกอน

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 125 ประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2558

คณะทํางานฯ รถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า
เขมงวดกฎระเบียบเดินรถ สํารวจผลตอเนือ่ ง 230 วัน
ไมเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน อ.บางสะพาน
กิจกรรม
ดาน

สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2558

รายงาน
พิเศษ
: อานตอหนา 4

จากแฟมภาพ

จากการที่ ค ณะทํ า งานควบคุ ม
การปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือ
สหวิ ริ ย า เข ม งวดกวดขั น เรื่ อ ง
กฎระเบียบ และใสใจดูแลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานขั บ รถ
ขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า รวมถึง
เตรี ย มพร อ มเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ
องคประกอบการดําเนินการงาน
ขนสงสินคาแบบ 360 องศา สง
ผลใหในระยะเวลากวา 230 วัน
ที่ผานมา ไมมีการเกิดอุบัติเหตุ
จากรถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า
นับจากเมื่อปลายเดือนตุลาคม
2557 จนถึงปจจุบนั คณะทํางานฯ
ประเมิ น ผลงานตนเอง และ
เตรียมรุกงานตางๆ ทุกดานให
เขมขนกวาเดิม เพื่อสังคม เพื่อ
ชุมชน อ.บางสะพาน
นายอุดม สดใส ในฐานะเลขา
คณะทํ า งานควบคุ ม การปฏิ บั ติ
รถขนสงสินคา เครือสหวิริยา กลาว
ในวาระประเมินผลการทํางานของ
:อานตอหนา 2
คณะทํางานฯ

บริษทั ในเครือสหวิรยิ าฯ รวมสนับสนุน
พันธุสัตวนํ้าวัยออน 999,999 ตัว
ในกิจกรรม รักษสิ่งแวดลอม 2558 จัดโดย อบต.แมรําพึง

บริษัทในเครือสหวิริยา ภายใตคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวม
สนับสนุนพันธุล กู กุง วัยออนใหแก อบต.แมราํ พึง เพือ่ ปลอยลงสูท อ งทะเล อ.บางสะพาน และเติบโต
กลับมาเปนสัตวเศรษฐกิจใหกับพี่นองชาวประมง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง
ได จั ด กิ จ กรรม “รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม”
ประจําป 2558 โดยเครือสหวิริยารวม

●

ธนาคารชุมชน

●

“ธนาคารชุมชน…เพื่อชุมชน”
สหวิริยารวมพัฒนา สรางวินัย
การออม หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ณ บางสะพาน

น.2
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สนับสนุนกิจกรรม โดยเตรียมพันธุ
ลูกกุงวัยออน จํานวน 999,999 ตัว
รวมทั้งในกิจกรรมไดมีการจัดให
“ทิง้ ซัง้ กอ” เพือ่ สรางบานปลา จํานวน

ศึกษาดูงาน

300 ตน นําโดยนางสาววนิดา จีระกุล
นายก อบต.แมรําพึง คณะผูบริหาร
สมาชิ ก สภาฯ ประมงอํ า เภอบางสะพาน
:อานตอหนา 3
●

รวมอบรม

คณะวิทยาลัยการทัพบก
ศึกษาดูงานกลุมเครือสหวิริยา

น.4

ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิรยิ า
รวมพลังแกนนําชุมชนบางสะพาน
รวมอบรมกับ สสส.
น.4

“บี.เอส.เมทัล ดรีมทีม”

หนวยใหความรูดานความปลอดภัย
สานความเขาใจ เชื่อมความสัมพันธกับชุมชน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผานมา
บจก.บี . เอส.เมทั ล ในเครื อ
สหวิ ริ ย า รวมพลั ง พนั ก งาน
จิ ต อาสาออกสั ญ จรเติ ม เต็ ม
ความรู สู เ ยาวชนบางสะพาน
ดวยกิจกรรม “รวมสรางจิตสํานึก
เรือ่ งความปลอดภัยในโรงเรียน”

ใ ห ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต ประจํ า วั น
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ด า นความ
ปลอดภั ย ต า งๆ ณ โรงเรี ย น
บานดอนทอง ต.กําเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
รถขนส่งสินค้า

ต่อจากหน้า 1

ร อ บ ที่ 1 / 2 5 5 8
เ มื่ อ ช่ ว ง เ ดื อ น
พฤษภาคมที่ผ่าน
มา ว่า “คณะทำ�
งานฯ มี ก ารสรุ ป
ผลการปฏิบัติงาน
ภาพรวม - ของ
อุดม สดใส
คณะทำ�งานฯ และ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎของพนั ก งานขั บ รถ
ขนส่งสินค้า เครือสหวิรยิ า และบริษทั คูค่ า้ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการบรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั้
ไว้ในแต่ละระยะเวลา ซึ่งสาระสำ�คัญที่สุด
ของการประเมินผลแต่ละครั้งคือ อุบัติเหตุ
บนท้องถนน อ.บางสะพาน จากรถขนส่ง
สินค้าจะต้องเป็นศูนย์ หรือไม่มีเลย ซึ่งการ
ที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุนั้น ต้องประกอบไป
ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด
ของเพื่อนๆ พนักงานขับรถ รวมถึงการมี
กิจกรรมรณรงค์ที่ต่อเนื่อง”
		 “และช่วงเวลากว่า 7 เดือนที่ผ่านมา
จาก ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 บน
ท้องถนน อ.บางสะพาน ไม่มีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้น จากรถขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่
น่ายินดีมาก ทัง้ นีเ้ กิดจากความร่วมมือของ
เพื่อนพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุกท่าน
ที่ มี ค วามพึ ง ระวั ง ขั บ รถโดยไม่ ป ระมาท
ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย
และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ใน
การขนส่งสินค้า คณะทำ�งานควบคุมการ
ปฏิบัติรถขนส่งสินค้า เครือสหวิริยา จึง
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านระบบขนส่ง
เช่น ติดตั้งป้ายรณรงค์เพื่อเตือนสติ กล้อง

ประจำ�วันที่ 16 มิถุนายน 2558
วงจรปิด 10 จุด ในพื้นที่ชุมชนบางสะพาน
การสุ่ม ตรวจจากสารวัตรจราจรที่มีการ
ปฏิบัติงาน 24 ชม. เพื่อตรวจสอบการขับขี่
ในเขตชุมชนทุกๆ วัน เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น และขอบคุณบริษัทคู่ค้ารถขนส่ง เครือ
สหวิริยา เพื่อนพนักงานขับรถทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในเป้าหมายการทำ�งานของเรา
คือ อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (0) ถือเป็นหัวใจ
สำ�คัญที่ทุกคนต้องตระหนักในทุกวินาที
ของการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน รวมไป
ถึงการช่วยกันสอดส่องดูแลของชาวบ้าน
ในเขตชุมชนบางสะพาน เหล่านี้ จึงเป็นผล
นำ�มาซึ่งการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อุบัติเหตุเป็นศูนย์” นายอุดม กล่าว
		 เพื่อตอกยํ้ากฏ ระเบียบ ที่เคร่งครัด
เข้ ม งวด คณะทำ � งานฯ ยั ง คงเดิ น หน้ า
รณรงค์สร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานขับรถ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย
ในการใช้ ร ถใช้ ถ นนร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และ
เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามในการกำ � กั บ ดู แ ลเรื่ อ ง
การขับรถของเพื่อนพนักงานขนส่งสินค้า
เหล็ก เครือสหวิริยา และรถร่วมบริการ
ของบริ ษั ท เพื่ อ นคู่ ค้ า ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ และขอฝาก
ถึงผู้นำ�ชุมชน พี่น้องชาวบางสะพาน รวม
ถึงพนักงานในเครือสหวิริยา ขอความร่วม
มือช่วยกันสอดส่องดูแลการเดินรถขนส่ง
ให้ กำ � ลั ง ใจและข้ อ เสนอในการทำ � งาน
ได้ที่โทร. 032-548718 โดยติดต่อได้ 24 ชม.
หรือสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่เบอร์ โทร.
080-0241727 เพื่อช่วยกันสร้างรอยยิ้มใน
ชุมชนให้ปลอดอุบัติเหตุด้านการขนส่ง ณ
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

คณะทำ�งานฯ ดำ�เนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 10 จุด

X “ธนาคารชุมชน…เพื่อชุมชน” สหวิริยาร่วมพัฒนา สร้างวินัยการออม หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ บางสะพาน

บรรยากาศการเปิดให้บริการรับ-ฝาก กู้ยืม โดยฉบับนีม้ ภี าพบรรยากาศของ 4 ธนาคารชุมชน ชุมชนบ้านชัยมงคล ต.ธงชัย และธนาคารชุมชน
เครื อ สหวิ ริ ย าขอเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ของธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน เพื่อการพัฒนา ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านตลาด ต.กำ�เนิดนพคุณ บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ โดยมีทมี ส่งเสริมและ ร่ ว มพั ฒ นาและช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล หนุ น เสริ ม
อาชีพและคุณภาพชีวติ ประจำ�เดือนมิถนุ ายน 2558 ธนาคารชุมชนบ้านกลางนา ต.แม่รำ�พึง ธนาคาร พัฒนา เครือสหวิรยิ า ร่วมเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ค�ำ ปรึกษา กิจกรรมของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ประจำ�วันที่ 16 มิถุนายน 2558

บี.เอส.เมทัล ดรีมทีม

ต่อจากหน้า 1

ซึ่งภายในงานนำ�ทีมโดยนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด
(สาขา 1) ในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน พร้อม
ด้วยตัวแทนพนักงานที่รวมพลังจิตอาสาภายใต้
บี.เอส เมทัล ดรีมทีม กว่า 20 คน ร่วมกัน “สร้าง
จิตสำ�นึกเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน” โดยมี
ผู้ดูแลในส่วนงานด้านความปลอดภัยของ บจก.
บี.เอส.เมทัล นางสาวจิราพร เดือนสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย วิ ช าชี พ มาบรรยายให้ ค วามรู้
เกีย่ วกับแนวทางป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ ใน
โรงเรียน วิธกี ารอพยพกรณีเมือ่ เกิดไฟไหม้ ให้ความรู้
เรื่องกฎจราจรเบื้องต้น เช่น การข้ามถนน การใช้
รถจักรยานยนต์ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานความรูใ้ นเรือ่ งของ
ความปลอดภัยในชีวติ ประจำ�วัน พร้อมมีกจิ กรรม
สันทนาการ แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ แจกของรางวัล
ต่ า งๆ สร้ า งความสนุ ก สนาน และแทรกด้ ว ย
สาระความรูต้ า่ งๆ มากมาย เป็นการขยายความรู้
เรื่องของความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ แบ่งปัน
สู่น้องๆ เยาวชน ร.ร.บ้านดอนทอง นอกจากนี้
ยั ง มี กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย ใน
บริเวณโรงเรียน โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ
ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ราวบันได เป็นต้น กิจกรรม
ดั ง กล่ า วเกิ ด จากความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของ
พนักงานในหลายส่วนงาน มีการเตรียมงานล่วง
หน้า ออกสำ�รวจความเสียหายต่างๆ ในโรงเรียน
เพื่อนำ�มาวางแผนการดำ�เนินงาน
		 กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
“โครงการสถานประกอบการปลอดภัย” เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี สนองในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ ทีท่ รงเป็นห่วงความปลอดภัยในการ
ทำ�งานของผู้ใช้แรงงาน บจก.บี.เอส.เมทัล จึงได้
เข้าร่วมโครงการฯ ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 นางเดื อ นแรม
พัฒนาเจริญ รักษาการ
แ ท น ผู้ อำ � น ว ย ก า ร
โรงเรียนบ้านดอนทอง
ได้กล่าวแสดงความคิด
เห็นถึงการจัดกิจกรรม
ในครั้ ง นี้ ว่ า “รู้ สึ ก ดี ใ จ
และขอบคุ ณ พนั ก งาน
เดือนแรม พัฒนาเจริญ
จาก บี.เอส.เมทัล ทุก
ท่าน ที่ออกมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของ
ความปลอดภัย ทำ�ให้เด็กๆ ได้ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำ�วัน นอกเหนือจากนี้ ยังได้ชว่ ย
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระเบียงราวบันไดของอาคาร
เรียนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ
คุณราเชนทร์ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนทอง มาโดยตลอด และขอให้ ส ร้ างสรรค์
กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปค่ะ”

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดที่นี่ แต่ลูกและหลานเกิดที่นี่
เราจำ�เป็นต้องทำ� เพราะเรากิน เราใช้ไปทุกวัน ผม
เป็นประมง รักในอาชีพประมง เป็นอาชีพที่สุจริต
หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบางสะพานน้อย ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด อบายมุข เราก็สามารถดำ�รง
ผู้ นำ � ชุ ม ชน และพี่ น้ อ งบ้ า นปากคลอง พร้ อ ม
ด้วยนายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา นำ�ทีมผู้บริหารและผู้แทนพนักงานจาก
บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.เวสท์โคทส์เอ็นจิเนียริง่
บจก.บี.เอส.เมทัล กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่ ง ประสานงานภายในเครื อ สหวิ ริ ย า โดยที ม
ชำ�นาญการสิ่งแวดล้อม
		 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ
ร่วมมือ ร่วมใจและรอยยิม้ ของทุกหน่วยงานทีม่ า
ร่วมงาน ละลานตาไปด้วยผูร้ ว่ มกิจกรรมทีส่ วมใส่
เสือ้ สีมว่ ง และบรรยากาศการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของแต่ละหน่วยงาน แต่
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ พร้อมที่จะสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ท้องทะเลไทย
		 โดยนางสาววนิดา จีระกุล นายก อบต.
แม่รำ�พึง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ว่า”เพือ่ เป็นการฟืน้ ฟูระบบนิเวศและเพิม่ ผลผลิต
ของสัตว์นํ้า รวมทั้งยังสร้างบ้านปลาที่เป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์นํ้า และยังได้ช่วยปลูกฝังจิตสำ�นึก
ในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ต้องขอ
ขอบคุณทัง้ ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมทีเ่ ห็นถึง
ความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้”
		 นายนิพนธ์ พุ่มพวง ในนามประธานคณะ
กรรมการธนาคารปู บ้านปากคลอง หมูท่ ่ี 5 ต.แม่ร�ำ พึง
แสดงความคิดเห็นสำ�หรับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า วิถีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในชุมชนได้ด้วยความ
“ขอน้ อ มรั บ ในไมตรี จิ ต ของผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น เอือ้ อาทรกันและกัน กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ กุง้ ปู
การที่เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการตอบแทน ลงทะเล ช่วยสร้างอาชีพได้ และยินดีทำ�ต่อไป
บุญคุณแผ่นดินอย่างหนึง่ เพราะเราอาศัยแผ่นดินนี้ ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรเพื่อลูกหลานของเรา”

รักษ์สิ่งแวดล้อม

SVG p.3.indd 1

ต่อจากหน้า 1

		 ด.ช.พงศธร จันทะขิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประธานนักเรียน ร.ร.บ้านดอนทอง เล่าถึง
ความรูส้ กึ ภายหลังร่วมกิจกรรมว่า “ผมดีใจมากๆ
ที่พี่ๆ พนักงานจากบริษัทในเครือสหวิริยา ออก
มาจัดกิจกรรมสนุกๆ แจกขนมและมอบความรู้
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำ�วันให้กับผม
และเพื่อนๆ น้องๆ ความรู้ที่ได้ในวันนี้มีประโยชน์
มากครับ และดีใจทีพ่ ๆี่ ช่วยซ่อมแซมปลัก๊ ไฟต่างๆ
ในโรงเรียนของเราให้มคี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้ และ
อยากให้พี่ๆ มาจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับ”
		 ด้ า นนายราเชนทร์ มณี ส ว่ า งวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด
(สาขา 1) อ.บางสะพาน กล่าวถึงที่มาของการจัด
กิจกรรมว่า “แนวทางการทำ�งานของกลุ่มเหล็ก

เครือสหวิริยา คือ ให้ความสำ�คัญในด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และใส่ใจด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อม
ในการดำ�เนินงานของพนักงานทุกส่วน เพื่อมุ่งสู่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ถือเป็นนโยบายหลัก และวันนี้
เป็นโอกาสดีทไี่ ด้น�ำ พาพนักงานเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น และยิ น ดี ใ ห้
พนักงานออกมาทำ�กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน
ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
เติมเต็ม และขยายองค์ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย
สู่ เ ยาวชนบางสะพาน ร่ ว มสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ให้
เยาวชนตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตประจำ�วัน”

		 นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 บ้าน
ปากคลอง ต.แม่ร�ำ พึง ในฐานะตัวแทนชุมชนเปิดใจ
ว่า “ในนามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ขอขอบคุณ อบต.
แม่ร�ำ พึง บริษทั ในเครือสหวิรยิ า กรมประมง พีน่ อ้ ง

ให้ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มปริมาณสัตว์นํ้า เป็น
แหล่งที่สัตว์นํ้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายัง
มีกจิ กรรมปล่อยพันธุป์ มู า้ อีกอย่างหนึง่ โดยชุมชน
ตั้งขึ้นมาเอง ด้วยนํ้าพักนํ้าแรงของชาวประมงใน
พื้นที่ ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน จาก อบต.
แม่รำ�พึง บริษัทในเครือสหวิริยา และทุกภาคส่วน
ที่มาในวันนี้ในโอกาสต่อๆ ไป”
		 ด้านนายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ทีป่ รึกษา
เครือสหวิริยา กล่าวเสริมว่า “การจัดกิจกรรมใน
วันนีถ้ อื เป็นกิจกรรมทีด่ รี สู้ กึ ภูมใิ จมาก เพราะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มจำ�นวนทรัพยากรสัตว์นํ้าให้
มากขึน้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีม่ าร่วมงาน
ในวันนี้ หัวใจหลักทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ชาวบ้านปากคลอง
หมู่ 5 ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำ�ซั้งกอแบบพื้นบ้าน
ซึ่งจะใช้ทำ�เป็นที่อยู่ของสัตว์นํ้าและยังช่วยเสริม
เพิ่มปริมาณสัตว์นํ้าให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวอีกด้วย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ตรงกับพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการพึ่งตนเอง
ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ผมในนามเครือ
สหวิริยา อยากสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกๆ
ปี และตั้งใจจะทำ�ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ให้ดีที่สุด”
		 กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเล ที่
อำ�เภอบางสะพาน มีเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ด้วย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งการอนุรักษ์ การเพิ่มจำ�นวน
การรักษาความสะอาด ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งปัจจุบันความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลที่อำ�เภอบางสะพานยังคง
อยู่ และดีๆ ยิ่งขึ้นไปจากความรัก ความสามัคคี
ของทุกฝ่ายที่อำ�เภอบางสะพาน และบริษัทใน
เครือสหวิริยา ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วน
ตำ � บลแม่ รำ � พึ ง ที่ ร่ ว มเชิ ญ ให้ เ ครื อ สหวิ ริ ย าได้
สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้

ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ทุกท่าน ผมดีใจที่ทุกๆ หน่วยงาน
มองเห็นความสำ�คัญเกีย่ วกับปากท้องของชาวบ้าน
เพราะการทิ้งซั้งกอเป็นวิถีชาวประมงเรือเล็กใน
พื้นที่ หมู่ที่ 5 เป็นการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
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ประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รายงาน
พิเศษ

เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น
ให ชุ ม ชนบางสะพาน วางใจ
ในการจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ ม
และความปลอดภั ย ของกลุ ม
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในเครื อ
สหวิริยา ทีมชํานาญการดาน
สิ่งแวดลอม จึงเฝาะวัง ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพดานสิง่ แวดลอม
ตางๆ เชน คุณภาพอากาศ นํ้า
ผิวดิน นํ้าใตดิน นํ้าทะเล และ
คุณภาพนํ้าฝน รวมถึงงานนิเวศ
และการอนุ รั ก ษ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
มาอย า งต อ เนื่ อ ง และถื อ เป น
นโยบายหลักของเครือสหวิริยา
ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ และตระหนั ก
ถึ ง การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน โดย

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ประจําเดือนพฤษภาคม 2558

คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจมี ต อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล อ ม จึ ง ต อ งควบคุ ม ดู แ ล
ใหอยูในมาตรฐานที่หนวยงาน
ราชการกําหนด พรอมรายงานผล
ตอหนวยงานภาครัฐตอเนือ่ งทุกป 1. บริเวณจุดที่ 1 หมู 1 บานดอนสําราญ ตําบลแมรําพึง
ลาสุดเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2. บริเวณจุดที่ 2 หมู 1บานดอนสําราญ ตําบลแมรําพึง
ที่ผานมา ทีมชํานาญการดานสิ่ง
3. บริเวณจุดที่ 1 หมู 2 บานทามะนาว ตําบลแมรําพึง
แวดลอม รวมกับทีมสงเสริมและ
4. บริเวณจุดที่ 2 หมู 2 บานทามะนาว ตําบลแมรําพึง
พัฒนา เครือสหวิริยา พรอมดวย
ผูเชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา 5. บริเวณจุดที่ 1 หมู 4 บานทาขาม ตําบลแมรําพึง
6. บริเวณจุดที่ 2 หมู 4 บานทาขาม ตําบลแมรําพึง
ไดลงพืน้ ทีช่ มุ ชนบางสะพาน เพือ่
ดําเนินการเก็บตัวอยางจาก “นํ้า 7. บริเวณจุดที่ 1 หมู 6 บานกลางนา ตําบลแมรําพึง
บอตืน้ ” ของชุมชน ครัง้ ที่ 1 ประจํา 8. บริเวณจุดที่ 2 หมู 6 บานกลางนา ตําบลแมรําพึง
ป 2558 (เก็บตัวอยาง ครั้งที่ 2 9. บริเวณจุดที่ 1 หมู 7 บานทุงลานควาย ตําบลแมรําพึง
ในเดื อ นกั น ยายน 2558) เพื่ อ 10. บริเวณจุดที่ 2 หมู 7 บานทุงลานควาย ตําบลแมรําพึง
ตรวจคุณภาพนํา้ ทัง้ หมด จํานวน 11. บริเวณจุดที่ 3 หมู 7 บานทุงลานควาย ตําบลแมรําพึง
12 จุด
12. บริเวณจุดที่ 1 หมู 4 บานระหาร ตําบลกําเนิดนพคุณ

X

หมายเหตุ: โดยผลการตรวจวัดคุณภาพนํา้ ผิวดินตามพารามิเตอร ทัง้ 12 จุด ในป 2557 ทีผ่ า นมา คาการตรวจวัดทัง้ หมดอยูใ นเกณฑมาตรฐานที่
หนวยราชการกําหนด เพื่อสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพสิ่งแวดลอมจึงตองมีการตรวจวัดตอเนื่องทุกป

คณะวิทยาลัยการทัพบก ศึกษาดูงานกลุม เครือสหวิรยิ า

นายวิชิต กงภูเวช ผูบริหารเครือสหวิริยา ใหการตอนรับ คณะอาจารยและ
นักศึกษา จากหลักสูตรหลักประจํา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 60 จํานวนกวา 30 คน
นําโดยพันเอก สิรพิ งศ พชรกนกกุล เขาเยีย่ มชมกิจการของ กลุม อุตสาหกรรมเหล็ก
ในเครือสหวิรยิ า พรอมรับฟงการบรรยายพิเศษ พูดคุยซักถามขอมูลอุตสาหกรรมเหล็ก
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ณ หองออดิทอเรียม บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

X ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิรยิ า รวมพลังแกนนําชุมชนบางสะพาน รวม

อบรมกับ สสส. เปดโลกทัศนเรียนรูวิถี “กิน อยู อยางพอเพียง” ตามรอยพอหลวง
เมื่อวันที่ 26-30 พ.ค.2558 ที่ผานมา เครือสหวิริยา
สงตัวแทนทีมสงเสริมและพัฒนา รวมอบรมใน “โครงการ
เสริมสรางประสบการณจติ อาสาในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง”
จัดโครงการดีๆ โดยสถาบันบุญนิยม รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ แหลง
เรียนรูช มุ ชนปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
พรอมมีตวั แทนแกนนําจาก 4 ชุมชนชาวบางสะพาน
เขารวมกิจกรรม อาทิ ชุมชนบานมารอง บานหวยแกว

บานฝายทา ต.พงศประศาสน และชุมชนบานตลาด
ต.กําเนิดนพคุณ ทั้งนี้ ทีมสงเสริมและพัฒนา ใน
ฐานะพี่เลี้ยงไดรวมอบรม พรอมเรียนรูแนวทาง
ขับเคลื่อนชุมชนจิตอาสาแบบพึ่งตนเอง ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง รวมถึงพัฒนาและ
สรางคุณคาของวิถีชีวิต ชุมชนเขมแข็ง และขยาย
เครือขายเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางจิต
สาธารณะใหเกิดขึ้นอยางแทจริงในชุมชน

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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