ปที่ 6 ฉบับที่ 127 ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

SSI หนุนพนักงาน
รวมพัฒนาชุมชน
จัดอาสาซอมเมรุ
วัดทุง กระตายทอง
วัฒนธรรมเอสเอสไออาสาภายใต
โครงการ “25 ปเอสเอสไอ 250
ความดี พันดวงใจอาสา” กาวหนา
ลาสุดพนักงานรวมกับชุมชนรวม
ซอมแซมเมรุเรือเผาศพ ปรับปรุง
ประตูเมรุ ณ วัดทุง กระตายทอง ที่
มีสภาพชํารุดจากการใชงานมาเปน
ระยะเวลานาน ใหกลับมาใชงาน
ไดตามปกติ โดยมีทีมพนักงาน
จิตอาสาที่มีความชํานาญพิเศษ
ในเรื่องของเตาที่ใหความรอน
สูงรวมดําเนินการ พรอมใชวัสดุ
ปูนที่มีคุณสมบัติทนความรอน
สูงชนิดพิเศษภายในโรงงานเอสเอสไอมาใช เ ป น วั ส ดุซอ มแซม
เรื อ และผนั ง ประตู เ ตาเผาศพ
เพื่อใหชาวบานในชุมชนบานทุง
กระตายทองและพื้นที่ใกลเคียง
ไดใชประโยชน ซึง่ เปนการแสดงถึง
การรวมแรงรวมใจกันปรับปรุง
สาธารณประโยชนของพนักงาน
เอสเอสไอทีม่ ตี อ ชุมชนบางสะพาน
และเปนการปลูกฝงวัฒนธรรม
จิตอาสาในการสละเวลา แรงกาย
และแรงใจ ในการทําประโยชน
ใหกับสังคม
อานตอ น.3

ใสใจบุคลากรเยีย่ ม
กลุม เอสเอสไอควา
สามรางวัลแรงงาน

งานพัฒนาบุคลากรสัมฤทธิผ์ ล กรมสวัสดิการ
และคุ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศผลรางวั ล สถานประกอบกิ จ การ
ดี เ ด น ด า นแรงงานสั ม พั น ธ แ ละสวั ส ดิ ก าร
แรงงาน ประจํ า ป 2558 สามบริ ษั ท กลุ ม

เอสเอสไอ พาเหรดรับ SSI-WCE รับรางวัล
เกียรติยศ TCRSS รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผูบ ริหารเผยเปนผลจากการดูแลใสใจพนักงาน
มุง พัฒนาสวัสดิการ และดําเนินกิจกรรมสราง
ความสัมพันธอนั ดีอยางตอเนือ่ ง อานตอ น.2

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปติดตอกัน (ไดรับรางวัลนี้ติดตอกันสี่ปซอน)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปติดตอกัน

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน 5 ปติดตอกัน (ไดรับรางวัลนี้ติดตอกันสี่ปซอน)

SSI เติมเต็มวิชาการเยาวชนบางสะพาน
สอนเสริม“เหล็กกับชีวติ ประจําวัน”สี่ร.ร.

เอสเอสไอรวมสงเสริมความรูเ ยาวชนในพืน้ ทีบ่ างสะพานจับมือกับสีโ่ รงเรียนในอําเภอบางสะพาน สอนหลักสูตร
ทองถิ่นประจําป 2558 ขึ้น มุงผูเรียนไดรับความรูที่มีอยูในทองถิ่น เอสเอสไอจัดสอนในหัวขอ “เหล็กกับชีวิต
ประจําวัน” เปดสอนระดับชั้นป.4-ป.6 รวมชั่วโมงสอน 24 ชั่วโมง มีครูอาสาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเหล็กของ
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานเปนผูดําเนินการสอน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแตละโรงเรียน เริ่มสอนวันที่
15 ก.ค. ถึงสิ้นเดือน ส.ค. นี้
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจ ดั การ ประจํ า ป 2558 ขึ้ น ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต ร
สวนชุมชนสัมพันธ บริษทั สหวิรยิ าสตีล ที่ ส อดคล อ งกั บ แกนกลางการศึ ก ษา
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อสงเสริมให
เปดเผยวา เอสเอสไอไดรวมกับโรงเรียน เยาวชนไดรับความรูที่มีอยูในทองถิ่น
วั ด นาผั ก ขวง โรงเรี ย นบ า นชะม ว ง และสอดกับการดําเนินชีวิต เอสเอสไอ
โรงเรียนบานดอนสําราญ และโรงเรียน ซึง่ มีคลังความรูอ ยูใ นทองถิน่ จึงไดมสี ว น
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
บานทาขาม จัดการสอนหลักสูตรทองถิน่ ชวยในการจัดการสอน อานตอ น.4
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“นองเหล็กเลาเรื่อง”

เหล็กเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
หลายคนคงเคยรูจักแนวคิด
3 อาร (3Rs) กันมาแลว วันนี้นอง
เหล็กสะอาด (Clean Strip) จะพา
ทุกทานเขาสู แนวคิด 3 อารของ
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก กั น บ า งว า มี
การนํามาประยุกตใชไดอยางไรบาง
เพื่อชวยใหสังคมสีเขียว

SSI UKเดินหนา
กิจกรรมCSR

จัด 3 โครงการ
ชวยเหลือสังคม

เอสเอสไอ ยู เ ค สนั บ สนุ น
3 กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมได แ ก
1. ชวยเหลือนองๆ ผูพิการ
ทางสมอง โดยการระดมทุน
มอบศูนยขี่มาบําบัดสําหรับ
ผูพิการเพื่อเปนคาใชจายใน
การดํ า เนิ น งาน 2. รณรงค
รั บ บริ จ าคสเต็ ม เซลล ช ว ย
เหลื อ ผู ป ว ยมะเร็ ง ในเม็ ด
โลหิต พรอมกับ 3. ชวยเหลือ
ทางการทํ า ลายอาวุ ธ เถื่ อ น
ดวยเตาหลอมเหล็ก
ระดมทุนมอบศูนยขี่มา
บําบัดสําหรับผูพิการ

ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่ เร็วๆ นี้
พนักงานของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จํากัด หรือ “เอสเอสไอ
ยูเค” บริษทั ยอยของบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
“เอสเอสไอ” ไดนําเงินบริจาคซึ่ง
รวมรวบผานกองทุนการกุศลของ
พนักงานทีไซด (Teesside Work
Employees’ Charities Fund) จํานวน
1,000 ปอนด
อานตอ น.2

แนวคิด 3 อาร เพือ่ การพัฒนา
อยางยั่งยืนที่วาดวย การลดการใช
(Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และ
การนํ า กลั บ มาใช ใ หม (Recycle)
ลวนแลวแฝงตัวเปนสวนหนึ่งของ
คุ ณ สมบั ติ เ หล็ ก อย า งเห็ น ได ชั ด
อุตสาหกรรมเหล็กไดพยายามลด
การใชวัตถุดิบ (Reduce) พรอม
ผลักดันใหสามารถใชผลิตภัณฑซํ้า
ไดหลายครั้ง (Reuse) ทายสุดดวย
คุณสมบัติที่โดดเดน เหล็กจึงกลาย
เปนวัสดุที่นํากลับมาใชใหมมากที่สุด
(Recycle) อยางตอเนื่อง
World Steel Association
รวบรวม
อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

X 3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับประเทศ ประจําปี 2558 ให้แก่บริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ
ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) (รางวัลต่อเนื่อง 9 ปี) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
(PPC) (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) (รางวัลต่อเนื่อง 4 ปี) เพื่อยกย่องสถาน
ประกอบการที่มุ่งมั่นดำ�เนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงานให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบ พร้อมกันนี้ นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำ�รุงเครื่องกล SSI ยังได้รับเชิญร่วมเป็น

วิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “ปลุกวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สังคมไทย ในโลกยุคใหม่” เพื่อ
สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ให้กับหน่วยงานภายรัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และลูกจ้าง ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558

(มหาชน) หรือ SSI ได้รับรางวัลเกียรติยศสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.2549 - 2558
ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันสี่ปีซ้อน) บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE ได้รบั รางวัลเกียรติยศ
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีตอดต่อกัน (พ.ศ.2549 2558) ครัง้ ที่ 1 และบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปี
ติดต่อกัน (พ.ศ.2554 - 2558 ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน
สีป่ ซี อ้ น) โดยจะมีพธิ รี บั มอบในวันที่ 17 ก.ค. 2558 นี้
		นายสุ ช าติ พลายศิ ริ รั ก ษาการผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ กล่าวว่า บริษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรถือเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามีความสำ�คัญที่ทำ�ให้องค์กร
ดำ�เนินธุรกิจได้ประสบความสำ�เร็จ บริษัทจึงให้
ความสำ�คัญในการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านการจ้างงาน ค่าตอบแทน
สวั ส ดิ ก าร และการพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ใ ห้ กั บ
พนักงาน ทั้งนี้บริษัทยังได้ดำ�เนินโครงการ Care
Organization เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานและครอบครัว การสร้างบรรยากาศการ

ทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
และการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกระหว่ า ง
พนักงานกับบริษัท การสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำ�งาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว (Work
Life Balance) และส่งเสริมพนักงานที่เป็นคนดี คน
เก่งให้เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงาน
ทั่วไปทราบ ท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานและ
พนักงานในองค์กรทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มกันทำ�ให้องค์กร
ของเราได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติดา้ นแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานติดต่อกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่
13 แล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
		นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ
WCE กล่าว่า บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรตินี้ เป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่อง บริษัท
ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับและทุกคนถือเป็น
กลไกลสำ�คัญทีจ่ ะนำ�พาองค์กรให้ประสบผลสำ�เร็จ
ดังนัน้ บริษทั จึงได้มงุ่ มัน่ พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานให้ดีต่อเนื่องทุกๆ ปี เมื่อ
พนักงานทุกคนได้รบั การดูแลสวัสดิการค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของบริษัทด้วย และก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม ทั้งนี้
ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านทีท่ �ำ ให้องค์กรของ
เราเข้มแข็งและได้รับรางวัลด้านนี้ต่อเนื่องทุกๆ ปี
		นายวรรณชัย คานทองดี ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 2 บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า
บริษัทรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัส ดิก ารแรงงานประจำ �ปี 2558 ประเภท
รางวัลที่ได้รับ เชิดชูเกียรติ 5 ปี ติดต่อกัน (ต่อเนื่อง
ครั้งที่ 4) ก่อนอื่นผมใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สวิสดิการ ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ได้ความ
ร่ ว มมื อ ที่ ดี เ ยี่ ย มจากพนั ก งานในบริ ษั ท ทุ ก ท่ า น
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนา
รูปแบบและระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่นอก
เหนือจากทีก่ ฎหมายกำ�หนดในสถานประกอบกิจการ
ให้แก่ลกู จ้าง เพือ่ ให้ลกู จ้างได้รบั ความสะดวกสบาย
มีความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวติ การทำ�งาน อันนำ�
ไปสูก่ ารทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
อยูร่ ว่ มกันได้ดว้ ยความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน และผม
สัญญาว่าจะรักษามาตรฐานทีย่ อดเยีย่ มเช่นนีใ้ ห้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

การอาวุโส และ นายแอนโทนี แพทเชท (Anthony
Patchette) รองหัวหน้าแผนกผลิตสินค้าขั้นกลาง
ยั ง ได้ ร่ ว มกั น รณรงค์ ใ ห้ บ ริ จ าคสเต็ ม เซลล์ และ
ไขกระดูก หลังจากทีพ่ วกเขาตรวจพบความผิดปกติ
ของไขกระดูก และมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ซึง่ ทัง้ คูอ่ ยู่
ในการดูแลรักษาของแพทย์แล้ว โดยทั้งสองได้เข้า
รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ผ่านกองทุนแอนโทนีโนแลน
(Anthony Nolan Trust) และ องค์กรต่อสู้มะเร็งใน
เม็ดเลือดของอังกฤษ (Delete Blood Cancer) ซึ่งเป็น
องค์กรทีม่ งุ่ หวังจะรวบรวมสเต็มเซลล์เพือ่ ปลูกถ่าย
และช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง
		นายปีเตอร์ กล่าวว่า เขาตรวจพบมะเร็งเมือ่
ช่วงคริสมาสต์ทผี่ า่ นมา ซึง่ หลังจากทราบเรือ่ งทำ�ให้
หมดกำ�ลังใจเป็นอย่างมาก โดยแพทย์วนิ จิ ฉัยว่าเขา
รณรงค์บริจาคสเต็มเซลล์ชว่ ยชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง มีทางรอดทางเดียวคือการปลูกถ่ายไขกระดูก ซึง่ เมือ่
		 นอกจากนี้ สองพนักงานเอสเอสไอ ยูเค ได้แก่ ตรวจเซลล์ของพี่ชายของเขาแล้ว กลับพบว่าเซลล์
นายปีเตอร์ มิลเบิรน์ (Peter Milburn) พนักงานปฏิบตั ิ ไม่สามารถเข้ากันได้ ดังนัน้ เขาจึงต้องขอความช่วยเหลือ

จากองค์กรต่างๆ ดังกล่าว และนับว่าเป็นโชคดีมาก
ที่ผู้บริจาคมีเซลล์ตรงกัน และยินดีจะบริจาค
		 “ผมขอขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยต่อชีวิตของ
ผมออกไป เพราะถ้าปราศจากผู้บริจาคเหล่านี้ ผม
คงไม่สามารถมีชวี ติ อยูก่ บั ครอบครัวได้เช่นทุกวันนี้
เพราะสำ�หรับครอบครัว ผมเป็นทัง้ ลูกชาย พ่อ และ
สามี ผมจึงอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านใน
การบริจาคสเต็มเซลล์ เพือ่ ช่วยเหลือคนสำ�คัญของ
ทุกคน” นายปีเตอร์กล่าว

การทำ�ลายอาวุธดังกล่าว โดยนำ�มาหลอมในเตา
BOS vessel วิธีการหลอมเช่นเดียวกับการหลอม
เศษเหล็ก ซึง่ จะมีประสิทธิภาพในการทำ�ลายเพราะ
ไม่สามารถนำ�มาประกอบเป็นอาวุธได้อีก โดยใน
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอาวุธซึ่งทางตำ�รวจยึด
มามีหลากหลายชนิด เช่น ปืนไรเฟิล หน้าไม้ และ
มีดสปาร์ตาร์
		นายมาร์ค เอาท์เวท (Mark Outhwaite)
ตำ�รวจฝ่ายสรรพาวุธคลีฟแลนด์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ
เอสเอสไอ ยูเคเป็นอย่างยิ่งในการอำ�นวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และสนับสนุนการทำ�ลายอาวุธ
ทีผ่ ดิ กฎหมายต่างๆ ด้วยวิธกี ารหลอม ซึง่ นับเป็นวิธี
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และปลอดภัยมาก เพือ่ ให้แน่ใจว่า
อาวุธต่างๆ ถูกทำ�ลายหมดสิน้ และไม่สามารถนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคม พร้อม
สร้างความปลอดภัยจากอาวุธต่างๆ เหล่านีอ้ กี ด้วย”

คว้าสามรางวัล
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		ตามที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครสถานประกอบการ
เข้าร่วมพิจารณารับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจำ�ปี 2558 เพือ่ เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ใี น
สถานประกอบกิจการโดยนายจ้างลูกจ้างร่วมกัน
สร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบ
ทวิภาคี โดยมีกติกาการประกวดที่สำ�คัญ คือ 1.
สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมการประกวด
จะต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน 2. ต้องไม่มเี หตุการณ์ลกู จ้างและพนักงาน
ประท้วง หรือมีขอ้ ร้องเรียนหรือเหตุการณ์อนื่ ใดอัน
อาจส่งผลให้การพิจารณาตัดสินการประกวดสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นฯ ขาดความน่าเชื่อถือ และ
3. ต้องไม่เจตนาหรือตั้งใจปกปิดหรือให้ข้อความ
หลักฐานอันเป็นเท็จ
		 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 ได้มีการประกาศ
ผลตัดสิน ปรากฏว่า 3 บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
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หรือประมาณ 52,422 บาท ไปมอบแก่ศูนย์ขี่ม้า
บำ�บัดสำ�หรับผู้พิการ (Riding for the Disabled at
Eston Equitation Center) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกสอนการ
ขีม่ า้ เพือ่ บำ�บัดเยาวชนผูพ้ กิ าร หรือมีความผิดปกติ
ทางด้านจิตใจ โดยศูนย์ดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นในปี
2521 และการดำ�เนินงานของศูนย์ทั้งหมดขึ้นอยู่
กับการสนับสนุนของอาสาสมัคร และเงินบริจาค
เท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลม้าในแต่ละปีอยู่
ที่ 15,000 ปอนด์ หรือประมาณ 783,919 บาท ซึ่ง
ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็น
		นายสตีฟ รีดแมน (Steve Readman)
ประธานกองทุนการกุศลของพนักงานทีไซด์ กล่าว
กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “นับเป็น
ความรู้ สึ ก ที่ ดี ม ากที่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ การกุ ศ ล โดย
เริ่ ม จากภายในชุ ม ชนซึ่ ง อยู่ ร อบตั ว เราก่ อ น ซึ่ ง
ความช่วยเหลือของเราจะสามารถทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ โดยเงินบริจาคเป็น
การรวบรวมเงินจากพนักงาน ซึ่งถูกหักออกจาก
เงินเดือนโดนตรง ผ่านความสมัครใจของพนักงาน
และถ้าทุกคนที่เอสเอสไอทีไซด์บริจาคเงินคนละ
1 ปอนด์ หรือประมาณ 52 บาทต่อเดือน เราจะ
รวบรวมเงิ น ได้ ถึ ง 2,000 ปอนด์ หรื อ ประมาณ
104,525 บาทต่อเดือน ซึ่งนับเป็นการหักออกจาก
เงินเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”
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ช่วยเหลือทางการทำ�ลายอาวุธเถื่อนด้วยเตา
หลอมเหล็ก
		 ส่ ว นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมกิ จ กรรมอี ก หนึ่ ง
กิจกรรมที่เอสเอสไอ ยูเคได้ช่วยเหลือสังคมคือ
การช่วยเหลือตำ�รวจในพื้นที่ทำ�ลายอาวุธเถื่อน
ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงที่ได้จากการ
จับกุม โดยในระยะเวลาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน จะมี
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ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
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ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ไดจัดกิจกรรมจิตอาสา ความดีที่ 126
ภายใตโครงการ “25 ปเอสเอสไอ 250 ความดี พัน
ดวงใจอาสา” โดยการซอมแซมเมรุเรือเผาศพ ณ วัด
ทุง กระตายทอง หมู 8 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยการรวมกันปรับปรุงประตู
เมรุและเรือเผาศพที่มีสภาพชํารุด เนื่องจากการ
ใชงานมาเปนระยะเวลานาน ใหกลับมาใชงานได
ตามปกติ โดยมีประชาชนบางสะพาน และพนักงาน
อาสาที่มีความชํานาญพิเศษในเรื่องของเตาให
ความรอนสูงของโรงงานเอสเอสไอบางสะพานมา
รวมดําเนินการดวย ทัง้ นี้ เอสเอสไอไดมกี ารนําวัสดุ
ปูนที่มีคุณสมบัติทนความรอนสูงชนิดพิเศษที่ใช
ในโรงงานมาเปนวัสดุในการซอมแซมเรือและผนัง
ประตูเตาเผาศพ เพือ่ ชวยใหเกิดความทนความรอน
ขณะเผาและมีอายุการใชงานไดนานขึ้น
นายทนงศักดิ์ แขงขัน ประธานคณะอนุ
ทํางานเอสเอสไออาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จํากัด (มหาชน) กลาววา กิจกรรมภายใต
โครงการ “25 ปเอสเอสไอ 250 ความดี พันดวงใจ
อาสา” จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 25 ป บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอส
ไอ ซึ่งเปนโครงการขยายจากโครงการรอยความดี
พันดวงใจเอสเอสไออาสา ซึ่งไดทําครบ 100 ความ
ดีแลวเมื่อปลายป 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
พนักงานไดมสี ว นรวมกับชุมชนในการทําประโยชน
ในพื้นที่ที่ตนเองอยู และปลูกฝงวัฒนธรรมอาสา
ใหทุกคนไดรูจักการเสียสละเวลา แรงกาย ความ

“นองเหล็กเลาเรื่อง”
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ความพยายามและความสําเร็จของอุตสาหกรรม
เหล็ ก เพื่ อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก 3
อาร เชน
การลดใชวัตถุดิบ ชวงป 70-80 โรงเหล็ก
ทันสมัยในยุคนั้นตองอาศัยวัตถุดิบถึง 144 กก.
ในการผลิตเหล็ก 100 กก. และดวยการลงทุน
ทางดานงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีบวกกับ
กลยุทธที่เฉียบขาด สงผลใหวัตถุดิบที่ปอนเขาสู
กระบวนการผลิตลดลง รอยละ 21 เหลือเพียง
115 กก. ตอการผลิตเหล็ก 100 กก. และสถิติใน
ป 2008 ชี้ใหเห็นวาวัตถุดิบที่ใชผลิตเหล็กทั่วโลกใน
ปริมาณ 1.3 พันลานตัน อยูที่เพียง 1.48 พันลาน
ตัน นอยกวาตัวเลขวัตถุดบิ ทีค่ าดวานาจะใชในยุค 70
ถึง 480 ลานตัน
โดยอุตสาหกรรมเหล็กไมหยุดยั้งที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีนํ้าหนัก
เบาและแข็งแรงกวาเดิม เรียกวา “Advanced and
Ultra High-Strength Steels” หรือชื่อยอ AHSS
และ UHSS ผลิ ต ภั ณ ฑ ชิ้ น นี้ ถู ก คิ ด ค น เพื่ อ ใช ใ น
อุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก มุงเนนการลดนํ้า
หนักของรถยนตลงรอยละ 17-25 โดยยังคงรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยไวเชนเดิม ซึ่งเมื่อรถมีนํ้า
หนักเบาขึ้น มลพิษที่ถูกปลอยออกจากยานพาหนะ
ขณะขับขีก่ ล็ ดลงดวย และหากโครงสรางรถยนตทวั่
โลกผลิตดวยเหล็กเกรดพิเศษ AHSS แทนเหล็กแบบ
ที่ใชอยูในปจจุบันแลวละก็จะสามารถลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (Co2) ได
นอกจากนี้การผลิตเหล็กดิบตั้งแตป 19752005 มีการใชพลังงานโดยเฉลี่ยลดลงถึง รอยละ
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รูความสามารถในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม
ดวยการใหพนักงานเอสเอสไอจับมือกับชุมชนใน
พื้นที่บางสะพาน เขียนโครงการที่ตรงกับความ
ตองการของชุมชนเพื่อดําเนินการ เชน การพัฒนา
สาธารณะประโยชน การปรับปรุงซอมแซม หรือการ
กอสรางเพือ่ สวนรวม เปนตน เปนการเปดโอกาสให
ทุกคนไดมีสวนรวมและเปนเจาโครงการได ทั้งนี้
การเขียนโครงการมาเสนอขออนุมัตินั้น เอสเอสไอ
ไดมีการตั้งคณะกรรมการโครงการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ โดยงบประมาณในการดําเนินการตั้งไว
อยูที่โครงการละ 30,000 บาท

ที่ 126 แลว ความดีนี้เอสเอสไอไดรับประสานงาน
มาจากพนักงานเอสเอสไอที่อาศัยอยูในพื้นที่ ดวย
การยืน่ เสนอโครงการและแจงรายละเอียดวาเตาเผา
และเมรุของวัดทุงกระตายทองมีสภาพชํารุดมาก
ไมสามารถใชในงานพิธที างศาสนาได เอสเอสไอจึง
ไดลงพื้นที่สํารวจและดําเนินการซอมแซมในทันที
เพื่อใหชาวบานในชุมชนบานทุงกระตายทองและ
พื้นที่ใกลเคียงไดใชประโยชน ซึ่งเราไดใชเวลาใน
การซอมบํารุงเพียง 5 วัน และทําใหประหยัดงบ
ประมาณในการจางผูร บั เหมามาดําเนินการไดโดย
พนักงานอาสาไดชว ยกันซอมบํารุงดวยการเสียสละ

นายทนงศักดิ์ กลาววา เราไดรบั ความรวมมือ
อยางดีจากพนักงาน และชุมชน ไมวาจะเปนผูนํา
ชุมชน พี่นองชาวบานสะพาน และพื้นที่ใกลเคียง
องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนในทองถิน่ ในการรวม
แรงรวมใจในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง และเปน
แรงผลัดดันใหแตละโครงการประสบความสําเร็จ
เปนกระบอกเสียงทีส่ าํ คัญสือ่ สารขาวสารนําสิง่ ดีๆ
สูชุมชน อีกทั้งยังไดเสียสละแรงกาย แรงใจมารวม
ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา
ขณะนีโ้ ครงการอาสาของเราไดเดินมาถึงความดี

เวลาวางหลังจากการทํางานมาดําเนินการให
นายวิ จิ ต ร สุ ข เกษม ผู ใ หญ บ า นหมู 8
ตําบลพงศประศาสน กลาววา จากเดิมประตูเมรุ
และเรือมีอายุการใชงานมา 10 กวาป และก็เกิด
การชํารุดมาเปนเวลานานแลว โดยสวนใหญผูรับ
ผลประโยชน จ ะเป น คนในหมู บ า นและหมู บ า น
ใกลเคียง อยางเชน ตําบลทองมงคล ตําบลพงศประศาสน เปนตน พอรูว า บริษทั มีโครงการจิตอาสา
ทีเ่ ขามาชวยในเรือ่ งของการซอมแซมเรือและประตู
เมรุก็รูสึกดีใจและขอบคุณเปนอยางมาก นี่ไมใช

50 ในการผลิตเหล็กตอหนึง่ ตัน ความสําเร็จตางๆ
เหลานีล้ ว นแลวเกิดจากความพยายามทีจ่ ะขับเคลือ่ น
การลงทุนดานงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให
เกิดการใชพลังงานในกระบวนการผลิตเหล็กอยาง
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ มุง มัน่ ทีจ่ ะเข็นแผนตางๆ ใหเปน
รูปธรรมและบรรลุผลสําเร็จ รวมถึงเผยแพรงาน
วิจยั ทีโ่ ดดเดนสูส าธารณะ นอกจากนีย้ งั สงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก รี ไ ซเคิ ล และ
ผลพลอยได (By-Products) ตอไปอยางไมหยุดยั้ง
การใชผลิตภัณฑที่มีอยูซํ้าหรือ Reuse ถือ
เปนกุญแจสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่ง
แนวคิดดังกลาวสามารถประยุกตใชกับผลิตภัณฑ
ตางๆ ไดอยางหลากหลาย ไมวา จะเปน ถุงพลาสติก
กระดาษ เปนตน แตดวยอายุการใชงานที่ยาวนาน
ของเหล็กทําใหตอบโจทยแนวคิดนี้ไดอยางตรงจุด
ที่สุด กระบวนการใชเหล็กซํ้านี้ไมนับรวมการนําเอา
เหล็กใชแลวไปหลอมเพือ่ ผลิตใหมซงึ่ ถือเปนอีกหนึง่
คุณสมบัติพิเศษ แตหมายถึงการนําเอาผลิตภัณฑ
เหล็กทีใ่ ชแลว กลับมาใชซาํ้ ไดหลายตอหลายครัง้ เชน
คลิปหนีบกระดาษที่ถูกใชซํ้าแลวซํ้าเลาในออฟฟต
ถังบารเรลเหล็กมีอายุการใชงานโดยปกติหกเดือน
แตถาใชงาน 10 ครั้งจะสามารถยืดอายุการใชงาน
ไดยาวนานถึง 5 ป ตัวอยางการใชซํ้าที่เห็นกันมาก
ไดแก การปรับปรุงอาคารเดิมซึง่ ชิน้ สวนโครงสราง
เหล็ ก ที่ มี อ ยู แ ล ว จะถู ก นํ า กลั บ มาใช ส ร า งอาคาร
ใหม ทําใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมเกิดขึ้นเพราะ
ไมตองผลิตเหล็กเพิ่ม และจากผลการศึกษาของ
สถาบันกอสรางเหล็กประจําสหราชอาณาจักรพบ
วา เหล็กที่นํากลับใชซํ้าใสใจสิ่งแวดลอมมากกวา
เหล็กทีน่ าํ กลับมารีไซเคิล ซํา้ ยังชวยเซฟเงินในกระเปา
ไดอีกดวย
ทัง้ นี้ เหล็กเปนวัสดุทสี่ ามารถรีไซเคิลไดรอ ยละ
100 ซึง่ เปนคุณสมบัตทิ โี่ ดดเดนเปนเอกลักษณของ
เหล็กก็คอื ความสามารถในการรีไซเคิลนัน่ เอง ในขัน้
ตอนการหลอมเหล็กดวยเตาอารตไฟฟาซึง่ เปนขัน้

ครั้งแรกที่ทางบริษัทไดเขาชวยใหความรวมมือใน
ดานจิตอาสา กอนหนานี้ทางบริษัทเคยไดเขามา
ชวยทําหองนํา้ ทีศ่ าลาประชุมหมูบ า นมาแลว ครัง้ นี้
เปนครั้งที่ 2 ที่มาชวยซอมเมรุและเรือเผาศพ ซึ่ง
ในสวนนี้ทางวัดและชุมชนก็ขาดงบประมาณใน
การซอมแซม ถาจะใหรองบประมาณของทางวัด
คงตองใชเวลาอีกนาน เปนเรื่องที่ดีเปนอยางมาก
ทีท่ างบริษทั ไดเขามาสนับสนุนใหเมรุและเรือเผาศพ
สามารถใชประโยชนไดดังเดิม
นายวิ โ รจน พ น ภั ย สมาชิ ก อบต.พงศ ประศาสน หมู 8 กลาววา เปนเรื่องที่ดีมาก ที่บริษัท
ไดเขามาชวยเหลือชุมชนในสวนของการซอมแซม
เมรุและเรือเผาศพ ซึง่ ทางบริษทั มีความชํานาญใน
สวนนีอ้ ยูแ ลว และทางชุมชนเองก็ขาดงบประมาณ
ในการซ อ มแซม ผมขอเป น ตั ว แทนของชุ ม ชน
หมูบานทุงกระตายทอง ขอขอบคุณบริษัทที่เขา
มาชวยเหลือและมีสวนรวมกับชุมชนของเรา และ
อยากใหจัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นในชุมชนของเรา
ตอไปเรื่อยๆ ครับ
นายนงค แสงสัย สมาชิกอบต.พงศประศาสน
กลาววา ขอบคุณทางบริษทั ทีไ่ ดเขามาชวยเหลือใน
ครัง้ นี้ ทางวัดและชุมชนก็ไดทนุ งบประมาณกองบุญ
ไปไดเยอะในการนํามาพัฒนาในดานนี้ ซึ่งทาง
เราก็ไดมีพนักงานของเอสเอสไอ ซึ่งก็คือ คุณสุตรี
นอยนุม ที่เปนคนในชุมชนและไดทํางานในบริษัท
ไดเขียนเสนอโครงการใหทางบริษัทรับทราบ และ
ทางบริษทั ก็ไดพจิ ารณาและเขามาดําเนินการให
ผมก็มีความรูสึกดีใจที่ไดเมรุกลับมาใชอยางเดิม
ซึ่งนับไดวาเปนความโชคดีของวัดทุงกระตายทอง
และตองขอขอบคุณบริษัทเปนอยางมาก

เหล็กที่รีไซเคิล
จากรถยนต 6 คัน สามารถ
นําไปสรางโครงบานใหม 2 ชัน้ ขนาด 200 ตร.ม.
ไดทั้งหลัง บานไมขนาดเทากัน ตองตัดตนไม
ขนาดใหญถึง 40 - 50 ตน
ตอนการผลิตเหล็กที่ใชมากที่สุดในประเทศไทย จะ
มีเหล็กที่ใชแลวหรือเรียกวา เศษเหล็ก เปนวัตถุดิบ
หลัก ดังนั้นเมื่อขาวของเครื่องใชที่ทํามาจากเหล็ก
ไมวาเปน กระปองเหล็ก โครงเสาขึ้นสนิม ตัวถังรถ
เกาที่หมดสภาพแลว ไมไดวางนอนในกองขยะอยาง
ไรประโยชน หรือสรางปญหาดานมลภาวะ แตจะถูก
ดูดขึ้นมาจากกองขยะดวยคุณสมบัติทางแมเหล็ก
เพื่อนํากลับไปใชงานตอไป
สถาบั น รี ไ ซเคิ ล เหล็ ก (Steel Recycling
Institute) ของสหรัฐฯไดศึกษาประโยชนจากการนํา
เหล็กที่ใชแลว 1 ตันมารีไซเคิลพบวาชวยลดการใช
ทรัพยากรและประหยัดพลังงานดังนี้
- ลดการใชแรเหล็กไดถึง 5,500 กิโลกรัม
- ลดการใชถานหินไดถึง 3,080 กิโลกรัม
- ลดการใชหินปูนไดถึง 264 กิโลกรัม
- ใน 1 ป โรงงานเหล็กที่ใชวิธีรีไซเคิลจะสามารลด
การใชพลังงานไดรอยละ 75 เทียบเทาพลังงาน
ไฟฟา ที่ใชตามบานเรือนรวม 18 ลานหลังคาเรือน
และเนื่องจากเหล็กเปนวัสดุที่นํามาเปนสวนประกอบ
ในงานกอสรางตั้งแต อาคารบานเรือน เครื่อง
ใชไฟฟา ยานยนต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ สัดสวน
การนํากลับมาใชใหมจงึ มีขอ มูลและตัวเลขทีน่ า สนใจ
แตกตางกันไป

• เหล็ ก ที่ ใ ช ใ นรถยนต ถู ก นํ า มารี ไ ซเคิ ล มาก
ที่สุด และรถที่วิ่งตามทองถนนลวนแลวมาจากเศษ
เหล็กทั้งสิ้นนอกจากนี้เหล็กที่ไดจากรถยนต 6 คัน
สามารถนําไปสรางโครงบานใหม 2 ชั้นขนาด 200
ตารางเมตรไดทั้งหลังในขณะที่บานไมขนาดเทากัน
ตองตัดตนไมขนาดใหญถึง 40-50 ตน
• กระปองเหล็กแตละใบมีสว นประกอบเหล็กทีน่ าํ
มารีไซเคิลรอยละ 25 กระปองเหล็ก 7 ใบที่ถูกนําไป
รีไซเคิล จะชวยประหยัดพลังงานจากหลอดไฟขนาด
60 วัตตไดนานถึง 26 ชั่วโมง
นองเหล็กสะอาด ขอเลาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลอีกเล็กนอย การรีไซเคิลนั้นไดเริ่มเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 ในเมืองใหญๆ รอบโลก ตั้งแต
ลอนดอน ฮองกง และนิวยอรค โดยไดบรรดาพอคา
แมขายหาบเรทเี่ ดินเก็บหมอ ถัง กะละมังซึง่ ลวนแลวมี
เหล็กเปนสวนประกอบ กอนขยายตอใหกบั โรงเหล็ก
และนั่นถือเปนกาวแรกของการนําเอาเศษเหล็กทิ้ง
แลวมาหลอมเพื่อผลิตเหล็กใหม
ทัง้ นี้ World Steel Association ตัง้ เปาตัวเลข
เหล็กที่นํามารีไซเคิลในป 2050 ราว 38 ลานตัน ซึ่ง
คิดเปนการลดการปลอยกาซ Co2 ถึง 54 ลานตัน
เมื่อเทียบกับการผลิตเหล็กโดยใชสินแรเหล็ก
ที่มา : เรียบเรียงจากหนังสือ Steel a Environment
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

SSIเติมเต็มวิชาการ ตอจากหนา 1
ในหัวขอ “เหล็กกับชีวติ ประจําวัน” เพือ่ ใหเยาวชน
ไดมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเหล็ก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเหล็กในทองถิน่ โดยการใหผเู ชีย่ วชาญดาน
เหล็กซึง่ เปนพนักงานอาสาจากเอสเอสไอจํานวน
7 ทาน ทําหนาที่เปนครูอาสา เริ่มเปดการสอนใน
ชวงวันที่ 15 กรกฎาคม - สิงหาคม นี้
การเขาไปทําการสอนของพนักงานเอสเอสไอ
อาสา เปนการเขาสอนเสริมใหเด็กๆ ไดมอี งคความรู
เพิม่ เติมเกีย่ วกับเหล็ก โดยจะไดรบั ทราบวา เหล็ก
คืออะไร เหล็กมาจากไหน คุณลักษณะของเหล็ก
การแบงประเภทของเหล็ก และประโยชนของ
เหล็ ก ที่ นํ า มาใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น รวมถึ ง การ
ถายทอดประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเหล็ก

ซึง่ เนือ้ หาทัง้ หมดไดแบงตามความเหมาะสมของ
ผูเรียน เปดสอนใหกับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 - 6 ของแตละโรงเรียน ซึง่ มีชวั่ โมงสอน
รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง
นายสมบัติ กลาวเพิ่มเติมวา โครงการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เปนการสอนทีส่ อดคลอง
กับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ป 2551 และเปน
ความรวมมือระหวาง เอสเอสไอ คณะผูบริหาร
บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถาน
ศึกษา และชุมชนในพื้นที่ โดยเริ่มโครงการฯ มา
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน เนน
การจั ด การศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มที่ ส อดคล อ ง
กับสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมชุมชน
และตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยมี
วิชาหลักๆ ไดแก 1.เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจํา
วัน” ทําการสอนโดยครูอาสา เอสเอสไอ 2. เรื่อง

“อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” ทําการ
สอนโดยปราชญ ชุ ม ชนภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ใน
ประเด็น หรือหัวขอที่นักเรียนสนใจเรียน เชนการ
ทําไมกวาด การจักสานโดยใชวสั ดุในทองถิน่ การ

ทําขนมพืน้ บาน เปนตน ทัง้ นี้ ผลสัมฤทธิท์ ไี่ ดจาก
การจัดทําพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในครั้งนี้จะนํา
ไปบรรจุอยูในการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น
ของโรงเรียนในปการศึกษาตอๆ ไป อีกดวย

ตารางการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ
โรงเรียน

ชั้นที่สอน จํานวนนักเรียน จํานวนชัว่ โมง

หมายเหตุ
1. ใหพนักงาน SSI
สมัครเปนครูอาสา
จํานวน 7 คน

บานทาขาม

ป.4 - 6

55 คน

6 ชั่วโมง

บานดอนสําราญ

ป.4 - 6

35 คน

6 ชั่วโมง

วัดนาผักขวง

ป.4 - 6

28 คน

6 ชั่วโมง

บานชะมวง

ป.4 - 6

39 คน

6 ชั่วโมง

รวม

12 หองเรียน

157 คน

24 ชั่วโมง

2. สอนเฉลี่ย 2 ชม. /
หอง / ครั้ง

ตารางสอนครูอาสา วิชาเหล็กกับชีวิตประจําวัน
โรงเรียน

หลักสูตรวิชา

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน จํานวนชั่วโมงที่สอน

วันที่ทําการสอน

เวลาทําการสอน

ผูรับผิดชอบ

บานทาขาม

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.4

18

2

วันพุธที่ 15 ก.ค.

09.45 - 11.45 น.

คุณกนกชาติ

วัดนาผักขวง

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.4

14

2

วันพุธที่ 15 ก.ค.

14.00 - 16.00 น.

คุณพรชื่น

บานดอนสําราญ เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.4

16

2

วันศุกรที่ 17 ก.ค.

09.00 - 11.00 น.

คุณจริยาพร

บานชะมวง

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.4

14

2

วันศุกรที่ 17 ก.ค.

14.00 - 16.00 น.

คุณสายชล

บานทาขาม

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.5

20

2

วันพุธที่ 22 ก.ค.

09.45 - 11.45 น.

คุณกนกชาติ

วัดนาผักขวง

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.5 ป.6

14

2

วันพุธที่ 22 ก.ค.

14.00 - 16.00 น.

คุณพรชื่น

บานดอนสําราญ เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.5 ป.6

19

2

วันศุกรที่ 24 ก.ค.

09.00 - 11.00 น.

คุณจริยาพร

บานชะมวง

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.5

14

2

วันศุกรที่ 24 ก.ค.

14.00 - 16.00 น.

คุณสายชล

บานทาขาม

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.6

17

2

วันพุธที่ 29 ก.ค.

09.45 - 11.45 น.

คุณกนกชาติ

บานชะมวง

เหล็กกับชีวิตประจําวัน

ป.6

11

2

วันศุกรที่ 7 ส.ค.

14.00 - 16.00 น.

คุณสายชล

สงเสริมสุขภาพ-จิตใจนักสู

สหวิริยาสงทีมพนักงานและทีมเยาวชนฅนเหล็กบางสะพานรวมแขงกรุงเทพไตรกีฬา 2558
บริษัทในเครือสหวิริยา ประกอบดวยบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษัท
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC) และบริษทั เวสท
โคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (WCE) รวมสงเสริม สุขภาพ
ความแข็งแกรง พรอมกับการมีจติ ใจนักสูข องพนักงาน
โดยรวมสงทีมพนักงานจํานวน 10 คน และทีมเยาวชน
ฅนเหล็กบางสะพาน ภายใตการสนับสนุนของเครือ
สหวิรยิ า จํานวน 6 คน เขารวมแขงขัน “กรุงเทพไตรกีฬา
ไทยแลนด ไตรลีกซีรี่ย 2558” ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เพือ่ ชวยสมทบทุนชวย
เหลือผูป ว ยโรคเรือ้ นและเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอดส (เอชไอวี)
ที่อยูในความดูแลของมูลนิธิราชประชาสมาสัยใน
พระบรมราชูปถัมภ ใหสามารถหยัดยืนอยูไ ดในสังคม
อยางเขมแข็ง และเปนการประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวของกรุงเทพมหานคร ใหเปนที่รูจักอยางแพร
หลาย ทั้งนี้ มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและตางประเทศ
เขารวมกวา 700 คน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2558 ณ บริเวณ
สะพานพระราม 8 และบริเวณทองสนามหลวง

การแขงขันไดแบงเปน ประเภทไตรกีฬาระยะ
มาตรฐาน ประกอบดวย วายนํา้ 1.5 กม. ปน จักรยาน
55 กม. วิ่ง 10 กม. (มีทีมสหวิริยารวมแขง จํานวน 3
คน) ไตรกีฬาระยะสั้น ประกอบดวย วายนํ้า 750 ม.
ปน จักรยาน 22.5 กม. วิง่ 5 กม. (มีทมี สหวิรยิ ารวมแขง
จํานวน 1 คน และทีมเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน
จํานวน 6 คน) ไตรกีฬาประเภททีม 3 คน โดยวายนํา้
1 คน ปนจักรยาน 1 คน วิ่ง 1 คน ใชระยะมาตรฐาน
และทวิกีฬา ประกอบดวย วิ่ง 5 กม. ปนจักรยาน 55
กม. วิ่ง 10 กม. (มีทีมสหวิริยารวมแขง จํานวน 6 คน)
ซึ่งผลการแขงขันออกมาเปนที่นาพึงพอใจ
พรอมกันนี้ นายนาวา จันทนสุรคน เจาหนาที่
บริหารกลุม สํานักกิจการสาธารณะกลุม บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ หนึ่งใน
ผูร ว มสนับสนุนการแขงขัน “กรุงเทพไตรกีฬาไทยแลนด
ไตรลีกซีรย่ี  2558” ไดรว มมอบ “ถวยรางวัลสหวิริยา”
ใหกับทีมบมจ. เอ.เจ.พลาสท ผูชนะเลิศการแขงขัน
ประเภททีม ในงานเลี้ยงประกาศผลการแขงขัน ณ
เรโทรคาเฟ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

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 127 ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

คณะอาจารย-นักศึกษา ศศินทร แหงจุฬาฯ

เยี
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พรอมงานพัฒนาชุมชน ศึกษา แลกเปลีย่ นองคความรู ตอยอดงานรวมกัน
เมื่อชวงปลายเดือนมิถุนายนที่
ผานมา กลุมเหล็กเครือสหวิริยา
ได รั บ เกี ย รติ จ ากคณะอาจารย
นักศึกษา สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทาง
มาเยีย่ มชมกิจการของกลุม ธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิรยิ า
และศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน
ภายใตโครงการสหวิรยิ ารวมพัฒนา
รวมถึงใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชุมชนบางสะพาน โดย
มีทีมสงเสริมและพัฒนา เครือ
สหวิ ริ ย า ร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ตอนรับตลอด 2 วัน ที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ
:อานตอหนา 2

เตรียมพบกันที่นี่
เร็วๆ นี้
กับ

การเปดตัว

บริษัท สหวิริยา
โลจิสติกส จํากัด

คอลัพมิเนศษ
: อานตอหนา 4

ไลน ทรานสปอรต ตรวจสารเสพติดพนักงานขนสง
ครัง้ ที่ 2 ประจําป 2558 ปลอดสารเสพติด 100% เนนยํา้ มาตรฐานหนวยงานสีขาว

กลุมเพื่อนๆ พี่ๆ พนักงานขับรถขนสงสินคาและจากแผนกตางๆ จากบริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ภายใตกลุมธุรกิจขนสง เครือสหวิริยา รวมกิจกรรมกับภาครัฐและชุมชนอยางตอเนื่อง ลาสุดไดเขารวม
“โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ” โดยมีการตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคมที่ผานมา ณ หองประชุม
บจก.ไลน ทรานสปอรต อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
กิ จ กรรมสุ ม ตรวจหาสาร ไดรับทราบเปนสถานประกอบ
เสพติดในพนักงานปฏิบตั กิ ารของ กิจการดานความปลอดภัย เพื่อ
ไลน ทรานสปอรต เพือ่ สรางความ สรางมาตรฐานสถานประกอบการ
ไววางใจในสถานประกอบการ ไร ส ารเสพติ ด ดํ า เนิ น งานร ว ม
ตามโครงการโรงงานสีขาว เนน กับคณะกรรมการมาตรฐานการ
เชื่ อ มโยงกั บ บริ ษั ท ในเครื อ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สหวิรยิ า ทีท่ าํ มาตอเนือ่ งยาวนาน ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
รวมถึงสงตอขอมูลใหกับชุมชน อ.บางสะพาน : อานตอหนา 3
●

รับรางวัล

บี. เอส. เมทัล เครือสหวิริยา
รับรางวัลสถานประกอบการ
ดีเดน 5 ป ตอเนื่อง

น.4
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ประมวลภาพกิจกรรม

“ สินคาชุมชนเคลื่อนที่ ”

สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ อําเภอบางสะพาน
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558

ขอบคุณเพื่อนพนักงานในเครือสหวิริยา ที่มารวมอุดหนุนสินคา
ทําใหบรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก
งานนี้มีเพื่อนพนักงานจาก SSI, WCE และ TCRSS
ไดรับของที่ระลึกจากกิจกรรมโปรโมชั่นของผูจัดฯ น.4

ประมวลภาพโครงการ

“ มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ”
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

ชาวบางสะพานพรอมใจ เครือสหวิริยารวมดวย ชวยขับเคลื่อน
โครงการภาครัฐ ภายใต โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท
โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5”
น.2

แรงงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

เชิญบริษทั ในเครือรวมเปนเครือขายตานยาเสพติด

สานตอโครงการศูนยเพือ่ นใจวัยทํางานฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัดประจวบฯ
นําทีมออกหนวยสัญจรเชิญชวน
สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
เหล็กในเครือสหวิริยา เขารวม
โครงการศูนยเพื่อนใจวัยทํางาน
ในสถานประกอบการ “TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER”

โดยมีบริษัทตางๆ ในกลุมธุรกิจ
ขนส ง เครื อ สหวิ ริ ย า เข า ร ว ม
กิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
ที่ ผ า น ม า ณ ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
บริ ษั ท ท า เรื อ ประจวบ จํ า กั ด
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ

:อานตอหนา 3

7/14/2558 BE 23:21

2 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
เยี่ยมชม

ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ตอจากหนา 1

โดยคณะฯ เยี่ยมชม ไดเขาพูดคุย พรอมทั้ง
เขาชมกระบวนการผลิตของบริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS โดยมี
ตัวแทนผูบ ริหารเครือสหวิรยิ า นายเฉลิม บุญเทียบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตของ
TCRSS รวมตอนรับและใหขอมูลภาพรวมของ
บริษัทฯ และมีการบรรยายพิเศษ หัวขอ “เครือ
สหวิริยากับการพัฒนาอยางยั่งยืน” รวมถึงดาน
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมในพื้ น ที่ อํ า เภอ
บางสะพาน มากวา 25 ป โดยนางศศิธร พิริยกิจ
ผูจัดการทั่วไป บจก.บางสะพานสัมพันธ ตาม
ดวยขอมูลดานการบริหารการจัดการสิง่ แวดลอม
และกระบวนการผลิตโรงงานเหล็กแผนรีดเย็น
บรรยายโดยนางสาวสาธนี อินทสุภา ผูจัดการ
สวนความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บจก.เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย พรอมพูดคุย แสดงความคิดเห็น
รวมกันเรือ่ งการจัดการนํา้ เสียในโรงงาน หลังจาก
นั้นไดนําทีมเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็ก
แผนรีดเย็นไทย
โดยหลั ง จากศึ ก ษาเยี่ ย มชมในส ว นของ
ภาคอุตสาหกรรมและงานพัฒนาอยางยัง่ ยืนแลว
คณะฯ ไดลงพื้นที่ไปยังศาลาเอนกประสงค หมู 4
บ า นม า ร อ ง ต.พงศ ป ระศาสน อ.บางสะพาน
เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน ภายใตโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา โดยมีนายประวิทย รัตนพงศ
ผู ใ หญ บ า นม า ร อ ง พร อ มตั ว แทนชุ ม ชน ร ว ม
ตอนรับในโอกาสศึกษาดูงาน “ชุมชนตนแบบบาน
มารอง” พรอมนําเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชน
อาทิ ธนาคารชุมชน สภาผูน าํ ชุมชนฯ ทีส่ าํ เร็จโดย
ความรวมมือของชุมชน โดยมีเครือสหวิริยารวม
หนุนเสริม ดําเนินงานแบบมีสวนรวม ประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวน และปดทายกิจกรรม
ดีๆ ดวยการรวมกันปลูกตนไมบริเวณพื้นที่ดาน
หลังศาลาเอนกประสงค หมู 4 บานมารอง รวมกัน
สําหรับในวันที่ 2 ของการเยี่ยมชม - คณะ
อาจารย - นั ก ศึ ก ษา ได ร ว มเดิ น ทางไปยั ง ห อ ง
ประชุมของ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด เพื่อ
รวมถายทอดความรูถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจ
สู ค วามยั่ ง ยื น พร อ มพบปะและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับคณะเครือขายธนาคารชุมชน
บางสะพาน 12 ธนาคาร จาก 4 ตําบล ประกอบดวย
ธนาคารบานทาขาม บานชะมวง บานมารอง

บานปอแดง บานทามะนาว บานกลางนา บาน
ชัยมงคล บานทางสาย บานฝายทา บานดอนทอง
บานทุงลานควาย บานหนองระแวง บานดอนสูง
และบานทุง นุน ซึง่ แตละธนาคารไดมตี วั แทนคณะ
กรรมการธนาคารมารวมรับความรู และคําแนะนํา
ตางๆ จากนั้นคณะศศินทร จุฬาฯ ไดเขาเยี่ยมชม
ทาเทียบเรือนํ้าลึก กลุมธุรกิจโลจิสติกสในเครือ
สหวิริยา
นายวสุ ศรีวภิ า เจาหนาทีศ่ นู ยบริหารจัดการ
ความยัง่ ยืนแหงศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กลาวแสดงความคิดเห็นวา “รูสึกประทับใจมาก
ที่ไดมาศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับกลุมธุรกิจเหล็ก
ของเครือสหวิรยิ า และการจัดการดานสิง่ แวดลอม
รวมถึงการไดไปศึกษาชุมชนตัวอยางบานมารอง
แนวทางพัฒนาของผูนําชุมชนจนกลายเปนตน
แบบ และไดรวมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได
ปลูกตนไมในพื้นที่ดวย นับวาเปนประโยชนและ
นาชื่นชมมาก และดีใจที่ไดเปนตัวแทนคณะให
ความรูและแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมธนาคาร
ชุมชนทั้ง 4 ตําบล ในเรื่องของธนาคารชุมชนที่
ยั่งยืน เพื่อเปนแนวทางใหกับคณะกรรมธนาคาร
ชุมชน ไปปรับใชในธนาคารของตัวเองได และ
สุดทายขอขอบคุณทุกทาน ที่เปดโอกาสใหเรา
ไดมาเยี่ยมชมบริษัทในเครือสหวิริยา และชุมชน
ตนแบบบานมารอง ถือเปนโอกาสดีที่คณะเราได
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูงานพัฒนาดานตางๆ และ
หวังวาคงไดพบกันอีก ซึ่งขอฝากขอมูลเพื่อเปน

ประโยชนกับธนาคารชุมชน ในดานการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับธนาคารชุมชนที่ยั่งยืนนั้น ตอง
คํานึงถึงองคประกอบหลัก ดังนี้
1. ดานการเงิน ตองมีระบบบัญชีทไ่ี ดมาตรฐาน
สามารถปดบัญชีไดทกุ ป มีกระบวนการวิเคราะห
ความสามารถในการชําระหนี้ มีกระบวนการติดตาม
หนี้ และมีการวางแผนทางการเงินที่ดี
2. ดานการบริหารจัดการ ควรตองมีการเปดเผย
บัญชีของกลุมธนาคารมีเปาหมายในการดําเนิน
งานรายป มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และเจาหนาทีอ่ ยางชัดเจน มีระเบียบ
วาระการดํารงตําแหนงที่ชัดเจน มีกระบวนการ

สรางและพัฒนาบุคลากร
3. ดานสังคม ควรมีการประเมินระดับคุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิก มีเปาหมายและกระบวนการเพือ่
สรางโอกาสและการเขาถึง มีกระบวนการสราง
แรงจูงใจใหสมาชิกในการออม
จากการเยีย่ มชมดังกลาว กอเกิดผลประโยชน
ที่เกื้อหนุนกันไดเปนอยางดี มีขอแนะนํา การ
แลกเปลี่ยนขอมูล ตอยอดความคิดทั้งของภาค
อุตสาหกรรมและชุมชน โดยเครือสหวิรยิ า ขอรวม
เปนตนแบบทีด่ ใี นการดําเนินธุรกิจและงานพัฒนา
ชุมชนตอไป

ประมวลภาพโครงการ

“ มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ” เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
เมือ่ ตนเดือนกรกฎาคมทีผ่ า นมา ชาวบางสะพานพรอมใจ
เครือสหวิรยิ ารวมดวย...ชวยขับเคลือ่ นโครงการภาครัฐ
ภายใต โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใช
หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5” โดยมี
นายถวิล ฉันทาวรานุรกั ษ ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน
นําทีมรวมจัดกิจกรรมและรับฟงเทศนาธรรม บรรยายโดย
พระราชสิทธิญาณ เจาคณะอําเภอบางสะพาน เจาอาวาส
วัดเขาโบสถ พระอารามหลวง และพระมหาสมจริง
เจาอาวาสวัดหวยทรายขาว โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ
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ศาลาวัดทามะนาว ต.แมราํ พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
กิจกรรมดังกลาวจัดโดยอําเภอบางสะพาน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
มหาราชินี ทีจ่ ะถึงนี้ และเปนการรณรงคใหประชาชนรักษา
กายวาจาใจ ดวยการถือศีลหา เพือ่ นอมนําหลักธรรมมา
ยึดถือปฏิบัติในการมีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท
มีสามัคคี และมีสันติสุข เปนการกระตุนปลูกจิตสํานึก
ให มี ส ติ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ด ว ยศี ล 5 ภายใต คํ า ขวั ญ

“หมูบานรักษาศีล 5 : ชาวประชาเปนสุข”
งานนี้หนวยงานภาครัฐในพื้นที่อําเภอบางสะพาน
ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น กลุม อสม. และพี่นองชาว
บางสะพาน พรอมดวยตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือ
สหวิริยา ประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด และ บริษัท เวสท
โคทส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เขารวมกิจกรรมรวมกวา
100 คน
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ประจำ�วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ต้านยาเสพติด

ต่อจากหน้า 1

		 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ รถขนส่ ง เครื อ สหวิ ริ ย า โดย
บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
ขานรั บ นโยบายของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ต้อนรับสำ�นักงานแรงงานจังหวัดประจวบฯ ใน
การบรรยาย พูดคุยเรื่องการจัดตั้ง “ศูนย์เพื่อนใจ
วั ย ทำ � งานในสถานประกอบการ หรื อ TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER” มุง่ เน้นรณรงค์
ส่งเสริม ให้ความรู้พนักงานและลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ ร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด
พร้อมทัง้ พัฒนาขยายเป็นเครือข่ายต้านยาเสพติด
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ของจังหวัดฯ อาทิ ประกันสังคม จัดหางาน ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน และสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มาร่วมให้คำ�แนะนำ� แลกเปลี่ยนความรู้
ต่างๆ ถึงแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมเข้าเยี่ยม
ชมสถานประกอบการ โดยมีพนักงานจาก บจก.
ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ในเครือ
สหวิริยา เข้าร่วมรับฟังข้อมูล กว่า 40 คน
		 นายสุ ว รรณ เหลื อ งไพโรจน์ แรงงาน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ความรู้
เกีย่ วกับโครงการศูนย์เพือ่ นใจวัยทำ�งานในสถาน
ประกอบการ หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ว่า “โครงการนีเ้ กิดขึน้ ภายใต้การดำ�เนิน
โครงการ “TO BE NUMBER ONE” เพื่อเป็นศูนย์
รวมของการให้บริการสนองความต้องการของ
สมาชิกที่ต้องการสิ่งพึ่งทางจิตใจ โดยเฉพาะจาก
ผู้ที่มีความรู้และทักษะการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
และช่วยเหลือในวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกัน
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นเสมือนสถานที่
แห่งหนึ่งที่ให้สมาชิกได้ใช้ทำ�กิจกรรมที่สนใจร่วม
กันและต้องเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย รูปแบบ
กิจกรรมต้องเกิดการส่งเสริมเพิ่มประสบการณ์
เพิ่มพูนทักษะ ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการแก้ปัญหาและ

ไลน์ ทรานสปอร์ต

พัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ด้วย
ตนเอง หรือกับเพือ่ นสมาชิก หรือวิทยากร หรืออา
สาสมัครฯ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึง่ การ
ดำ�เนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยทำ�งาน (TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER) อยู่ภายใต้แนว
ความคิดทีต่ อ้ งการ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปญ
ั หา
พัฒนา EQ” ให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE
ที่ใช้บริการของศูนย์เพื่อนใจ เพื่อให้สมาชิกที่มา
ใช้บริการมีความสุขและพัฒนาตนเองทั้งด้าน
อารมณ์ จิตใจและมีความรูค้ วามสามารถในเรือ่ ง
ต่างๆ ที่ทำ�ให้สมาชิกเกิดภูมิคุ้มกันสามารถต่อสู้
กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีความสุข”
โดยทั้งหมดเป็นนโยบายต่อยอดโครงการ TO BE
NUMBER ONE ให้สมั ฤทธิผ์ ลยิง่ ๆ ขึน้ ไป และขยาย
วงกว้างขึน้ ทัง้ ในสถานประกอบการและกลุม่ อืน่ ๆ

ประไพรพร คงทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
รถขนส่งสายสั้น
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต

		 “จากการทีไ่ ด้รบั ฟังข้อมูลในการจัดตัง้ ชมรม
“TO BE NUMBER ONE และ TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER” ว่า โดยส่วนตัวคิดว่า
เป็นโครงการทีด่ ี เพราะจะเป็นอีกหนึง่ ช่องทางใน
การช่วยรณรงค์ป้องกันเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งผิด

ต่อจากหน้า 1

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกภาคส่วน จำ�นวน 320
คน เข้าตรวจสอบแล้วไม่พบสารเสพติด หรือสาร
แอมเฟตามีนในปัสสาวะ 100 % ซึ่งที่ผ่านมา
ได้มีการสุ่มตรวจเป็นประจำ�ทุก 3 เดือนใน 1 ปี
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อสุขภาพ ความ
พร้อมในการทำ�งานของพนักงาน ซึ่ง บจก.ไลน์
ทรานสปอร์ต ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก

เกรียงไกร แผนสง่า

เจ้าหน้าที่อำ�นวยการ
ส่วนซ่อมบำ�รุง

		 “การตรวจสารเสพติดเป็นนโยบายระดับ
ชาติ ถ่ายทอดมาสูป่ ระชาชนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิ
โดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และองค์กรของ
เราทีท่ �ำ งานอยู่ การตรวจหาสารเสพติดเป็นสิง่ ทีด่ ี
เป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานไปยุ่งเกี่ยวกับสาร
เสพติดและเป็นการกระตุ้นจิตใต้สำ�นึกให้หลีก
เลี่ยงสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

กฎหมาย ทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกันอีกรูปแบบ
หนึ่งระหว่างพนักงานทุกระดับ เพราะทุกคนต้อง
มีสว่ นร่วมในโครงการฯ และประโยชน์ทไี่ ด้รบั ตาม
มาคือ ความสามัคคีของพนักงาน การช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน อยากให้เพือ่ นๆ น้องๆ ทุกคนมาร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE
FRIEND CORNER เพือ่ ประโยชน์แก่พวกเราทุกคน”

บุญมี บุญฤทธิ์

หัวหน้าแผนก
ปฏิบัติการสินค้า
บจก. ท่าเรือประจวบ

		 “โครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER” เป็ น โครงการที่ ดี ที่ ผ่ า นมาท่ า เรื อ
ประจวบ ของเราก็เคยมีการจัดกิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด โรงงานสีขาวและหากอนาคตบริษัทฯ
มีการจัดตั้งชมรมฯ ขึ้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ
เป็นการรวมพลังของพนักงานมาทำ�เรื่องดีๆ ร่วม
รณรงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งยาเสพติด และผูบ้ ริหาร
เองก็ให้ความสำ�คัญกับปัญหาด้านยาเสพติด
และกิจกรรมวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีของพนักงาน
ทุกคนทีไ่ ด้มารับฟังข้อมูลด้วยตนเอง ทุกคนจะได้
มีสว่ นร่วม และคิดว่าพนักงานของท่าเรือประจวบ
ทุกท่านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”
และทรัพย์สิน และขอฝากถึงเพื่อนๆ พนักงานทุก
ท่านจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด อย่าไปเกีย่ วข้องกับสารเสพติดเลย เพือ่
อนาคตที่ดีของเรา”
		 กลุ่มธุรกิจขนส่ง
สิ น ค้ า เครื อ สหวิ ริ ย า
ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กร
ชั้ น นำ � ที่ ช่ ว ยสร้ า ง
ค่ า นิ ย มของการเป็ น
หนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยา
เสพติด โดยร่วมสร้าง
จิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ
พนักงานเรื่องการต่อ
ต้านยาเสพติด พร้อมๆ
กับการคัดกรองพนักงาน

ข้อมูลประกอบ :
การจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจวัยทำ�งานในสถาน
ประกอบการ
ศูนย์เพื่อนใจวัยทำ�งาน (TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER) จัดตั้งขึ้นภายใต้การ
ดำ�เนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกที่มีปัญหาอุปสรรค
หรือความเดือดร้อนในการดำ�เนินชีวิตและการ
ทำ�งานซึ่งต้องการถ่ายทอดความรู้สึกตึงเครียด
ทางอารมณ์ หรื อ ต้ อ งการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่คิดว่าเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ หรือสามารถ
ให้คำ�ปรึกษา แนะแนวทางการดำ�เนินการต่างๆ
ได้ ศูนย์เพือ่ นใจวัยทำ�งานควรมีผทู้ ีม่ คี วามรูแ้ ละ
ทักษะการให้คำ�ปรึกษา ช่วยเหลือให้คำ�แนะนำ�
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจวัยทำ�งาน ควร
เป็ น กิ จ กรรมที่ ส มาชิ ก ชมรมฯ สนใจเข้ า ร่ ว ม
เป็นกิจกรรมที่ยอมรับจากสมาชิกทุกคน หรือ
สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ได้ รั บ ประสบการณ์ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะจากการ
ดำ�เนินกิจกรรมนั้นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาพัฒนาภาวะความฉลาดทาง
อารมณ์ หรือ EQ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยมี แ นวคิ ด หลั ก คื อ ปรั บ ทุ ก ข์ สร้ า งสุ ข แก้
ปัญหา พัฒนา EQ

ที่มีจิตสำ�นึกดีในการทำ�งานอย่างถูกต้องตาม
กฏหมายใส่ใจต่อชุมชน และสังคม เพื่อความ
ไว้วางใจในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า และ
เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน

ชัยยุทธ วงธัญญะ
พนักงานขับรถ
ส่วนงานปฏิบัติการ
ขนส่งสินค้ารถสายยาว

		 “รูส้ กึ ดีครับ เป็นการป้องกันความปลอดภัย
ในการทำ�งาน เพือ่ ความบริสทุ ธิใ์ จเหมือนเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางบริษัทว่าตัวเราไม่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด อยากฝากพี่น้อง
พนักงานขับรถทุกท่าน ว่าสิ่งเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี
มีแต่บั่นทอนร่างกายเมื่อเราใช้สารเสพติด และที่
สำ�คัญมันจะกลับมาทำ�ลายครอบครัวด้วย”
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เตรียมพบกันที่นี่ เร็วๆ นี้ กับการเปดตัวกลุมขนสงสหวิริยา
ภายใตการบริหารงานโดยบริษัท สหวิริยา โลจิสติกส จํากัด

จาก

จะเปลี่ยนเปน

ภายใตการบริหารงานรูปแบบ
โดยคุณภาพการใหบริการที่เขมขน พรอมตอบสนองความตองการสูงสุด
ของลูกคา...พบกับรายละเอียดอยางเต็มรูปแบบไดที่นี่ ในฉบับตอไป

ประมวลภาพกิจกรรม

บี. เอส. เมทัล
เ ค รื อ ส ห วิ ริ ย า
รั บ รางวั ล สถานประกอบการดีเดน
5 ป ตอเนื่อง

X

คอลัมพิเนศษ

การเปดตัว
กลุมขนสงสหวิริยา

พลเอกสุ ร ศั ก ดิ์
กาญจนรั ต น รั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน
มอบรางวัล สถานประกอบ
กิจการดีเดน ดานความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล อ มใน
การทํางานระดับประเทศ
ประจํ า ป 2558 (รางวั ล
ต อ เนื่ อ ง 5 ป ) โดยนาย
ราเชนทร มณี ส ว า งวงศ
กรรมการผูจัดการบริษัท
บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา
1) เปนผูรับมอบ ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา

“ สินคาชุมชนเคลื่อนที่ ”

สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ อําเภอบางสะพาน เมื่อเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
กิจกรรม “สินคาชุมชนเคลื่อนที่” ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนที่ผานมา รวมยอดซื้อสินคาทั้งสิ้น
จํานวนกวา 60,000 บาท ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พนักงานในเครือ
สหวิริยา ที่พรอมใจมารวมอุดหนุนสินคา ทําใหบรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก นอกจากมารวมอุดหนุน
สินคาแลว งานนีม้ เี พือ่ นพนักงานจาก SSI, WCE และ TCRSS ไดรบั ของทีร่ ะลึกจากกิจกรรมโปรโมชัน่
ของผูจัดฯ
และในเดือนตอไป ขอเชิญเพื่อนพนักงานชาวเครือสหวิริยามารวมอุดหนุนสินคา และรวมลุนรับ
ของรางวัล จากกิจกรรมสนับสนุนการตลาด ณ บริเวณการจัดงาน
มารวมเปนสวนหนึ่งในการสรางรายไดสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบางสะพาน
แนะนํารานคามารวมออกรานในกิจกรรม “สินคาชุมชนเคลือ่ นที”่ ในเดือนตอไป ติดตอทีมสงเสริม
และพัฒนา เครือสหวิริยา โทร. 032-548600 ตอ 104-5
*** ขอขอบคุณฝายทรัพยากรบุคคล จาก SSI และ TCRSS ในการเอื้อเฟอสถานที่หองอาหาร
ในการจัดกิจกรรมสินคาชุมชนเปนประจําทุกเดือน

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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