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ปที่ 12 ฉบับที่ 196 ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564

เปาหลัก“เซฟตีเ้ ฟรส -ใสใจชุมชน”
SSIจัดสัปดาหความปลอดภัย-สวล.
แปลงขยะเปนเงิน
กลุ่มเหล็กSSIหนุน
5ธนาคารขยะชุมชน

ลดปริมาณขยะบางสะพาน พร้อม
ส่งเสริมชุมชนมีเงินออมในครัว
เรือน “กลุ่มเหล็กสหวิริยา” สนับ
สนุ น จั ด ตั้ ง ธนาคารขยะชุ ม ชน
5 แห่ง ได้แก่ บ้านม้าร้อง ทุ่งนุ่น
ทางสาย ดอนสูง และสวนฉัตร
เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ในชุมชน ลดปริมาณขยะได้อย่าง
ยัง่ ยืน คณะกรรมการธนาคารขยะฯ
เผยสมาชิกธนาคารมีวนิ ยั เริม่ ได้
ในครัวเรือน ช่วยกันคัดแยกขยะ
ก่อนกําจัด ช่วยชุมชนลดปัญหา
ขยะได้จริง
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า กลุม่ เหล็ก
สหวิ ริ ย า ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จํากัด (มหาชน) “SSI” บริษัท
เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) “TCRSS” บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จํากัด (มหาชน)
“TCS” บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด “WCE” และ บริษทั
บางสะพานบาร์มลิ จํากัด (มหาชน)
“BSBM” ดําเนินงานด้านนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่แนวทาง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในชุมชน อาทิ
โครงการธนาคารชุมชน โครงการ
สภาผู้นําชุมชน ระบบการจัดซื้อ
สิ น ค้ า -บริ ก ารชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
บางสะพาน จัดเวิร์กชอปชุมชน
เกี่ยวกับนวัตกรรมแปรรูปของ
เหลื อ ทิ้ ง และการจั ด การขยะ
อินทรีย์สําหรับชุมชน นําชุมชน
อ่านต่อ น.4
ศึกษาดูงาน

X นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ พร้อมด้วยพนักงาน ผู้นําชุมชนอําเภอบางสะพาน และผู้แทนสํานักงานสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ
ประจําปี 2563 หรือ SHEEQ WEEK จัดโดยเอสเอสไอ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
พลังงาน และคุณภาพให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย การประกวดตอบคําถามจากชุดความรู้
การอบรมปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ และบูธแสดงสินค้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

เหล็กสหวิริยาหนุนศก.บางสะพาน
ป63ซือ้ สินคา-บริการชุมชน256ล.
สร้างรายได้ในท้องถิน่ หนุนเศรษฐกิจชุมชน
บางสะพานเข้มแข็ง กลุ่มเหล็กสหวิริยา
(SSI-TCRSS-WCE-PPC) เผยยอดจั ด ซื้ อ
สินค้า-บริการชุมชน ปี 2563 มีมูลค่า 256
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 230

ล้านบาท พร้อมนําการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือ Green Procurement
เข้ า มาใช้ ใ นระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ น.3

ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับ
หนึง่ -ใส่ใจชุมชนรอบข้าง “เอสเอสไอ”
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ประจํ า ปี 2563 ส่ ง เสริ ม ความรู้
และเกิดความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย สิง่ แวดล้อม พลังงาน และ
คุ ณ ภาพให้ แ ก่ พ นั ก งานและผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มเผยแพร่ ผ ลการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นการจั ด การความ
ปลอดภัย สิง่ แวดล้อม พลังงาน และ
คุ ณ ภาพขององค์ ก ร และจั ด บู ธ
นิทรรศการด้านความปลอดภัยจาก
หน่วยงานหลายภาคส่วน รวมถึง
อุดหนุนสินค้าจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน โดยมี
นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอําเภอ
บางสะพาน เป็นประธานในพิธี มี
พนั ก งานและผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มงาน
กิจกรรม จํานวน 300 คน ณ อาคาร
ออดิ ท อเรี ย ม โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า อ่านต่อ น.2

สวัสดีครับ ผมเด็กชายเหล็กม้วน
วันนี้ผมมีเรื่องราวดีดีมาเล่า
ให้ทุกคนฟัง และจะมาพบ
กับทุกคนเป็นประจำา ผ่าน
บทความ “#เหล็กรักษ์โลก”

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา”

CARBON
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อ่านต่อ น.3

CARBON
NEUTRAL

รวมพัฒนาสังคมสู ความยั่งยืนสะสม232ความดี

อ่านต่อ น.2

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
สิ่งแวดล้อมดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน”
		 “ทั้งนี้ เอสเอสไอได้มุ่งมั่นร่วมกันวางแผน
ณ อาคารออดิทอเรียม โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน บริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง จนได้รบั
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน
รางวัลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ รางวัล
และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health, Environment, สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย
Energy and Quality: SHEEQ week) ประจำ�ปี 2563 เพือ่
ส่งเสริมความรู้ และเกิดความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพให้
แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีโดยมีนางณิชชา
คงนิล ปลัดอาวุโสอำ�เภอบางสะพาน เป็นประธาน
ในพิธี นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นายบุญทวี
บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำ�นักจัดการสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภั ย (เอสเอสไอ) พร้อมด้วยผู้นำ�
ชุมชนอำ�เภอบางสะพาน
และผู้ แ ทนสำ�นั ก งาน
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิด โดย
มี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มงาน
กิจกรรม จำ�นวน 300 คน
		 จากนั้ น รั บ ชมการแสดงจากชมรม To be ประจำ�ปี 2563 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ
number one (ทู บี นัมเบอร์วนั ) เป็นชมรมทีส่ นับสนุน เงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความ ทำ�งานให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2563 (Zero Accident
ภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็น Campaign 2020) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานของเรามี
หนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและ ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้เกิด
สนับสนุนการคืนคนดีสสู่ งั คม และร่วมโหวตพนักงาน วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายใน
ตันเเบบด้านความปลอดภัย (Safety Idol of the การลดอุบัติเหตุการจากทำ�งานและลดผลกระทบ
Year’s 2020) ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พร้อมรับชมวิดโี อ กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายบุญทวี กล่าว
สรุปผลการดำ�เนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย 		 ด้าน นายสมคิด ฉิมคล้าย ที่ปรึกษาของ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพขององค์กร
สำ�นักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (เอส		 นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมการประกวดภาพถ่าย เอสไอ) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “การจัดงาน
หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงาน” และ ครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะทำ�งาน
หัวข้อ “คุณภาพและความปลอดภัย” การประกวด ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และสิ่ง
ตอบคำ�ถามจากชุดความรู้ กิจกรรม SHEEQ on tour แวดล้อม ซึ่งมาจากระบบบริหารการจัดการอาชีวฟังการบรรยายหัวข้อ “ปลูกจิตสำ�นึกวัฒนธรรม อนามัยและความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการสิ่ง
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมเริม่ ได้ทตี่ วั พนักงาน แวดล้อม ระบบบริหารจัดการพลังงาน และระบบ
และกรณี ศึ ก ษาอุ บั ติ เ หตุ ใ นประเทศไทย” โดย บริหารจัดการคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
อาจารย์ภานุพันธ์ ส่องช่วย วิทยากรเชี่ยวชาญด้าน ความรู้ ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกถึงความ
ความปลอดภัย รวมถึงจัดพิธมี อบรางวัลให้กบั ผูเ้ ข้า ตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ร่วมการประกวดกิจกรรมข้างต้น และเยี่ยมชมบูธ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ ภายในองค์กร
นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ด้านความปลอดภัย 		 นอกจากนี้ คณะทำ�งานฯ ยังมุ่งมั่นและให้
และอาชีวอนามัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ ความสำ�คัญกับการปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัย
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของพนักงานทุกคน รวมถึงผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้ามาปฏิบตั ิ
		นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำ�นัก งานในพื้นที่เอสเอสไอ ผ่านกิจกรรมการรณรงค์
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สห- ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ (Zero
วิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสเอสไอ Accident) โครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยและ
กล่ า วถึ ง ผลการดำ�เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย สิ่งแวดล้อม และโครงการพนักงานตันเเบบด้าน
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงานประจำ� ความปลอดภัย (Safety Idol) โดยมีการดำ�เนินโครงการ
ปี 2563 และเป้าหมายการดำ�เนินงานในปี 2564 ว่า มาอย่างต่อเนือ่ ง และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่ากิจกรรมนี้
ภาพรวมในปี 2563 ที่ผ่านมา โรงงานเหล็กแผ่นรีด จะช่วยส่งเสริมและกระตุน้ ให้พนักงาน เกิดจิตสำ�นึก
ร้อนชนิดม้วน อำ�เภอบางสะพาน มีอัตราการบาด ทีด่ ใี นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
เจ็บถึงขั้นหยุดงานเท่ากับศูนย์ อัตราความรุนแรง พลังงาน และคุณภาพ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
ของการบาดเจ็บเท่ากับศูนย์ อัตราการบาดเจ็บทุก องค์กรต่อไป”
กรณีเท่ากับ 1.67 ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอัน 		 สำ�หรั บ พิ ธี ม อบรางวั ล กิ จ กรรมด้ า นความ
เนือ่ งมาจากการทำ�งาน และไม่มเี หตุเพลิงไหม้และ ปลอดภัยฯ ประกอบไปด้วย 6 ประเภท ได้แก่
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 (1) “รางวัลประกวด 5ส อาคารสำ�นักงาน”
		 “แม้ว่ามีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (จำ�นวน 3 รางวัล) ได้แก่ รางวัลที่ 1 มี 2 หน่วยงาน คือ
เท่ากับศูนย์ แต่ยังคงมีอุบัติเหตุทั่วไปที่เกิดขึ้นซึ่ง หน่วยงานฝ่ายการผลิต (HSM) และสำ�นักทรัพยากร
เป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถควบคุมได้ โดยขอความร่วมมือ บุคคลกลุ่ม (GRC) เช่นเดียวกับรางวัลที่ 2 มี 2 หน่วย
พนักงานปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทำ�งานทีก่ ำ�หนดไว้ งาน คือ หน่วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PQA)
อย่างเคร่งครัดเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน” และหน่วยงาน HRS และรางวัลที่ 3 ได้แก่ สำ�นัก
สำ�หรับใน 2564 นีโ้ รงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (SEI)
อำ�เภอบางสะพาน ของเอสเอสไอ ได้ตั้งเป้าหมาย 		 (2) “รางวัลประกวดภาพถ่าย” (จำ�นวน 10
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีอัตรา รางวัล) ประกอบด้วย
การบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานและโรคจากการทำ�งาน 		 หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงาน”
เท่ากับศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุเพลิงไหม้ และอุบัติเหตุ ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายเอกรวี วรรณอนุสรณ์ หน่วยงาน
ทุกกรณีไม่เกิน 4 ครัง้ ส่วนเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม สำ�นักควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (PAO)
ในปีนี้ เราตัง้ เป้าหมายโดยต้องไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้าน รางวัลที่ 2 นางสาววรัญชลี โหรนาค สำ�นักจัดการ
สิง่ แวดล้อมจากภายนอกโรงงาน ไม่มนี าํ้ เสียรัว่ ไหล สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย (OS-SEI) รางวัลที่ 3
หรือหกหล่นส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีคุณภาพ นายจีระศักดิ์ สมนิยาม หน่วยงานล้างผิวและเคลือบ
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นํ้ามัน (POP) และรางวัลชมเชย มีจำ�นวน 2 รางวัล
ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ ดำ�รงค์ฤทธิ์ หน่วยงาน
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PQA) และนางสาวธมนต์วรรณ ปานทน หน่วยงานฝ่ายวางแผนการผลิต (PPL)
		 ส่วนหัวข้อ “คุณภาพและความปลอดภัย”
ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายชาญณรงค์ อยู่ที่ หน่วยงาน

ปรั บ ปรุ ง สภาพเหล็ ก แผ่ น (OS-HFL) รางวั ล ที่ 2
นางสาวสุภทั รา ปลัง่ เอีย่ ม สำ�นักจัดการสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัย (OS-SEI) รางวัลที่ 3 นายโสฬส
ไพรพล หน่วยงานล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน (POP)
และรางวัลชมเชย มีจำ�นวน 2 รางวัล ได้แก่ นาย
ประดับ จักร์แก้ว หน่วยงานฝ่ายวัตถุดิบ (SLS) และ
นายสุรชัย สกุลปักษ์ หน่วยงานฝ่ายผลิต (FPO)
		 (3) “รางวั ล ตอบคำ�ถามจากชุ ด ความรู้ ”

ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันโลก
ของเรากำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ ภาวะโลกร้ อ นซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนโลกรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่
เปลีย่ นแปลงไป ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ หรือ แม้กระทัง่
สถานการณ์ปญ
ั หาขยะของโลก ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นเป็น
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากมนุษย์ทงั้ สิน้ นีเ่ องทีเ่ ป็นเหตุผล
ให้หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่ได้รับและได้ร่วมกันขับเคลื่อนการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการทำ�
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
		 วั น นี้ พี่ เ หล็ ก ม้ ว นมี คำ � สองคำ � ที่ กำ � ลั ง เป็ น ที่
พูดถึงในการบรรเทาปัญหาโลกร้อนมาเล่าสู่กันฟัง
นั่นคือ Carbon Offset และ Carbon Neutral ครับ
		 ก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นที่ Carbon Offset ก่อน
นะครับ ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน ) หรือ อบก.ได้ให้นยิ ามของ “Carbon
Offset” หมายถึง การซือ้ คาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ หรือบุคคล
เพือ่ ทำ�ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรหรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์หรือบุคคล “ลดลง”

(จำ�นวน 8 รางวัล) ได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาววรณัน
พื้นผา หน่วยงานด้านซ่อมบำ�รุง (MTE/MPS) รางวัล
ที่ 2 นายโสฬส ไพรพล หน่วยงานล้างผิวและเคลือบ
นํา้ มัน (POP) และรางวัลที่ 3 มีจำ�นวน 6 รางวัล ได้แก่
นางสาวสุลีวรรณ ทองหญีต หน่วยงานศูนย์จัดหา
กลุ่ม (GPC) นางสาวจริยาพร จันทร์ทวี หน่วยงาน
ศูนย์จดั หากลุม่ (GPC) นางสาวอารีรตี น์ มณฑาทอง
หน่วยงานศูนย์จดั หากลุม่ (GPC) นางสาวอุมารินทร์
แก้วขำ� หน่วยงานศูนย์จัดหากลุ่ม (GPC) นางสาว
นันทา ฉิมปี๊ หน่วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
(PQA) และนางสาวอรทัย พรหมขุนทอง หน่วยงาน
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PQA)
		 (4) “รางวัลผูร้ บั เหมาดีเด่น” (จำ�นวน 6 รางวัล)
ได้แก่ บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด ห้างหุน้ ส่วน
จำ�กัดพชรพลบางสะพาน ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดเขาสี
เสียดซัพพลายกรุป๊ บริษทั
ธนพล ที . พี . 2000 จำ�กั ด
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด เชื้อชาย
คอนสตรัคชั่น และ บริษัท
เอสวีแอล คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(5) “รางวัลคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ปฏิบตั กิ ารดีเด่น” (จำ�นวน
3 รางวัล) ได้แก่ นายธีรยุทธ
ภาสภากรชลธี หน่วยงานล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน
(POP) นายเดียว สุวรรณคีรี หน่วยงานซ่อมบำ�รุง
สาธารณูปโภคและของไหล (UFD) และนายพีระพงษ์
อดุลย์อารยะรังสี หน่วยงานซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า (EMD)
		 (6) “การประกวดพนักงานต้นเเบบด้านความ
ปลอดภัย “Safety Idol of the Year’s 2020” (จำ�นวน
1 รางวัล) ได้แก่ นายกิตติ กาญจนะ หน่วยงาน
ปรับปรุงสภาพเหล็กแผ่น (HFL)

ถ้าพูดง่ายๆ ในภาษาไม่เป็นทางการ Carbon offset ก็
คือการที่เราจะต้องชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาจากการทำ�กิจรรมของเรานั้นเองครับ
เช่น เราทำ�กิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนจำ�นวน
50CO2 แล้วจะต้องมีกจิ กรรมชดเชยคาร์บอนปริมาณ
คาร์บอน 10CO2
		 ส่วน “Carbon Neutral” หมายถึง การซื้อ
คาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ทั้ ง หมดที่ ป ล่ อ ยออกมาจากกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
องค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล
เพือ่ ทำ�ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล “เท่ากับศูนย์”
ถ้าพูดง่ายๆก็คอื เราจะต้องมีกจิ กรรมชดเชยปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกเท่าที่ปล่อยออกมา เพื่อให้ปริมาณ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยออกมามี ค่ า เท่ า กั บ ศู น ย์
อาทิ เราทำ�กิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนจำ�นวน
50CO2 แล้วจะต้องมีกจิ กรรมชดเชยคาร์บอนปริมาณ
คาร์บอนเท่ากับ 50CO2
		 เห็นหรือยังครับว่าสองคำ�นี้มีความหมายต่อ
มวลมนุษยชาติมากเพียงใด ครั้งหน้าพี่เหล็กม้วนจะ
แนะนำ�ให้ทุกท่านรู้จักกิจกรรมที่สามารถทำ�ให้สังคม
ปลอดคาร์บอนได้ พบกันใหม่นะครับ
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หนุนเศรษฐกิจ
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และเตรี ย มนํ า วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ ออนไลน์ ม าใช้ ใ น
อนาคตด้วย
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ ร่วมกับบริษทั ในกลุม่ ประกอบด้วย
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
“TCRSS”บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ
“WCE” และบริษทั ท่าเรือประจวบ จํากัด หรือ “PPC”
สนับสนุนการจัดซื้อสินค้าและบริการในชุมชน
และท้องถิ่นบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มีการจัดซื้อสินค้า
และบริการในชุมชนและท้องถิ่นบางสะพาน สูง
เกินเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ 230 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย กลุม่ ที่ 1 สินค้าทีผ่ ลิตได้ในท้องถิน่ เป้าหมาย
ที่ 9 ล้านบาท (20.16 ล้านบาท) อาทิ เครื่องแบบ
พนักงาน เศษผ้าทําความสะอาดทั่วไป ถุงมือ
ผ้า ผ้าปิดจมูก กลุ่มที่ 2 โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ ผ ลิ ต ได้ ใ นชุ ม ชน เป้ า หมายที่
1.50 ล้านบาท (0.53 ล้านบาท) อาทิ ไม้กวาดก้าน
มะพร้าว ไม้กวาดอ่อน นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า ถุงมือหนัง กลุ่มที่ 3 สินค้าที่ชุมชนเป็น
ตัวแทนจําหน่าย เป้าหมายที่ 40 ล้านบาท (24.08
ล้านบาท) อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์
สํานักงาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง
และกลุ่มที่ 4 บริการที่จัดหาจากชุมชน เป้าหมาย
ที่ 179.50 ล้านบาท (212.17 ล้านบาท) อาทิ บริการ
ก้าวสูป่ ที ี่ 13 ของกิจกรรมจิตอาสาบริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอที่ได้เดินหน้า
สร้างสรรค์และร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพานอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางสะพาน
และสังคมอย่างยั่งยืน โดยการดําเนินการร่วมกับ
พนักงาน ชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่สว่ นรวม ด้านการ
ทํานุบํารุงศาสนา ด้านสุขภาพและกีฬา ด้านพัฒนา
การศึกษา และด้านความปลอดภัยชุมชน เป็นต้น
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สํานักการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและสือ่ สารกลุม่ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เล่าย้อน
ถึงการพัฒนาจิตอาสาของเอสเอสไอ ว่า “เอสเอสไอ
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
สังคมในรูปแบบจิตอาสาและการปลูกฝังวัฒนธรรม
อาสาให้กบั พนักงานเพือ่ ทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนและ
สังคม จึงได้เริ่มดําเนินงานโครงการจิตอาสาขึ้นในปี
พ.ศ. 2551 ภายใต้โครงการ “เอสเอสไออาสา” ต่อมาได้
พัฒนาต่อยอดการดําเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากพนักงานสูช่ มุ ชนในรูปแบบ
โครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”
“จนกระทัง่ ในปี 2555 ได้กาํ หนดรูปแบบกิจกรรม
จิตอาสาขึ้นใหม่ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทใน
การดําเนินงานมากขึ้น โดยร่วมกับพนักงาน จึงมา
เป็นโครงการ “25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา” ถึงในปัจจุบัน”
ปัจจุบนั “25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพนั ดวงใจ
อาสา” ได้ดําเนินการมาแล้วสะสม 232 ความดี โดย
ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้สานต่อโปรเจค “หนึ่งฝ่ายงาน
หนึ่งโครงการอาสาปี 4” ซึ่งมีโครงการอาสาที่ดําเนิน
งานไปทั้งสิ้นจํานวน 14 โครงการ (ความดี) โดยร่วม
กับชุมชนในการดําเนินการ ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดไร่บน
2. ปรับปรุงซ่อมแซมแท้งค์นาํ้ ประปาหมูบ่ า้ น บ้านนา
ผักขวง
3. ทาสีศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนฉัตร
4. เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาด
บ้านสวนหลวง
5. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดถํ้าเขาน้อย
6. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพและทาสีเมรุเผาศพ
วัดทุ่งไทรทอง
7. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ
วัดมรสวบ
8. วางซั้งกอ บริเวณชายหาดบ้านต้นทองหลาง
9. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลกรมหลวงชุมพร บ้านดอน
สําราญ

แรงงาน เช่ารถ ซ่อมรถ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักร
ทั่วไป ปัจจุบันรวมมูลค่าทั้งสิ้น 256.96 ล้านบาท
(ม.ค.- ธ.ค. 63)
นายผดุ ง เกี ย รติ แต รุ ง เรื อ ง ผู้ จั ด การ
อาวุโส สํานักจัดหากลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เปิด
เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
“สําหรับการจัดซือ้ สินค้าและบริการชุมชนท้องถิน่
บางสะพานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2563
มีการจัดซื้อสินค้าและบริการชุมชนสูงขึ้นจาก
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 230 ล้านบาท เพื่อเสริม

เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน พร้อม
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน
ให้มีมาตรฐานที่ดี ตรงตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าขององค์กร”
“สําหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการชุมชน
ท้องถิ่นบางสะพานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยัง
คงยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการมี
คุณภาพ ส่งมอบตรงต่อเวลา เพื่อสร้างมาตรฐาน
ทีด่ ี และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซือ้
จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ได้กําหนด

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา”
รวมพัฒนาสังคมสู ความยั่งยืนสะสม232ความดี

10. ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายนํ้า โรงเรียนบางสะพาน
11. จัดสร้างเวทีแอโรบิค เทศบาลบ้านกรูด
12. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กุฏิเจ้าอาวาส วัด
ทุ่งมะพร้าว
13. ปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิพระ สํานักสงฆ์ไทรคู่
14. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีสูบนํ้าฝายวังยาว
มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น

370 คน หรือคิดเป็น 2,960 ชัว่ โมงงาน และประชาชนใน
ชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 260 คน
หรือคิดเป็น 2,080 ชัว่ โมงงาน สําหรับปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 630 คน หรือคิดเป็น
5,040 ชั่วโมงงาน
นายผดุงศักดิ์ กล่าวเสริมอีกว่า “บริษัทมีความ
มุง่ มัน่ ดําเนินโครงการอาสาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการ
ตอบแทนให้ชมุ ชนทีต่ นเองอยู่ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ของคนบางสะพาน ซึ่งทุกๆ กิจกรรมที่ผ่านมาได้รับ
ความร่วมมืออันดีระหว่างทีมงานอาสาเอสเอสไอ
ผู้นําชุมชน พี่น้องในชุมชนบางสะพาน ทําให้สําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ที่ ดี เ ช่ น นี้ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
บางสะพานสู่ความยั่งยืนต่อไป”
นายวรการ อุปถัมภ์ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการ
ผลิตโรงงานล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน “เอสเอสไอ”
ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกยินดี และมีความสุขที่ตนและ
ทีมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาของบริษัท
โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโครงการจัดสร้างเวทีแอโรบิค

เทศบาลบ้ า นกรู ด นั บ
เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ บ ริ ษั ท
ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
มี ส่ ว นช่ ว ยทํ า ประโยชน์
ให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้น ดีใจที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สุขใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ออกกําลังกาย ได้รัก
สุขภาพและรักตนเอง”
ด้าน นายเดียว สุวรรณศรี ฝ่ายสารธารณูปโภค
และของไหล “เอสเอสไอ” เล่าว่า “ในปีนี้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของบริษัทฯหลายกิจกรรม สิ่งที่
ผมทํากิจกรรมจิตอาสามีมากมายครับ ทั้งการที่ได้
ช่วยซ่อมแซมเมรุเผาศพหลายๆ ที่ กิจกรรมในแต่ละ
ครั้งทําให้ผมได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนใหม่ๆ ได้
รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้ และ
รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยตรงผ่านการปฏิบัติ

แผนงานการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขายในชุมชนและ
ท้องถิ่นบางสะพาน ซึ่งจะสนับสนุนกลุ่มบริษัท
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ผลิตได้ใน
ชุมชนบางสะพาน พร้อมจัดตั้งคณะทํางานย่อย
เพือ่ ติดตามและรายงานผลทุกเดือน อีกทัง้ พัฒนา
ให้ชุมชนสามารถผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
หรือบริการเพิ่มมากขึ้น โดยกําหนดเป้าหมาย
ปริมาณการจัดซื้อชุมชนบางสะพานไว้ 260 ล้าน
บาทในปีนี้”
“นอกจากนีก้ ลุม่ เหล็กสหวิรยิ าพร้อมดําเนิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ
Green Procurement เข้ามาใช้ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า เพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเตรียมนําวิธีการจัดซื้อออนไลน์
มาใช้ในอนาคตอีกด้วย” นายผดุงเกียรติ กล่าว
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement หรือ Green Purchasing) คือการจัดซื้อ
สินค้าและจัดจ้างบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ส่ง
ผลกระทบน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไป
ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน และมีความ
แตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปตรงที่
พิจารณาถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมเป็นสําคัญด้วย
นอกเหนือจากคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ
ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
งานร่วมกัน ผมรูส้ กึ ประทับใจทุกครัง้ ทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรม
จิตอาสาครับ”
เช่นเดียวกับ นายกิตติพงษ์ โพธิ์แก้ว ฝ่าย
ประกันคุณภาพสินค้า “เอสเอสไอ” บอกความรู้สึก
ที่ได้ร่วมกิจกรรมว่า “ตนมีความสุขทุกครั้งที่ได้สร้าง
ประโยชน์ในพื้นที่บ้านเกิดอําเภอบางสะพาน เป็น
ความสุขที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันทํางานของ
จิตอาสา เพื่อนพนักงาน และพี่น้องชาวบางสะพาน
ผมคิดเสมอว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบากว่าจิตที่คิดจะ
เอา เมื่อเราอยากจะให้ อยากจะแบ่งปัน มันจะเกิด
เป็นความสุขในใจเสมอและตลอดไป”
นายไพฑูรย์ พวงผล สํานักควบคุมกระบวนการ
ผลิตอัตโนมัติ “เอสเอสไอ” บอกว่า “กิจกรรมอาสาจัด
ขึน้ โดยแบ่งออกเป็นพืน้ ที่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของชุมชน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาระหว่าง
พนักงานสู่ชุมชนไปพร้อมกันด้วย โดยส่วนตัวแล้ว
การเลื อ กทํ า อะไรบางอย่ า งให้ ค นอื่ น แล้ ว เกิ ด คุ ณ
ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ สามารถทําให้เรามีความสุข
ได้อย่างแท้จริงครับ”
ส่วน นายอดุลย์ แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
ต้นทองหลาง หมู่ 9 ตําบลพงษ์ประศาสน์ ให้สมั ภาษณ์
ว่า “รูส้ กึ ดีใจทีค่ วามร่วมมือร่วมใจทีด่ จี ากทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์นํ้า ซึ่งซั้งกอถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถ
ช่วยเพิม่ ปริมาณสัตว์นาํ้ ได้ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์
นํ้าขนาดเล็ก ช่วยป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมายทีร่ กุ เข้ามาในพืน้ ทีช่ ายฝัง ทะเล โดยส่งผลให้
เกิดความมัน่ คงทางอาหารให้แก่คนในพืน้ ที่ และสร้าง
ประโยชน์ทางรายได้ให้แก่ชาวประมงอีกทางด้วย”
และ นางสาวอัยรา เมฆจรูญ ชาวบ้านสวน
ฉั ต ร หมู่ 5 ตํ า บลกํ า เนิ ด นพคุ ณ บอกว่ า “ศาลา
อเนกประสงค์หลังนี้ชาวบ้านสวนฉัตรมีไว้สําหรับทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดยใช้เป็นสถานทีก่ ารประชุมหมูบ่ า้ น
ประจําเดือน การฝกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ระหว่างผู้นําชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วย”
ด้วยพลังแห่งจิตอาสา เอสเอสไอเชือ่ มัน่ ว่า การ
เสียสละ ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาของทุกภาคส่วน
ในวันนี้ จะส่งผลให้บางสะพานบ้านของเราเติบโต
ก้าวหน้าไม่แพ้ที่ใดๆ
“บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา”

4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564

สหวิริยา กล่าวว่า “ถ้าทุกครัวเรือนในชุมชนหรือ
ทุก หลัง คาเรือนในประเทศไทย มี การคั ดแยก
การจัดการขยะในชุมชนต่อยอดเป็นชุมชนต้นแบบ ขยะอย่างต่อเนือ่ งและถูกวิธจี ะทําให้ประเทศไทย
เป็น เมืองที่ปลอดขยะได้ ทรั พยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนการ เกิดความปลอดภัยและมีความสวยงาม โดยไม่
จัดตัง้ ธนาคารขยะชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการ ปรากฏเป็นข่าวว่ามีสัตว์ได้รับผลกระทบจากถุง
ของธนาคารชุมชนขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะและ
สร้างการออมเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผนวก
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าภายในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีธนาคาร
ขยะชุมชน ภายใต้ธนาคารชุมชนจํานวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย ตําบลพงศ์ประศาสน์ จํานวน 2
แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 และ
ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ 10 ตําบลธงชัย
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย
หมู่ 9 และธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง หมู่ 11 และ
ตําบลกําเนิดนพคุณ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
ชุมชนบ้านสวนฉัตร หมู่ 5
นางสาย ชวยแต้ม คณะกรรมการธนาคาร
ขยะชุมชนบ้านดอนสูง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
“ตั้งแต่จัดตั้งธนาคารขยะที่บ้านดอนสูง ทําให้
ปริ ม าณขยะในชุ ม ชนลดลงและสามารถเพิ่ ม
มูลค่าเป็นเงินออมในครัวเรือนได้ สําหรับบ้าน
ดอนสูงการจําแนกขยะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในทุกครัว
เรือนซึง่ เป็นต้นทางก่อนจะนํามาจําแนกฝากขาย พลาสติก ขวดพลาสติก หรือพบการปนเปอน
กับธนาคารขยะของชุมชน จึงเกิดเป็นวินัยและ ของไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของสัตว์
ความตระหนักในการช่วยกันลดปริมาณขยะใน และมนุษย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจาก ครัวเรือนนั้นมีมากขึ้น หากทุกครัวเรือนช่วยกัน
จะเป็นเงินออมของแต่ละครัวเรือนแล้ว ส่วนผล คัดแยกขยะในครัวเรือนได้ จะช่วยให้ลดปริมาณ
กําไรที่ได้จากการขายขยะนั้นยังนําไปปันผลให้ ขยะในชุมชน สังคม และประเทศได้เช่นกันครับ”
นางมณฑา โตใหญ ตัวแทนธนาคารขยะ
กับสมาชิกได้อีกด้วย”
ด้ า น นายอรรกร รั ก ทิ ม ผู้ จั ด การส่ ว น บ้านดอนสูง หมู่ 11 ตําบลธงชัย เล่าถึงรูปแบบ
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี การทํางานของธนาคารขยะชุมชนว่า “ธนาคาร
จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ผู้แทนกลุ่มเหล็ก ขยะชุมชนถือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขาย และ

ธนาคารขยะ

ต่อจากหน้า 1

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.พ. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเครื่องมือวัด วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัด (instrument)
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง

• พนักงานขับเครน / โฟลคลิฟท จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร (มีความรูดานการเขียน
application)

• พนักงานหองปฏิบัติการ (Lab) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงาน Marking / Stabilizer จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

วุฒมิ .6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

• พนักงานปฏิบัติการฝายผลิต จํานวน 5 อัตรา
วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

ผู้รับซื้อ ทําหน้าที่เปิดรับฝากขายให้แก่สมาชิก
ธนาคารชุ ม ชน เมื่ อ มี ส มาชิ ก นํ า มาฝากขายที่
ธนาคาร ธนาคารจะทํ า การบั น ทึ ก บั ญ ชี ต าม
จํ า นวนปริ ม าณแก่ ผู้ ฝ ากเป็ น หลั ก ฐาน เมื่ อ มี
ปริมาณขยะในธนาคารขยะเป็นจํานวนมากแล้ว
จะดําเนินการขายให้กับหน่วยงานที่รับซื้อ และ

นํารายได้จากการขายนั้น ไปเป็นเงินออมให้แก่
สมาชิกที่ฝากขาย และผลกําไรที่ได้จากการขาย
ขยะจะถูกนําไปปันผลให้กับสมาชิก”
นางมณฑา บอกว่า “เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2564 ที่ผ่านมา ได้นําขยะจากการรับฝากของ
ธนาคารขยะบ้านดอนสูง มาจําหน่าย โดยมีขยะ
ประเภทกระดาษ 43.1 กิโลกรัม ขวดพลาสติก 45.1
กิโลกรัม ขวดแก้ว 6.5 กิโลกรัม ฯลฯ ซึ่งสามารถ
รวบรวมปริมาณขยะในครั้งนี้ได้ถึง 269 กิโลกรัม
มีรายได้จากการขายรวม 912 บาท และสามารถ

ลดปริมาณขยะในชุมชนได้ 269 กิโลกรัมเช่น
เดียวกัน ช่วยลดภาระด้านการกําจัดขยะให้แก่
ชุมชน ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ได้เข้ามา
สนับสนุนการดําเนินงาน สอนการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีให้ชุมชน และทําให้สมาชิกชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นอีกทางด้วย”
เช่ น เดี ย วกั บ นางนิ ภ ารั ต น์ แก้ ว ทอง
ตัวแทนธนาคารขยะบ้านดอนสูง หมู่ 11 ตําบล
ธงชัย บอกว่า “สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีหน้า
ที่คัดแยกขยะภายในบ้าน เมื่อถึงกําหนดการรับ
ฝากขายขยะของธนาคารขยะชุมชนจะรวบรวม
ขยะทีไ่ ด้คดั แยกไว้นาํ ไปขายพร้อมจดลงสมุดบัญชี
บันทึกรายการทุกครั้ง เพื่อเก็บเป็นเงินออมของ
ครอบครัว และวันนี้ได้นําขยะมาฝากขายเช่นกัน
ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทขวดพลาสติก ขวดแก้ว
และกระดาษ สามารถช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน
และสร้างวินัยในการออมได้อีกทางด้วยค่ะ”
ทัง้ นี้ สมาชิกธนาคารขยะชุมชนและประชาชน
ทีส่ นใจร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิง้ สามารถนําขยะ
ที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาฝากขายได้ที่ธนาคาร
ขยะชุมชนทั้ง 5 แห่ง ดังนี้
(1) ตําบลพงศ์ประศาสน์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 เปิดทําการ
ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
- ธนาคารชุมชนบ้านทุง่ นุน่ หมู่ 10 เปิดทําการ
ทุกวันที่ 6 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
(2) ตําบลธงชัย จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9 เปิดทําการ
ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
- ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง หมู่ 11 เปิดทําการ
ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
(3) ตําบลกําเนิดนพคุณ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารชุมชนสวนฉัตร หมู่ 5 เปิดทําการ
ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Sale Engineer จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
• Site manager จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี)

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (มีประสบการณ อายุ
35 ปขึ้นไป)

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตรวเิ คราะห
โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
(มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต
(ผานการอบรม ตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

ทํางาน (ถ้ามี) การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจ้างเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรําพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทําหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทําซํา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

