TCRSS อาสา

รวมใจปลูกปะการัง รักษาระบบนิเวศชายฝง

อานตอ น.4

ปที่ 6 ฉบับที่ 128 ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2558

WCEทําสําเร็จงานวิศวกรรมบริการ
เครือ่ งเติมอากาศ รง.กระดาษ SCG

WCE เจง ออกแบบ-ผลิต-ติดตัง้
เครือ่ งเติมอากาศ (Aerator) ประสบ
ผลสําเร็จ เปนการออกแบบ-ผลิต
เครือ่ งเติมอากาศเครือ่ งแรกของ
บริษทั เพือ่ ใชเติมอากาศใหกบั บอ
บําบัดนํ้าเสียของโรงงานของ
บริษทั สยามคราฟทอตุ สาหกรรม
จํากัด (SKIC) ในกลุม SCG กระดาษ
มูลคาโครงการ 1.25 ลานบาท
สรางความไววางใจ อานตอ น.2

รวมตานยาเสพติด
SSI-สภาเยาวชน
จัดเวทีติวเขมเด็ก
เทคนิคเปนปรึกษา
สภาเยาวชนบ า นดอนสง า
รวมกับเอสเอสไอจัดอบรมให
ความรู เ รื่ อ ง “เทคนิ ค การจั ด
รายการวิทยุ และเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาเรื่องยาเสพติด”
โดยไดเชิญวิทยากรจากสถานี
วิทยุ 90.50 แซทเทิลไลทเรดิโอ
และวิทยากรจากโรงพยาบาล
บางสะพานมาบรรยายใหความรู
มีเยาวชนและประชาชนทีส่ นใจ
เขารับการฝกอบรม จํานวนทัง้ สิน้
50 คน เยาวชนบานดอนสงาเผย
จะนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปเผยแพร
ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง
ยาเสพติดผานหอกระจายขาว
ในหมูบาน
อานตอ น.2

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

เหล็กรักษโลก#2

3Rs เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
เครือ่ งเติมอากาศ (Aerator)

ผลงานออกแบบและประดิษฐของบริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE สําหรับ
ใชในการเติมออกซิเจนใหกับบอบําบัดนํ้าเสียของของบริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (SKIC) มูลคางาน 1.25 ลานบาท
ตอบสนองโจทย ตรงตามความตองการของลูกคา

กลุม เอสเอสไอรับรางวัลเกียรติยศแรงงานและสวัสดิการดีเดน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เป น
ประธานมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน ประเภท 10 ปติดตอกัน (พ.ศ. 2549-2558) ใหแก นายสุชาติ
พลายศิริ (รักษาการ) ผูชวยกรรมการผูจ ดั การใหญ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) และนายจิรวิทย กัลปนายุทธ ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (WCE) และรางวัล
เชิดชูเกียรติ ประเภท 5 ปตดิ ตอกัน (พ.ศ.2554-2558) ใหแก นายมิสโึ อะ ยาสุฮสิ ะ
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย (TCRSS) โดยมีตัวแทนฝาย
ลูกจางรวมรับมอบรางวัลนี้ดวย ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 ที่ผานมา
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จากฉบับทีแ่ ลว นองเหล็กสะอาด
(Clean Strip) ไดมาเลาเรื่อง ความ
พยายามของอุตสาหกรรมเหล็กใน
การพัฒนาสังคมไปสูความยั่งยืน
ดวยหลัก 3 Rs กันแลว โดยการลด
การใช (Reduce) การใชซํ้า (Reuse)
และการนํากลับมาใชใหม (Recycle)
ฉบั บ นี้ ผ มน อ งเหล็ ก ม ว น (Hot
Coil) จะชี้ใหเห็นถึง อานตอ น.3

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

7/30/2558 BE 20:43

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
WCE ทำ�สำ�เร็จ

ต่อจากหน้า 1

ในคุณภาพงานวิศวกรรมของ WCE ในงานเชิงวิจยั
และพัฒนา (R&D) ใช้ระยะเวลาดำ�เนินงานทัง้ หมด
9 เดือน ใบพัดทีไ่ ด้รบั การออกแบบสามารถกวนนํา้
และตะกอนได้ ดี เ ที ย บเท่ า ตั ว ต้ น แบบของต่ า ง
ประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่ายและอุปสรรคใน
การซ่อมบำ�รุงเครื่องได้
		 นายณรงค์ฤทธิ์
โ ช ติ นุ ชิ ต ต ร ะ กู ล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด หรือ WCE เปิดเผย
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า บริษัท
ได้รับความไว้วางจาก
บริษัทในกลุ่ม SCG ใช้
บริ ก ารงานวิ ศ วกรรม
อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจาก
WCE ได้มฝี า่ ยออกแบบ
และพั ฒ นาวิ ศ วกรรม
ในการดำ�เนินงานให้ลูกค้า ประกอบกับลูกค้าใน
เครือ SCG เคยว่าจ้างซ่อม-ผลิต ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร
ซึ่ง WCE สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพ ล่าสุดบริษทั
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด (SKIC) ในกลุ่ม
SCG กระดาษได้ว่าจ้างให้ดำ�เนินการออกแบบ
และผลิตเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ในเชิงงาน
R&D โดยให้ WCE รับฟังข้อมูล และทำ�การออกแบบ

ต้านยาเสพติด

ต่อจากหน้า 1

และให้คำ�ปรึกษากับเยาวชนในหมู่บ้าน รูปแบบ
“เพื่อนช่วยเพื่อน”
		 ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ สภาเยาวชน
บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ต.กำ�เนิดนพคุณ จัดอบรม
ให้ความรูต้ อ่ เนือ่ งในเรือ่ ง “เทคนิคการจัดรายการ
วิทยุ และเทคนิคการให้ค�ำ ปรึกษาเรือ่ งยาเสพติด”
โดยเอสเอสไอได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรจากสถานี วิ ท ยุ
90.50แซทเทิลไลท์เรดิโอ ให้ความรูใ้ นเรือ่ งเทคนิค
การจัดรายการวิทยุ และ วิทยากรจากโรงพยาบาล
บางสะพานให้ความรูใ้ นเรือ่ งเทคนิคการให้ค�ำ ปรึกษา
เรือ่ งยาเสพติด ซึง่ มีเยาวชนและประชาชนทีส่ นใจ
เข้ารับการฝึกอบรม จำ�นวนทัง้ สิน้ 50 คน หลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมเยาวชนบ้านดอนสง่า ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งยาเสพติด และสามารถ
ให้คำ�ปรึกษาให้กับเยาวชนในหมู่บ้านรูปแบบ
“เพือ่ นช่วยเพือ่ น” พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในชุมชน ผ่านหอ
กระจายข่าวในหมู่บ้าน ให้ตระหนัก และรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดต่อไป
		 การอบรมในครั้ ง นี้ เป็ น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง
ภายใต้ “โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
เยาวชน” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำ�นักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
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ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2558
ปรับปรุงให้แก่ลูกค้าจนประสบผลสำ�เร็จ ตกลง
ว่าจ้างงานผลิต เป็นมูลค่าโครงการ 1.25 ล้านบาท
เพื่ อ ใช้ เ ติ ม อากาศให้ กั บ บ่ อ บำ � บั ด นํ้ า เสี ย ของ
โรงงาน
		 จากโจทย์ที่ได้รับ 1 ) ลูกค้ามีเครื่อง Aerator
ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศใช้งานอยู่ แต่ด้วยชุดทุ่น
ลอยนํ้า มีขนาดใหญ่และนํ้าหนักมาก ซึ่งทำ�มา

และแสงแดดได้ดี มีนํ้าหนักรวมเบาลง ขนาดเล็ก
ลง ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย ซ่อมบำ�รุง
รวมถึงยังอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการด้วย
นอกจากนี้ได้ออกแบบใหม่ ใบพัดตีนํ้าให้มีขนาด
เล็กลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูง และออกแบบ
ชุดเกียร์ขับให้เข้ากับกำ�ลังและความเร็วรอบของ
มอเตอร์ 55 kW ของลูกค้า โดยได้ใช้เวลาในการ

จากเหล็ก ทำ�ให้การติดตั้งซ่อมบำ�รุงลำ�บาก และ
มีราคาแพง 2) เครื่อง Aerator ที่สั่งซื้อจากต่าง
ประเทศ ใช้งานกับมอเตอร์ขนาด 75kW ลูกค้า
ต้ อ งการเปลี่ ย นให้ ใ ช้ ง านได้ กั บ มอเตอร์ ข นาด
55kW ของลูกค้าที่มีอยู่เพื่อนำ�ของเดิมกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้สูงสุด ดังนั้น WCE จึงได้ทำ�การ
ออกแบบโครงสร้างชุดทุน่ ลอยนํา้ ใหม่ ตัวทุน่ ผลิต
จากวัสดุไฟเบอร์กลาส แข็งแรง ทนต่อสารเคมี

ออกแบบจำ�นวน 5 เดือน และระยะเวลาผลิต-ติดตัง้
จำ�นวน 4 เดือน มีทีมในการดำ�เนินงานทั้งสิ้น
จำ�นวนเพียง 15 คน
		 การดำ�เนินการก่อสร้างได้ผลิตที่โรงงาน
บางสะพาน ทำ�การประกอบทดสอบการลอยนํ้า
ความแข็งแรงของโครงสร้าง ก่อนนำ�ไปติดตั้งที่
หน้างาน ทดสอบการใช้งานเพือ่ เก็บค่าต่างๆ แล้ว
จึงนำ�ไปติดตั้งใช้งานจริงผลจากการทดลอง หรือ

การนำ�ไปใช้งานจริง 1) ใบพัดทีไ่ ด้รบั การออกแบบ
สามารถกวนนํา้ และตะกอนได้ดเี ทียบเท่าตัวต้นแบบ
ของต่างประเทศ แต่ปริมาณออกซิเจนจะมีค่า
น้อยกว่า ด้วยจากรูปทรงและขนาดที่เล็กกว่า 2)
สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง เนือ่ งจากมีชดุ
เกียร์ทดกำ�ลัง และมอเตอร์มีขนาดเล็กลง
		 นายณรงค์ฤทธิ์ เผยว่า ไม่เคยผลิตมาก่อน
และเครื่ อ งนี้ เ ป็ น การ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ผ ลิ ต
ครั้ ง แรกของ WCE ซึ่ ง
สามารถประสบความ
สำ � เร็ จ ได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม
คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
เทียบเท่าเครื่องนำ�เข้า
จากต่ า งประเทศ ใช้
งานจริงแล้วไม่ประสบ
ปัญญาการใช้งานใดๆ
และลดอุปสรรคการค่า
ใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุง
โดยการปรับเปลีย่ นวัสดุ
และมีความคงทน
		 ทั้งนี้ WCE มุ่งเสริมสร้างความรู้ เทคนิค
และพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมให้
ตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้ครอบคลุม
ที่สุด ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้
เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ เครือ่ งมือทีเ่ ทีย่ งตรงและทัน
สมัย และการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ
เพื่อการก้าวสู่โลกวิศวกรรมยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง
และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหลังจากอบรมครั้งนี้ยังคงมี
การทำ�กิจกรรมตามแผนงานอีก 2 กิจกรรม คือ
1. การฝึกอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสง่า
พร้อมจัดตัง้ “ยุวอาสา” เพือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป
2. กิจกรรมการประเมินผลโครงการโดยมีตัวชี้
วัดได้แก่ การมีส่วนร่วม ความรู้/ การรับรู้ข่าวสาร
การเชื่อมโยงเครือข่าย และศักยภาพของสภา
เยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นนักวิจัยในท้อง
ถิ่นที่สามารถนำ�เอาระเบียบวิธีวิจัย / ประเมินผล
มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกิจกรรมของสภา
เยาวชนต่อไปในอนาคต
		 สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจากเสร็จสิน้ โครงการคือ
การมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด
นอกจากจะเป็นศูนย์ขอ้ มูล หรือห้องสมุดแล้วยังมี
สมาชิกสภาเยาวชนทีผ่ า่ นการฝึกอบรมบริการให้
คำ�ปรึกษาแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีการเผย
แพร่ข้อมูลด้านยาเสพติดผ่านเสียงตามสายของ
หมู่บ้านโดยเยาวชน และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดผ่านช่องทาง
ต่างๆ ในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
		 นางสาวเพ็ญนภา พรามสละ คณะกรรมการ
สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า กล่าวว่า กิจกรรมที่จัด
ขึ้นวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางพวกเราสภาเยาวชน
บ้านดอนสง่าคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ น่า
สนใจเนื่องจากไม่เคยมีการดำ�เนินงานเช่นนี้มา
ก่อน ทำ�ให้น้องๆ เยาวชนมีความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการดำ�เนินกิจกรรมก็

เป็นไปอย่างที่พวกเราได้คาดไว้คือ น้องๆ เหล่านี้
ได้รับความรู้ สาระประโยชน์ เทคนิควิธีการให้คำ�
แนะนำ�ผู้ติดยาเสพติด รวมไปถึงเทคนิคการเป็น
นักประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านยาเสพติดผ่าน
หอกระจายข่าวของหมู่บ้านด้วย
		 สุดท้ายนีพ้ วกเราสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
ขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้าน และบริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ให้การ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ และยืนเคียง
ข้างสภาเยาวชนบ้านดอนสง่ามาโดยตลอดซึ่ง
หลังจากการอบรมให้ความรูใ้ นครัง้ นีเ้ ราจะดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่เราได้วางไว้ค่ะ
		 นายอุเทน บุญเกิด (ดีเจปอ) นักจัดรายการ
ประจำ � สถานี วิ ท ยุ 90.50 แซทเทิ ล ไลท์ เ รดิ โ อ
อ.บางสะพาน กล่าวว่า วันนี้ผมได้รับการชักชวน
จาก SSI และผูน้ �ำ ชุมชนบ้านดอนสง่าให้เข้ามาช่วย
แนะนำ�น้องๆ เยาวชนบ้านดอนสง่าในการเป็น
นักประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านยา
เสพติดเพื่อป้องกันคนในชุมชนไม่ให้เข้าไปข้อง
แวะกับสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งการอบรมใน
วันนี้ผมเห็นน้องๆ หลายคนมีแววในการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากน้องๆ เยาวชนเหล่า
นี้มีความรู้ความสามารถกล้าแสดงออกซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักประชาสัมพันธ์แต่
ยังคงต้องเก็บเกีย่ วความรู้ และประสบการณ์ผา่ น
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นหอกระจายข่ า วของ
หมูบ่ า้ นเพือ่ เป็นการฝึกฝนอีกด้วย ผมขอให้นอ้ งๆ
มี ความตั้ งใจในการเป็ นนั กประชาสัมพันธ์ที่ดี
ซึ่ ง หลั ง จากนี้ ผ มจะเป็ น กระบอกเสี ย งในการ

ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทีด่ ๆี ของน้องๆ สภาเยาวชน
บ้านดอนสง่าอีกด้วยครับ เนื่องจากผมยังไม่เคย
เห็นกิจกรรมดีๆ เหล่านีท้ ดี่ �ำ เนินการขับเคลือ่ นโดย
เยาวชนเพื่อเยาวชนใน อ.บางสะพานเลย
		 นางสมศรี บุญเหลือ พยาบาลชำ�นาญการ
งานสุ ข ภาพจิ ต และยาเสพติ ด โรงพยาบาล
บางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมในวันนี้
เป็นกิจกรรมที่ดีในฐานะที่ดิฉันทำ�งานด้านการ
ให้ค�ำ ปรึกษาผูต้ ดิ ยาเสพติดก็ตอ้ งขอชืน่ ชมน้องๆ
เยาวชนบ้านดอนสง่าที่ให้ความสำ�คัญในการต่อ
ต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องจากส่วนราชการไม่
ค่อยมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมเช่นนี้ ซึง่ การ
ที่เยาวชนเหล่านี้อาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ให้คำ�
ปรึกษากับผูต้ ดิ ยาเสพติดเป็นอีกด้านหนึง่ ทีฝ่ กึ ฝน
ภาวะความเป็ น ผู้ นำ � ในการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นๆ
ของเขาในชุมชนซึ่งผู้ติดยาเสพติดส่วนมากไม่
ค่อยกล้าเข้ามาคุยขอคำ�ปรึกษาที่โรงพยาบาล
กิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
ชุมชนที่ได้เยาวชนเหล่านี้มาเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่
ช่วยบรรเทา และป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดใน
ชุมชน ส่วนในวันนี้เนื้อหาในการอบรมเป็นเพียง
แค่ ก ารปู พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ในการให้ คำ � แนะนำ �
ก่ อ นส่ ง ตั ว ผู้ ที่ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ า หาเจ้ า หน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมนี้นับได้
ว่าเป็นครั้งแรกของ อ.บางสะพาน ที่ได้จัดขึ้นใน
ชุมชน สุดท้ายนี้หากท่านใดต้องการคำ�แนะนำ�
ปรึกษาปัญหาด้านยาเสพติดสามารถเข้ามาขอ
คำ�ปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลบางสะพานเลยค่ะ
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สรางความปลอดภัยทะเลบางสะพาน ทาเรือประจวบซอมแผนกําจัดนํา้ มันรัว่
ทาเรือประจวบ จัดซอมแผนฉุกเฉินประจําป
วางแผนรั บ มื อ นํ้ า มั น รั่ ว ไหล โดยจํ า ลอง
เหตุการณ ใหพนักงานไดฝกปฏิบัติ เตรียม
พรอมรับสถานการณ รูจ กั วิธกี ารใชอปุ กรณ
ปองกันในการกําจัดนํ้ามันรั่วลงทะเล เชน
ทุนกักนํ้ามัน นํ้ายากําจัดคราบนํ้ามัน เพื่อ
ปองกันคราบนํา้ มันกระจายตัวสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทาเรือประจวบ
จํากัด หรือ PPC ซึ่งเปนบริษัทผูใหบริการทาเรือ
นํ้ า ลึ ก ภาคเอกชนใน
พื้นที่อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ได จั ด ซ อ มแผนฉุ ก เฉิ น
รับมือสถานการณนํ้ามัน
หกรัว่ ไหลลงทะเลขึน้ โดย
การจําลองสถานการณ
ปฏิบัติ เพื่อใหพนักงาน
ของบริษัทเกิดความชํานาญในการใชอุปกรณ
ปองกันนํ้ามัน สามารถควบคุมสถานการณได
ชวยลดความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตอทรัพยากร
ธรรมชาติ สรางความมัน่ ใจดานความปลอดภัย
ในการดําเนินงาน ดวยการจัดซอมแผนอยาง
ตอเนื่องประจําทุกป
นายถาวร คณานับ กรรมการผูจัดการ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด กลาววา การซอม
แผนฉุกเฉิกถึงแมเหตุการณอาจจะไมเกิดขึ้น

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

ตอจาก น.1

ประโยชนของเหล็ก ดวยการทํามาใชกอสราง
บาน-อาคารกัน
เหล็กขึ้นชื่อวาเปนวัสดุประเภทที่สรางความ
ทั น สมั ย ให กั บ ชิ้ น งานได ม ากที่ สุ ด การพั ฒ นา
คุณสมบัติใหแข็งแรง ทนทานและหลีกเลี่ยงการ
ทํารายสิ่งแวดลอม ผสมผสานกับแนวคิดและรูป
แบบที่ทันสมัย สงผลใหเกิดการสรางสรรคงานใน
แขนงตางๆ ทีพ่ รอมไปดวยรูปสมบัตแิ ละคุณสมบัติ
ขานรับกระแสเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในอุ ต สาหกรรมก อ สร า ง คุ ณ สมบั ติ
ของเหล็ ก ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาส ง ผลให เ หล็ ก มี
ความแข็งแกรงทนทานและนํ้าหนักเบายิ่งขึ้นบาน
โครงสรางเหล็ก (Steel-framed house) คือ
ตัวอยางการเลือกใชเหล็กเปนวัสดุในการกอสราง
รวมถึงคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีช่ ว ยยืดอายุการใชงานให
ยาวนานยิ่งขึ้น เชน คุณสมบัติกันสนิม กันไฟ ทน
ตอพายุและแผนดินไหว ไมบิดงด แตกหักและหดตัว
ที่สําคัญเหล็กก็ใชในงานโครงสรางเหล็กเปนวัสดุ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและนํามารีไซเคิลไดรอย
ละ 100 อีกทั้งงายตอการบริหารงานกอสราง
เปนผลใหลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะสรางไดเปน
อยางมากและที่สําคัญราคาไมแพงอีกดวย และ
เมื่อนําคุณสมบัติของเหล็กมาผนวกเขากันกับ
นวัตกรรมใหมๆ จะไดออกมาเปนงานกอสรางที่
ทนทานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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แตการปองกันหรือเตรียมความพรอมรองรับไว เพื่อไมใหเหตุการณสงผลกระทบตอธรรมชาติ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด กลาววา การฝก
กอนนั้นสําคัญที่สุด เรามิควรประมาทละเลย และชุมชน หรือกระทบนอยที่สุด
ซอมครั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอม การ
ตอเหตุการณ หรืออุบัติเหตุตางๆ ที่อาจจะเกิด
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ท า เรื อ ประจวบมี อุ ป กรณ ปฏิบัติงาน และการใชงานจริง กอใหเกิดความ
ชํานาญการในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึง
การรักษาสภาพแวดลอมที่ดี รวมถึงปองกัน
และรักษาความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นํ้ามันหกรั่วไหล
ตามนโยบายสิ่ ง แวดล อ ม/อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย รวมทัง้ เปนการตอกยํา้ ขีดความ
สามารถและเปนการตระหนักใหพนักงานเกิด
ความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมี
พนั ก งานเข า ร ว มฝ ก
ซอม ณ ทาเทียบเรือ
ประจวบ ทา A 2
การซ อ มแผน
ภาวะฉุกเฉินนี้เปนไป
ตามระบบการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม ISO
14001: 2004 เพื่ อ
ขึ้นได ดังนั้นการจัดซอมแผนรับมือสถานการณ สําคัญที่ คือ ทุนกักนํ้ามัน (Boom) ความยาวถึง เตรียมความพรอมหากเกิดกรณีนํ้ามันรั่วไหล
ฉุกเฉินอยางตอเนื่องประจําทุกป จึงเปนสิ่งที่ 1,000 เมตร สําหรับใชลอ มกักนํา้ มัน และมีนาํ้ ยา และสามารถใชอุปกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําคัญที่สุด รวมทั้งความพรอมในการใชงาน กํ า จั ด คราบนํ้ า มั น (Oil Spill) ซึ่ ง เป น นํ้ า ยา พรอมทั้งตรวจสอบสภาพของทุนกักนํ้ามันให
อุปกรณดวย เปนเสมือนการตรวจสอบตนเอง ทําความสะอาดผิวนํา้ ปองกันไมใหคราบนํา้ มัน อยูในสภาวะพรอมใชงาน ซึ่งทุนกักนํ้ามันของ
ดานความปลอดภัยอีกทางหนึ่ง ซึ่งหากมีอะไร กระจายตัว สําหรับใชในการปองกันเหตุการณ บริษัทฯ เปนอีกหนึ่งศักยภาพในการปองกัน
ติดขัดในการซักซอมแผนปฏิบัติจริงก็สามารถ นอกจากนีต้ อ งขอขอบคุณพนักงานทุกทานทีไ่ ด การเกิ ด เหตุ ใ นกรณี นํ้ า มั น รั่ ว ไหลลงทะเล
นํามาแกไข เพิ่มเติมไดอยางทันทวงที หากเกิด รวมใจกันซกซอมดวยดีตอเนื่องเสมอมา
และบริษัทฯใหความสําคัญกับชุมชนในเรื่อง
เหตุการณขึ้นจริง โอกาสในการปรับปรุงแกไข
นายพิทูล กองเลข หัวหนาแผนกอาชีว- ความปลอดภัยควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม
นั้นอาจจะนอยมาก และไมทันตอสถานการณ อนามั ย และความปลอดภั ย ฯ (จป.วิ ช าชี พ ) มาโดยตลอด

นองเหล็กมวน
ขอยกตัวอยาง
ใหทานผูอานได
เห็นกันในงาน
สถาป ต ยกรรม Hearst Tower อั น ลื อ เลื่ อ ง
ใจกลางมหานครนิวยอรค คือการผสมผสาน
ที่สมบูรณแบบระหวางคุณสมบัติของวัสดุและ
การออกแบบที่สรางสรรคและทันสมัย ตัวอาคาร
ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือสวนฐานซึ่งมี
ความสูง 10 ชัน้ คลายอาคารปูนธรรมดา ถัดจาก
ชั้น 10 ขึ้นไปคือ สวนที่ใชโครงเหล็กตั้งสลับเปน
ทรงสามเหลี่ยมประดับดวยกระจกโดยรอบ ดวย
ระบบโครงสรางทีช่ าญฉลาด ทําให Hearst Tower
ใชเหล็กนอยกวาการกอสรางบนโครงสรางปรกติ
ถึง 20 เปอรเซ็นต นอกจากนี้เหล็กที่นํามาใชกวา
90 เปอรเซ็นต เปนเหล็กใชแลว และเหล็กที่ใชในการ
กอสราง Hearst Tower เกือบทั้งหมดสามารถ
นํากลับมาใชไดใหม
หลายคนคงสนใจการนํ า เหล็ ก เข า มาเป น
วัสดุหลักในกอสรางทีอ่ ยูอ าศัย หรือนํามาตกแตง
เพิ่มขึ้นกันแลวใชไหมครับ ลองตัดสินใจดูนะครับ
เหล็กมีประโยชนมากมายแถมยังรักษโลกโดยนํามา
Recycle ไดอีกดวย
ที่มา : เรียบเรียงจากหนังสือ Steel a Environment
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

X ทาเรือประจวบ” ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รณรงค

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

นายมานพ เหลืองไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการทาเรือ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC) ใหการตอนรับนายสุวรรณ พงศรัศมี แรงงานจังหวัด
ประจวบคิรีขันธ และคณะ ในโอกาสมาใหความรูและรณรงคเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม TO
BE NUMBER ONE ขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อใหพนักงาน ผูบริหาร ไดทราบถึงแนวคิด
หลักการ ประโยชนที่ไดจากการจัดตั้ง และดําเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมี
พนักงานบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด บริษัท ไลนทรานสปอรต จํากัด และบริษัท โฟสตาร
มารีน จํากัด เขารวมรับฟงการบรรยาย 30 คน ณ หองประชุมธราดล บริษทั ทาเรือประจวบ
จํากัด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทั้งยุทธศาสตรหลักของโครงการ TO BENUMBER ONE 3 ยุทธศาสตร คือ 1) การรณรงค
ปลูกจิตสํานึกและสรางกระแสที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2) การเสริม
สรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหเยาวชน และ 3) การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
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TCRSS อาสา

รวมใจปลูกปะการัง รักษาระบบนิเวศชายฝง
จากสถานการณโลกรอนทําใหเกิดผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆพื้นที่ ทะเล
อาวไทยก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน โดยมี
กระแสนํ้าอุนไหลเขามาในพื้นที่ ทําใหอุณหภูมิ
ทะเลแถวอาวไทยเพิ่มสูงขึ้น 3 - 5 องศา เปน
ผลใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดรับผลกระทบ รวมทั้ง
แนวประการังนํ้าตื้นของไทยดวย บริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
จึงไดจดั ทําโครงการ “ทีซอี าร อาสารวมใจปลูก
ปะการัง” ขึน้ เพือ่ สรางความตระหนักถึงความ
สําคัญของการอนุรกั ษทรัพยากรทางธรรมชาติ
ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝง ทั้งเปนการ
ปลูกจิตสํานึก ความสามัคคีใหเกิดกับพนักงาน
ทีเ่ ขารวมกิจกรรม และเปนการทํากิจกรรมเพือ่
สังคมรวมกับประชาชนทองถิน่ ในบริเวณทีเ่ รา
ไดจัดกิจกรรมอีกดวย
นายมิสโึ อะ ยาสุฮสิ ะ กรรมการผูจ ดั การ
ใหญ TCRSS บอกวา “ปจจุบันแนวปะการังนํ้า
ตืน้ บริเวณทะเลอาวไทยถูกทําลายและลดปริมาณ
ลงไปเปนจํานวนมากจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งมาจาก
ฝมือมนุษยที่ทําประมงโดยขาดความรับผิดชอบ
หรือการลักลอบตัดปะการังไปขาย ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเอง ทําใหเกิดผล

เสียหายตอระบบนิเวศทางทะเลและการดําเนิน
ชีวิตของผูคนบริเวณชายฝงเปนอยางมาก การ
รณรงคใหเกิดการอนุรักษโดยการทํากิจกรรมจิต
อาสาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยแกปญหา
ดังกลาวได”
แนวปะการังนํา้ ตืน้ มีความสําคัญเปนอยาง
มาก ไมวา จะเปนทีอ่ ยูอ าศัยและทีอ่ นุบาลของสัตว
นํ้า และปลาทะเลตางๆ ชวยลดความรุนแรงของ
คลื่น ปองกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝง
และยังเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล เนื่องจาก
แนวปะการังมีความสวยงามและเปนแหลงทีส่ ตั ว
ทะเลตางๆ มาอาศัย
การทํากิจกรรมจิตอาสาของ TCRSS ใน
ครั้งนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่
ผานมา ณ หาดเตยงาม หนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผูบริหาร
พนักงาน ครอบครัวพนักงาน สํานักงานกรุงเทพฯ
รวมใจกันทัง้ สิน้ 50 คน พรอมกับไดรบั เกียรติจาก
พันจาตรี นิกรณ พูลปาน กิจการทองเที่ยวหนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน มาเปนวิทยากรบรรยาย
ใหความรูเกี่ยวกับปะการังหาดเตยงาม การปลูก
ปะการัง และสรางจิตสํานึกใหรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย
การปลูกปะการังใชเวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมง
ขึ้นอยูกับจํานวนคน และ

กอนที่ปลูก ขั้นตอนการปลูกปะการัง สําหรับการ
ปลูกปะการังทีห่ าดเตยงาม จะใชเปนกอนซีเมนต
หลอขึ้นมาเปนกอนกลมๆ โดยนํากอนฟอสซิล
ตางๆ นํามาผสมกับซีเมนต นํ้าหนัก 1-2 กิโลกรัม
เพือ่ เปนฐานใหปะการังในการเจริญเติบโต ในการ
ปลูกจะนํากิ่งพันธุปะการังที่เตรียมรอไว แลวนํา
ปู น แบบแห ง เร็ ว ที่ ผ สมแล ว มาหยอดลงในรู ที่
กอน จากนั้นก็นําปะการังที่เตรียมไวเสียบลงไป
ในรู จับไวไมเกิน 2 นาทีเพื่อรอใหปูนแหง จาก
นั้นพรอมสําหรับการนําไปวางใตทะเล บริเวณ
เกาะไกเตี้ย ซึ่งเปนแนวปะการัง รอใหปะการังที่
ปลูกใตทะเลเจริญเติบโตแตกกิ่งกานสาขาออก
ไปตามธรรมชาติ เปนที่อยูอาศัยของสัตว เปนที่
หลบคลื่นลมทะเล หลบสัตวนักลาตามธรรมชาติ
ซึ่งบรรยากาศในการปลูกปะการังของพนักงาน
อาสาเต็มไปดวยความสนุกสนาน ความสามัคคี
และความประทับใจ

กรรมการผูจัดการใหญยังไดบอกเพิ่มเติม
ว า จากผลของการดํ า เนิ น กิ จ กรรมนี้ ผ มรู สึ ก
ประทับใจเปนอยางมาก ที่ไดเห็นพนักงานทุกคน
ไดรวมแรงรวมใจกันในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สิ่ ง แวดล อ ม หากวั น นี้ พ วกเราทุ ก ท า นไม ไ ด มี
จิตอาสาในการสมัครใจเขามารวม กิจกรรมดีๆ
แบบนี้ก็อาจเกิดขึ้นไมได ธรรมชาติก็ไมถูกการ
ฟนฟู พัฒนาขึ้น ถึงเราจะเปนเพียงสวนเล็กๆ
แตถาเราไดรวมตัวกันก็สามารถพัฒนาไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ใหญที่ดีขึ้นได ผมตองขอ
ขอบคุณพนักงานทุกทานมากครับ
กิจกรรมครั้งนี้เปนกิจกรรมที่ดี คาดวาใน
ปนี้จะมีอีกสักหนึ่งกิจกรรมดีๆ มาใหพนักงานได
รวมอาสากันอีก และหวังวากิจกรรมตอไปจะได
รับความรวมแรง รวมใจของพนักงานฯ แบบนี้
ตอๆ ไปครับ

X เอสเอสไอสรางองคกรแหงความสุข จัดบรรยายธรรมะกับการทํางาน กับประชุมผานทางไกล (Video Conference) ไปยังโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน มีพนักงานเขารวม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดกิจกรรมอบรมธรรมะกับ
การทํางาน ภายใตโครงการองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) เพื่อใหพนักงานนําธรรมะที่
ไดไปใชในชีวิตประจําวัน สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน พนักงานมีความสุข สรางผลงานที่
มีประสิทธิภาพ รูจักเอื้อเฟอเกื้อกูล รูจักทําหนาที่ตามบทบาทของตนไดอยางถูกตอง เชน หนาที่
พนักงาน พอ แม และลูกที่ดี เปนตน โดยการเชิญอาจารยประเสริฐ อุทัยเฉลิม วิทยากรชื่อดัง
ในกลุมนักปฏิบัติธรรม และสื่อสังคมออนไลนมาบรรยาย ณ สํานักงานเอสเอสไอกรุงเทพฯ พรอม

รับฟงบรรยายจํานวนทั้งสิ้น 72 คน
ทั้งนี้ องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ประกอบดวย 1) ดานการมีสุขภาพดี (Happy
Body) 2) การมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (Happy Heart) 3) การรูจักผอนคลาย (Happy Relax) 4) การมี
ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจําใจ (Happy Soul) 5) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy
Money) 6) การพัฒนาความรู (Happy Brain) 7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และ 8) มีสังคม
ที่มีความสุข (Happy Society) ซึ่งเปนตัวชี้วัดการสราง “ความสุขมวลรวมของการทํางาน”

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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สหวิรยิ าโลจิสติกส เปดตัวอยางเปนทางการ

รวมศักยภาพธุรกิจขนสง รถ เรือ ทาเรือ ชิปปง
ใหบริการ One Stop Service ตอบสนองลูกคาสูงสุด
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 58 ที่ผานมา
เครือสหวิริยา โดยนายวิทย วิริยประไพกิ จ ประธานกรรมการ
พร อ มนายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ
กรรมการบริหารเครือสหวิริยา
ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน
SVL Open House งานเปดตัว
อย า งเป น ทางการของ บริ ษั ท
สหวิริยาโลจิสติกส จํากัด ซึ่งเปน
การรวมกลุม การบริหารงานธุรกิจ
รถขนส ง ขนาดใหญ กองเรื อ
ลํ า เลี ย ง ท า เรื อ นํ้ า ลึ ก -ท า เรื อ
ชายฝ ง และธุ ร กิ จ ชิ ป ป ง ของ
เครือสหวิริยา
โดยลูกคาและแขกผูมีเกียรติ
จากบริษัทในเครือ ไดเขารวมแสดง
ความยินดี
:อานตอหนา 2

ทีมขาวคนเหล็ก
ขอนําเสนอ

คําถาม ?
เกี่ยวกับเหล็ก
ที่พบบอย
ขอมูลจาก

สถาบันเหล็ก
และเหล็กกลา
แหงประเทศไทย

คอลัมพิเนศษ
: อานตอหนา 4

“ คัดแยกขยะเพิม่ รายได ” เครือสหวิริยาประสานทีมผูชํานาญการ
เครือสหวิรยิ าหนุนเสริมกิจกรรมชุมชน
ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน
ทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิรยิ า
สง ตัวแทนรวมเสริมทัพสรางสีสัน
เปนวิทยากรสันทนาการในกิจกรรม
“คัดแยกขยะในโรงเรียน” ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน โดยรวมมือ
กั บ ที ม อาสา นํ า โดย นายพิ นิ จ
ศรีจันทร ประธานสภา อบต.พงศประศาสน มอบสาระความรู รอยยิม้
และเสียงหัวเราะ เติมความรู รณรงค
ส ง เสริ ม วิ นั ย ในการคั ด แยกขยะ
●

รับรางวัล

ตอเนื่อง 9 ป พบความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ
เมื่ อ ช ว งเดื อ นกรกฎาคมที่ ผ า นมา
คณะกรรมการคณะนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เครือสหวิรยิ า ซึง่ เปนคณะกรรมการฯ
ทีม่ ผี แู ทนจาก 10 บริษทั เครือสหวิรยิ า
อ.บางสะพาน (SSI, TCRSS, TCS,
BSBM, BSM, PPC, WCE, BSS, Saha
Land Property Holdings, Sahaviriya
Logistics) มอบหมายใหทีมชํานาญ
การสิง่ แวดลอมเครือสหวิรยิ า ดําเนิน

ภาพบรรยากาศ

บี.เอส.เมทัล รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธ 5 ป ตอเนือ่ ง

น.4
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และการใช
ขยะใหเกิด
ประโยชน
เพื่ อ แก ไ ข
ปญหาขยะ
ลนในชุมชน
พรอมปลูก
พินิจ ศรีจันทร
จิ ต สํ า นึ ก
รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มให กั บ เยาวชน
บางสะพาน
:อานตอหนา 3

สํารวจความสมบูรณ สิ่งแวดลอมพื้นที่ใกลโรงงาน

SV Mall จัดกิจกรรม HEALTHY & BEAUTY WEEK
งานเพื่อคนรักสุขภาพ
จัดโดย บริษัท สไปซี่ จํากัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเครือสหวิริยา) น.4

กิจกรรม “การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดลอม ดานทรัพยากร
ชีวภาพ : สัตวปา ” (ครัง้ ที่ 1) ประจํา
ป 2558 (ปท่ี 9) ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงงาน
งานอุตสาหกรรมกลุมเหล็กในเครือ
สหวิริยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ซึง่ งานดานนิเวศและการอนุรกั ษเปน
อี ก ด า นที่ ที ม ชํ า นาญการฯ ได เ ฝ า
ระวังและติดตามตรวจสอบมาอยาง
ตอเนือ่ ง โดยรวมมือกับคณะอาจารย
●

ผูช าํ นาญการจากภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ดวยการศึกษาสิ่งมี
ชีวติ และระบบนิเวศของพืน้ ที่ สํารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจดู
สิ่งมีชิวิตตางๆ เชน นก สัตวครึ่งบก
ครึ่งนํ้า สัตวเลื้อ ยคลาน และสัตว
เลีย้ งลูกดวยนม เพือ่ เฝาระวังในดาน
ระบบนิเวศวิทยารอบพืน้ ทีข่ องโรงงาน
ใหอยูในสภาพที่ดี : อานตอหนา 3

ประมวลภาพกิจกรรม

น.2

เครือสหวิริยา รวมกิจกรรมชุมชนบางสะพาน
โดยทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
สหวิริยาโลจิสติกส์

ต่อจากหน้า 1

กับนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร
บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ และคณะผู้บริหารอย่าง
คับคั่ง ณ สำ�นักงานชั้น 6 อาคารประภาวิทย์
ถนนสุรศักดิ์
		 หัวใจสำ�คัญในการรวมกันเป็นหนึ่ง ของ
กลุ่มบริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด คือ การให้
บริการรูปแบบ One Stop Service โดยมีจุดเด่น
คือ “เป็นผู้ให้บริการทางเลือกที่เหมาะสมกับการ
จัดการด้านขนส่งให้แก่ลกู ค้า” (Providing Optimal
Logistics Solution) ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเป็นผู้ให้
บริการด้านการจัดการขนส่งทีล่ กู ค้าอยากเลือกใช้
บริการ (To be Preferred Logistics Provider) โดย
ขบวนรถขนส่งขนาดใหญ่ที่ทันสมัยด้วยอุปกรณ์
ติดตาม จีพีเอส และด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม กองเรือลำ�เลียงทีม่ จี �ำ นวนเรือในอันดับ
ต้นๆ ของผู้ให้บริการในประเทศไทย การบริการ
ท่าเรือนํา้ ลึกทีม่ อี ปุ กรณ์อย่างครบครัน พร้อมธุรกิจ
ชิปปิ้ง ในนามบริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด
		 บริษทั สหวิรยิ าโลจิสติกส์ จำ�กัด ตระหนักถึง
คุณค่าของโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจของ
ลูกค้า และขอร่วมเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการเดินหน้า
พัฒนา เชือ่ มโยงธุรกิจ และตอบสนองความต้องการ
l

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2558

สูงสุดของลูกค้า โดยมี ที มงานและวัฒนธรรม
องค์กรที่มีใจบริการเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ
- ความมุ่งมั่นในการหาทางออกที่เหมาะสมแก่
ลูกค้า (Determination)
- ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation)
- มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
(Customer Focus)
- คิดแบบผูป้ ระกอบกิจการมืออาชีพ (Entrepreneur

Spirit)
		 วั น นี้ เ ราพร้ อ ม
แล้ ว ที่ จ ะนำ � บริ ก าร
ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ขนส่ ง ที่ พ ร้ อ มมู ล ไป
ให้ บ ริ ก ารแก่ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมภายนอก
ในทุกอุตสาหกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

เครือสหวิริยา ร่วมกิจกรรมชุมชนบางสะพาน

กิจกรรมต่างๆ โดยทีมส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน อ.บางสะพาน
l

17  กรกฎาคม  2558
ร่วมงาน “มหกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพ”

		 จัดโดย ชมรม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านทุง่ ขีต้ า่ ย
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลพงศ์ประศาสน์ สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมโดยกองทุนสุขภาพ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
		 โดยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จุดสตาร์ทปล่อยตัวเริ่ม
จากบริเวณหน้าวัดห้วยทรายขาว จนถึง รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย และมีพิธี
เปิดงาน ณ รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย โดย นายประกอบ คงทัพ นายก อบต.
พงศ์ประศาสน์ พร้อมมีกิจกรรมประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ประกวดซุ้ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแข่งขันออกกำ�ลังกาย ทั้งนี้ ทีมส่งเสริมและ
พัฒนา ได้ร่วมปั่นจักรยาน และจัดซุ้มขนมหวานแจกฟรีในงาน

l

22  กรกฎาคม  2558
ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามพื้นที่บางสะพาน
ในงาน “ท่องเที่ยวบางสะพานตำ�นานเมืองทอง ครั้งที่ 8” ประจำ�ปี 2558

จัดโดยอำ�เภอบางสะพาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาชาดอำ�เภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประวัติความเป็นมาและ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมในท้องถิน่ อ.บางสะพาน เช่น ความสำ�คัญ
ของแหล่งแร่ทองคำ�บริสุทธิ์ที่รู้จักกันดีในนาม “ทองนพคุณ”
ภายในงานมี ก ารออกร้ า น
และบูธต่างๆ ทีมส่งเสริมและ
พัฒนา เครือสหวิริยา ได้ร่วม
จัดซุม้ ขนมหวานแจกฟรี ในพิธี
เปิดงานวันแรกของปีนี้ด้วย
l

26  กรกฎาคม  2558
ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่กีฬาพื้นบ้าน ต้านยาเสพติด”
		 จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.บางสะพาน โดย
ทีมส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา แท็คทีมร่วม
ออกบูธให้ความรูถ้ งึ เรือ่ งราวความเป็นมาของกลุม่
เหล็กเครือสหวิริยา และนิทรรศการด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมพร้อมมีเกมส์ให้
ร่วมเล่นสนุกในงานและแจกของรางวัลมากมาย
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ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2558

สำ�รวจสิ่งแวดล้อม

ต่อจากหน้า 1

ไม่เสือ่ มโทรม และส่งเสริมให้ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบของ
โรงงานมีระบบนิเวศที่ดีขึ้น
		 “การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ด้านทรัพยากรชีวภาพ:สัตว์ปา่ ” เครือสหวิรยิ า เริม่
ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั ด้วยการ
สำ�รวจปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง และ
ได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านอนุกรมวิธานด้านนกและสัตว์ป่า และท่าน
ได้ให้เกียรติดำ�เนินงานร่วมกับทีมชำ�นาญการฯ
มาตลอด 9 ปี นำ�โดย รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
ดร.วุฒิ ทัก ษิ ณ ธรรม และคณะทำ �งานฯ และ
สำ�หรับการสำ�รวจในช่วงแรกของปี 2558 นี้ คณะฯ
ได้ลงสำ�รวจ 3 วัน ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน
โดยกำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษารอบโรงงาน 5 แห่ง
ได้แก่ บริเวณทุ่งนกกระเรียน ทุ่งลานควาย พื้นที่
ด้านเหนือ ต.แม่รำ�พึง ริมฝั่งคลองแม่รำ�พึง และ
พืน้ ทีป่ า่ ของวนอุทยานป่ากลางอ่าว ตามแนวเขต
พืน้ ทีโ่ ดยรอบของโรงงานกลุม่ เหล็กเครือสหวิรยิ า
อ.บางสะพาน เพื่อเป็นแนวทางของการเฝ้าระวัง
ดูแลติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญต่อความอุดมสมบรูณด์ า้ น
สัตว์ป่า และในส่วนของระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียงโรงงาน และจะมีการสำ�รวจครั้งที่ 2 ใน
เดือนกันยายนที่จะถึงนี้อีกครั้ง ซึ่งทีมชำ�นาญ
การสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมการสำ�รวจอีกครั้ง

คัดแยกขยะ

ต่อจากหน้า 1

โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ร่วมให้ความรู้
และจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 โรงเรียน คือ ร.ร.บ้าน
หินกอง และ ร.ร.บ้านสวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
		 กิจกรรมในครั้งนี้ ตัวแปรที่สำ�คัญก็คือ “ขยะ
ในชุมชน” ทีน่ บั วันเพิม่ จำ�นวนมากขึน้ ทุกวัน จึงเกิด
การรวมตัวของกลุม่ คนจิตอาสาทีม่ ใี จรักษ์สง่ิ แวดล้อม
และมองเห็นปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง เป็น
เรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เป็นที่มาของการจัด
กิจกรรมผ่านรูปแบบ “การคัดแยกขยะในโรงเรียน”
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พร้อมจะรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
		 ทีมชำ�นาญการสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา
มีความมุง่ มัน่ ดำ�เนินกิจกรรมด้วยความเกือ้ กูลต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำ�การศึกษาผล
กระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสัตว์ปา่ ในพืน้ ที่
ธรรมชาติใกล้เคียงโรงงาน ด้วยการสำ�รวจอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ เปรียบเทียบจำ�นวนการค้นพบในแต่ละปี
ซึง่ ผลการสำ�รวจจำ�นวนสัตว์แต่ละชนิดเพิม่ ขึน้ ทุกๆ
ปี โดยผลการศึกษาที่สำ�คัญประกอบด้วย
- ชนิดของสิ่งมีชีวิต
- ดัชนีจำ�นวนความหลากชนิด
- ระดับความชุกชุมสัมพัทธ์
- การแพร่กระจาย โดยเน้นการศึกษาสัตว์ป่าใน
กลุ่มนก
		 ซึง่ ข้อมูลล่าสุดในปี 2557 จากการสำ�รวจพบ
ว่ามีนกเพิ่มมากขึ้นหลายชนิดจากปีก่อนๆ อีกทั้ง
ยังพบนกทีเ่ ข้ามาอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความหลากชนิดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดย
เมื่อปี 2550 พบพันธุ์นก 89 ชนิด ต่อมาในปี 2557
เพิ่มเป็น 168 ชนิด ซึ่งจากกิจกรรมการสำ�รวจ 8 ปี
ที่ผ่านมานี้ ทำ�ให้เราได้ข้อมูลว่าในพื้นที่บริเวณ
โรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงมีนก และสัตว์ประเภท
ต่างๆ เข้ามาอาศัยใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โดยรอบ
โรงงานงานอุตสาหกรรมเครือสหวิรยิ า โดยจะมีการ
สำ�รวจอีกครัง้ ในช่วงเดือนกันยายน ซึง่ ทีมข่าวฯ
จะนำ�เสนอให้ท่านผู้อ่านทราบในโอกาสต่อไป
		 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดำ�เนินงาน
เป้าหมายเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคน เพราะ
การกำ�จัดขยะให้ได้ผลนั้นต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
คือ “คน” ซึ่งเป็นผู้ก่อปริมาณขยะ โดยเริ่มจาก
เยาวชนบางสะพานที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญและร่วม
สร้างเครือข่ายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่บางสะพาน ทีมส่งเสริมและ
พัฒนา เครือสหวิริยา จึงอาสาเป็นแนวร่วมหนุน
เสริม เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไ่ ปกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่บางสะพานไปด้วยกัน
		 และผู้ ที่ ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมดี ๆ นี้ คื อ นายพิ นิ จ
ศรีจันทร์ ผู้สวมบทบาททั้งภาคอุตสาหกรรมเป็น
พนักงานของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาขน) TCRSS ในเครือสหวิริยา และอีกบทบาท

ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เหล็ ก เครื อ สหวิ ริ ย า ในพื้ น ที่
อ.บางสะพาน มีการบริหารจัดการอย่างสอดประสาน
กับความหลากหลายต่อการดำ�รงชีวติ ของสัตว์ปา่
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติรอบพื้นที่ดำ�เนิน
โครงการฯ การดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
เป็นสิง่ ทีอ่ ตุ สาหกรรมเหล็กเครือสหวิรยิ าดำ�เนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปีที่อำ�เภอบางสะพาน

โดยได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากชุมชน หน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่อาสาร่วมเป็นเครือข่าย
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนํ้า ป่า และอากาศ ซึ่ง
การสำ�รวจความหลากหลายด้านชีวภาพฯ นีจ้ ะเป็น
กิจกรรมที่การันตีถึงการช่วยกันดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ดี เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
คงอยู่คู่กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในพื้นที่
ชุมชนบางสะพานยาวนานและยั่งยืน

สำ�คัญคือ เป็นผูน้ �ำ ชุมชนทีห่ ลายคนรูจ้ กั ในนามของ
ประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ นายพินิจ เผยถึงการจัดกิจกรรมว่า
“เนื่องจากเห็นปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตาม
สถานที่ต่างๆ หรือบางครั้งมีการนำ�ไปกำ�จัดโดยวิธี
กองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้
เกิดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม จึงได้ชกั ชวนพีน่ อ้ งกลุม่
คนทีม่ ใี จอาสา มาร่วมให้ความรูใ้ นเรือ่ งของการคัด
แยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อที่จะช่วยลดขยะในชุมชน
และอยากร่วมสร้างจิตสำ�นึกให้กับเยาวชนในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวเอง เริม่ จากการให้ความรู้
ง่ายๆ จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน บอกถึงปัญหา
ของขยะมูลฝอย และเล่าถึงประโยชน์ของการคัดแยก
ขยะ เพื่อที่จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินหารายได้เพิ่มได้
อีกทาง และต้องขอขอบคุณครูและนักเรียนทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และขอบคุณ
ทีมส่งเสริมพัฒนาฯ ทีม่ าร่วมสร้างสีสนั และขอฝาก
ให้ทกุ คนหันมาร่วมมือร่วมใจไม่ทงิ้ ขยะผิดทีผ่ ดิ ทาง
และหวังว่าลูกๆ หลานๆ จะนำ�ความรูไ้ ปถ่ายทอดต่อไป
ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนต้องทำ� แต่ขอให้มี
หน่อกล้าน้อยๆ สัก 10 คน มาเป็นแกนนำ�ให้กบั เพือ่ นๆ
พี่ๆ น้องๆ ในการเริ่มต้นทำ�ในเรื่องนี้ครับ สุดท้ายนี้
ขอฝากคำ�คมสั้นๆ ว่า “จริงๆ แล้วไม่มีขยะบนโลก
ใบนี้ มันเป็นเพียงทรัพยากรทีเ่ อาไว้ผดิ ทีเ่ ท่านัน้ เอง”
		 ความคิดเห็นของนักเรียนและอาจารย์ที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
		 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำ�สุรินทร์ นักเรียน
ชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านหินกอง ต.พงศ์ประศาสน์

กล่าวว่า “ดีใจที่มีพี่ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และคิดว่าจะนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน ความรู้ที่ได้รับสามารถนำ�ไปบอก
ต่อคนในครอบครัวของหนูได้ และอาจเป็นรายได้
เสริมให้กับครบครัวได้อีกทาง ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน
ทีม่ าจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมอบของรางวัล และ
มอบความสนุกสนานให้กับพวกเรา”
		 เด็กหญิงลลิดา ปู่ยิ้ม ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้าน
สวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ “กิจกรรมวันนี้ สนุก
และได้ความรูเ้ รือ่ งการแยกขยะอย่างถูกต้อง เพราะ
มีการสาธิตวิธีแยกขยะ เพื่อให้เกิดรายได้เสริม มี
ตัวอย่างของขยะแต่ละประเภทมาให้ดูทำ�ให้รู้ว่า
ควรแยกขยะอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขยะล้นชุมชน
และเราสามารถนำ�ขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อไปนี้หนูจะช่วยที่บ้านแยกขยะเพื่อช่วย
เพิม่ รายได้ในครอบครัว ขอบคุณพีๆ่ วิทยากรทุกคน
ที่มาให้ความรู้และความสนุกในวันนี้ โอกาสหน้า
อยากให้มาอีกค่ะ”
		 นางเมรี สุขสบาย ครูประจำ�โรงเรียนบ้านหิน
กอง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เผยว่า “รู้สึก
ดีใจแทนเด็กๆ เพราะกิจกรรมที่มาจัดในวันนี้ คิด
ว่าเด็กๆ มีความสุข และได้รับความรู้ไปพร้อมกับ
ความสนุกสนาน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็มีการให้
ความรู้ไปบ้าง แต่วันนี้เชื่อว่าเด็กๆ ทุกได้รับความ
รูเ้ พิม่ ขึน้ อีก ในเรือ่ งของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
และคัดแยกขยะได้ถกู ประเภท ขอขอบคุณวิทยากร
ทุกท่านทีม่ าร่วมจัดกิจกรรมดีๆ คิดว่าเด็กๆ มีความ
รู้เพิ่มมากขึ้นแน่นอน”
		 นางชาลิณี บุญศรี ครูประจำ�โรงเรียนบ้าน
สวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เผยว่า
“การทีว่ ทิ ยากรมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งของการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี ถือเป็นกิจกรรมทีด่ มี าก เด็กๆ ได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะว่ามีกี่ประเภท การ
ทีม่ ตี วั อย่างมาให้ดทู �ำ ให้พวกเขาได้เห็นตัวอย่างใน
เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มรายได้ คิดว่าเด็กๆ มี
ความสนใจและมีความคิดทีอ่ ยากจะแยกขยะ นอกจาก
ได้ประโยชน์ตอ่ งสิง่ แวดล้อมแล้วยังก่อให้รายได้ขนึ้
มาอีก ต่อไปก็หวังว่านักเรียนจะมีจิตสำ�นึกก่อนทิง้
ขยะต้องทิง้ ให้ถกู ต้องประเภท และขอบคุณวิทยากร
ทุกท่านที่มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ”
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คอลัพมิเศนษ

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2558

คําถามเกี่ยวกับเหล็กที่พบบอย
ขอมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

“เหล็ก” อยูรอบตัวเราทุกที่ เปนสวน
ประกอบทุกอยาง อาทิ สวนประกอบของบาน
รถยนต เครือ่ งมือทางการเกษตร ถนน สะพาน
ฯลฯ เรียกไดวามี “เหล็ก” อยูในทุกที่จริงๆ
และบางทานอาจจะคิดวา เหล็กมาจากไหน
หรือเหล็กนํากลับมาใชใหมไดหรือไม รวม
ถึงคําถามอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเหล็กอีกมากมาย
ซึง่ วันนีท้ มี ขาวฅนเหล็ก จะนําคําถาม-คําตอบ
เกี่ยวกับเหล็กที่พบบอย - จากสถาบันเหล็ก
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย มาเรียบเรียง
ใหทานผูอานไดรับทราบ

Q. “เหล็ก” เปนผลิตภัณฑทย่ี ง่ั ยืน และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือไม

A. เหล็ ก นั บ ว า เป น วั ส ดุ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง
แวดลอม เนือ่ งจากวาสามารถนํากลับมาใชใหม
ไดอยางไมสิ้นสุด อีกทั้งในแงของกระบวนการ
ผลิตเมื่อเทียบกับการผลิตวัสดุอื่นแลวมีการใช
พลังงานในการผลิตนอยกวา นอกจากนี้ตลอด
ชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา กลุมอุตสาหกรรม
ผูผลิตเหล็กไดมีความตื่นตัวในเรื่องของความ
พยายามที่ จ ะลดปริ ม าณมลพิ ษ ที่ ป ล อ ยออก
สูสิ่งแวดลอม ซึ่งจากความพยายามดังกลาว
ทําใหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลดลงไป
Q. เหล็ก คืออะไร
เมื่อเทียบกับในชวงป 1960 นอกจากนี้
A. เหล็กกลา คือ โลหะผสมของเหล็กและ ถึปริงม50%
าณฝุนก็ลดลงอีกดวย
คารบอน (เปอรเซ็นตคารบอนนอยกวา 2 %) และ
มีธาตุแมงการนีส 1% มีปริมาณสารเจืออื่นๆ อีก Q. “เหล็ก” สามารถนํามากลับมา
เล็กนอย เชน ซิลิกอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร และ
รีไซเคิลไดหรือไม
ออกซิเจน เหล็กกลา นับวาเปนวัสดุที่มีความ A. สามารถนํากลับมารีไซเคิลได และทําไดงา ย
สําคัญตอโลกมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเปนวัสดุทใี่ ชใน อีกดวย เนือ่ งจากเหล็กมีสมบัตเิ ฉพาะ คือ ความ
การกอสรางทุกประเภท รวมถึงเปนสวนประกอบ เปนแมเหล็กทําใหสามารถแยกออกจากขยะ
ของเครือ่ งใช และยานพาหนะอีกดวย เรียกไดวา ประเภทอืน่ ไดงา ย และสามารถนํากลับมาหลอม
สามารถนําไปใชงานไดทุกดานเลยทีเดียว
ใชใหม โดยวิธีที่เรียกวา Electric Arc Furnace

(EAF) ซึ่งไมสงผลตอคุณสมบัติของเหล็ก ไมวา
จะนํากลับมาหลอมซํ้ากี่ครั้ง ถือไดวาเปนวัสดุ
ที่สามารถรีไซเคิลไดมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว

Q. “เหล็ก” ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั สามารถ
A.

แบงเปนกี่ประเภท

เหล็กในปจจุบันนี้มีหลากหลายเกรด กวา
3,500 เกรด ซึง่ มีความแตกตางกันทัง้ คุณสมบัตทิ าง
ดานกายภาพ เคมี และการทนตอสภาพแวดลอม
การพัฒนาคุณสมบัตขิ องเหล็กก็มอี ยูเ รือ่ ยๆ ปรับ
เปลีย่ นไปตามลักษณะการใชงานในปจจุบนั

Q. ปริมาณการนําเขาเหล็กของ
A.

ประเทศไทย

ประเทศไทย นําเขาเหล็กเปนอันดับที่ 2 ของ
โลก จํานวน 14.4 ลานตัน/ป รองจากสหรัฐอเมริกา
ทีน่ าํ เขาเหล็ก 17.8 ลานตัน/ป และในกลุม อาเซียน
ไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กสูงสุดที่ 28% ตาม
ดวยอินโดนีเซีย 21% เวียดนาม 18% มาเลเซีย
15% ฟลปิ ปนส 11% สุดทายไดแกสงิ คโปรที่ 7%
ขอขอบคุณขอมูลจาก
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

X บี.เอส.เมทัล รับรางวัลเชิดชู

เกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธ 5 ป ตอเนื่อง

นายราเชนทร มณีสวางวงศ กรรมการ
ผูจัดการบริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา 1)
เขารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดาน
แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานประจําป
2558 ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปติดตอกัน
(พ.ศ.2554-2558) พรอมดวยผูบริหารบริษัทใน
เครือสหวิริยา 3 บริษัท ไดแก SSI TCRSS WCE
เขารับรางวัลดังกลาว จัดโดยกระทรวงแรงงาน
ณ ศู น ย แ สดงสิ น ค า และการประชุ ม อิ ม แพค
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ

SV Mall จัดกิจกรรม HEALTHY & BEAUTY WEEK
งานเพื่อคนรักสุขภาพ

จัดโดย บริษัท สไปซี่ จํากัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเครือสหวิริยา)
ภาพบรรยากาศ SV Mall จัดกิจกรรม HEALTHY & BEAUTY WEEK งานเพือ่ คนรักสุขภาพ ทีจ่ ดั
ขึน้ โดย บริษทั สไปซี่ จํากัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเครือสหวิรยิ า) รวมเปดพืน้ ทีใ่ หรา นจําหนาย
สินคาเพื่อสุขภาพ มารวมจัดจําหนายในราคาเปนกันเอง เพื่อใหผูซื้อมีโอกาสไดเลือกสินคาและ
บริการคุณภาพดี ราคาเหมาะสม อาทิ รานจําหนายเครื่องออกกําลังกาย จักรยาน โปรโมชั่น
ดีๆ พรอมซุมตรวจสุขภาพจาก Rama III Club - ฟตเนส ณ ตึก SV City สินคาที่มีสวนผสมของ
สมุนไพรตางๆ สบู ยาสระผม ยาบํารุงรางกาย ผลิตภัณฑนมเพื่อสุขภาพ เปนตน กิจกรรมจัดขึ้น
เมื่อ 27 - 29 กรกฎาคมที่ผานมา ณ ชั้น G อาคาร SV City ถนนพระราม 3

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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