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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เอสเอสไอเปดบานตอนรับ 70 

เยาวชนบางสะพาน ในโครงการ 

“Super Smart & Intelligent kids 

(SSI Kids) 2013” ครั้งที่ 4 ผนึก

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมจงัหวดัประจวบ

คีรีขันธ สอนเรียนรูการตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าและส่ิงแวดลอม ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ผาน 

5 สถานีการเรียนรู สนับสนุน

เยาวชนจัดต้ังกลุมเยาวชนรักษ

สายน้ํา รวมเปนพลังอนุรักษดูแล

สายนํ้าในชุมชน

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-

เอสไอ”  รายงานวา  “เมื่อวันที่  23

ธ.ค. 56 ที่ผานมา อานตอ น.3

ดูแล สวล.ชุมชน
SSI KIDS ปที่ 4
สรางเด็กรักษนํ้า
รวมเช็คเฝาระวัง

กลุมSSIสงเสรมิอนาคตชาติ
รวมจดังานวนัเดก็บางสะพาน

SSIหนนุสภาเดก็ดอนสงาเหน็ผล
ลานกฬีาตานยาเสพตดิชมุชนเกดิ

  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน     
ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและ
ชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ   
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา หลัง
จากประสบความสําเร็จ         อานตอ น.3

ลยุงานโครงสรางเหลก็ตะวนัออก
WCEผนกึ3พนัธมติรขยายธรุกจิ

เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง เดินหนาบุกธุรกิจงาน
ประกอบโครงสรางเหล็กขนาดใหญ จับมือ บริษัท 
คริสตัล สโนว ไลน แอร จํากัด บริษัท เบสทเมทัล 
เวอรค จํากัด และ บริษัท พรีเมียร เมทอล (2003) 

จํากัด เซ็นเอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of     
Understanding) บันทึกความเขาใจ ความรวมมือ
ในการดาํเนนิธรุกจิ เปนฐานในการขยายธรุกิจเพ่ือ
รองรบัการเตบิโตของลกูคาในพืน้ทีภ่าคกลางและ

สรางอาชพีคนบางสะพานSSIฝกเพาะเหด็ กศน.
เอสเอสไอ จัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะอาชีพใหนักศึกษาศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.)  ตําบลธงชัย  และตําบลกําเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน  ภายใต
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ดวยการฝกอบรมทักษะอาชีพดานการ
เพาะเห็ด ตั้งแตเริ่มตนจนถึงการจัดจําหนาย หวังเปนแนวทางพัฒนาตอยอด           อานตอ น.4

     

กลุมบริษัทเอสเอสไอ รวมมือกับองคกรสวนทองถิ่นในอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ไดแก อบต.แมราํพงึ อบต.กาํเนดินพคณุ และเทศบาลกาํเนดินพคณุ จดักจิกรรมและการแสดงตางๆ 
พรอมสนบัสนนุของรางวลัมากมายสาํหรบัเยาวชนในพืน้ที ่นอกจากนี ้บรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั
ซึ่งเปนบริษัทยอยของเอสเอสไอ  ไดเปดโอกาสใหเยาวชนไดขึ้นบนเครนหนาทาที่มีความสูง
ของขั้นบันได 84 ขั้น ที่ใชในการขนถายเหล็กแทงแบน สรางความตื่นตาตื่นใจ และเปนที่ชื่นชอบ
แกเยาวชนเปนอยางมาก
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา 
“เนือ่งในวนัเดก็แหงชาตปิระจาํป 2557 ซึง่ตรงกบัเสาร

ที่สองของเดือนมกราคมของทุกป หลายๆ หนวยงาน
ตางพองใจจัดกิจกรรมใน             อานตอ น.2

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมกับ สภาเยาวชนบานดอนสงา ชุมชนบานดอนสงา 
และภาคสวนตางๆในชมุชน จดักจิกรรมอาสาพฒันาชมุชนและสิง่แวดลอมป 2556 
โดยการสราง“ลานกีฬาตานยาเสพติด” เพื่อสาธารณะประโยชนแกคนในชุมชน        
สงเสริมการมีสุขภาพดีจากการออกําลังกาย ใชเวลาวางเปนประโยชนหางไกลจาก
สิ่งเสพติด มีผูเขารวม 27 คน ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหนาศาลาอเนกประสงค      
บานดอนสงา หมู 8 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

พืน้ทีภ่าคตะวนัออกไดมากยิง่ขึน้
โดยเฉพาะงานโครงสรางเหล็ก
ขนาดใหญและโครงสรางระบบ
ขนสงมวลชน นับเปนโอกาสที่
ดีในการตอยอดการดําเนินงาน
อุตสาหกรรม เปดโอกาสการ
ขยายธุรกิจรวมกัน นําไปสูธุรกิจ
การใหบริการดานวิศวกรรม
ระดับโลก
  นายณรงคฤทธ์ิ  โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด หรือ WCE ผูดําเนินธุรกิจ
บริการวิศวกรรมเปดเผยกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “จาก
สถานการณตลาดชวงป 2555 - 2556 
ที่ผานมา และในปจจุบัน พบวาตลาด
มีความตองการอุตสาหกรรมประกอบ
โครงสรางเหล็กภายในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากความตองการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานตางๆ ภายใน
ประเทศ ประกอบกับมีการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทั้งการขยาย
โรงงาน การสรางโรงงานใหม ของนัก
ลงทุนทั้งในประเทศ       อานตอ น.2
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ลุยงาน                 ต่อจากหน้า 1

และต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความ
แขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิในดา้นอตุสาหกรรมประกอบ
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Steel Fabrication) 
สำาหรบัอตุสาหกรรม โครงสรา้งระบบขนสง่มวลชน 
และโครงการกอ่สรา้งทัง้ในและตา่งประเทศทีก่ำาลงั
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น WCE จึงได้จับมือกับ 3 บริษัท 
คือ บริษัท คริสตัล สโนว์ ไลน์ แอร์ จำากัด ที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท เบสท์ เมทัล เวอร์ค
จำากัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และบริษัท 
พรีเมียร์ เมทอล (2003) จำากัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นพันธมิตร โดยได้ร่วมลงนาม
เอม็โอยบูนัทกึความเขา้ใจ (MOU-Memorandum Of 
Understanding) ในความรว่มมอืในการดำาเนนิธรุกจิ
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ฐานในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของลูกค้า
ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกได้มาก
ยิง่ขึน้ ซึง่ถอืเปน็โอกาสทีด่ใีนการขยายธรุกจิรว่มกนั
  นายณรงค์ฤทธ์ิ กล่าวว่า “ผลงานท่ีดำาเนินงาน
ร่วมกันมาระหว่าง WCE และ บริษัท คริสตัล สโนว์ 
ไลน์ แอร์ จำากัด หรือ CSL เช่น งานผลิตสะพาน
เหล็กขนาด 12 เมตร ทีพี และ ขนาด 6.15 เมตร ทีพี
ซึ่งเป็นงานเชื่อมประกอบโครงเหล็กด้านระบบ
ขนส่งมวลชน สะพานทางข้ามคลองของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยในช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ดา้นบรษิทัพรเีมยีร ์เมทอล (2003) จำากดั     ผล
งานที่ดำาเนินงานร่วมกันมา เช่น Lunching Truss 
และ Depot Stabling Building for MRTA Green line 
Extension Fabrication and Installation Steel Structure 
ซึ่งเป็นงานประกอบโครงสร้างพร้อมติดตั้งโครง
เหล็ก อาคารจอดรถ BTS ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

วันเด็ก                ต่อจากหน้า 1

และงานทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณารายละเอยีดเพือ่

ดำาเนินร่วมกันระหว่าง WCE กับบริษัท เบสท์ เมทัล 

เวอรค์ จำากดั หรอื BMW ซึง่เปน็งานโครงเหลก็ผลติ 

Platform ของงาน Module  เพื่อใช้ในแท่นขุดเจาะ

นำ้ามันกลางทะเล โดยความร่วมมือกับ 3 พันธมิตร
ดังกล่าว  มีมูลค่างานเริ่มต้นรวมมากกว่า  20
ล้านบาท

งานวิศกรรมแก่บริษัทลูกค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนเกดิความเชือ่มัน่ในศกัยภาพ คณุภาพใน

การดำาเนินงานของ WCE ในการก้าวไปอีกขั้นใน

ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมระดับโลก ดังสโลแกน

“We Engineer Your Success” นายณรงคฤ์ทธิ ์กลา่ว

  สำาหรับบริษัท 3 พันธมิตร ในด้านงาน

ประกอบโครงสร้างเหล็ก มี ดังนี้

  1) บริษัท คริสตัล สโนว์ ไลน์ แอร์ จำากัด หรือ 

CSL เป็นบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการ

ผลิต และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการงาน อาทิ 

เช่น ออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structural 

Design), งานตัดด้วยเคร่ือง CNC (Computer Numerical

Control), งานประกอบ (Assembly Work), งานเชื่อม

(Welding Work), งานติดตั้ง (Erection Work), งาน

ก่อสร้างอาคารโกดัง (Construction, Building, Factory,

Warehouse), ให้เช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจักร (Tool Machine

for Rent) และ บริการแรงงาน (Supply Manpower) 

เป็นต้น

  2) บริษัท เบสท์ เมทัล เวอร์ค จำากัด หรือ 

BMW เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมงานโครงสร้าง

เกี่ยวกับเหล็ก และสแตนเลสทุกชนิด ซึ่งให้บริการ

งานประเภทงานโลหะ (Metal Work) อาทเิชน่ ถงัเกบ็

(Storage  tank), งานท่อ (Piping), ห้องสูญญากาศ 

(Vacuum chamber), ถังผสม (Mixing tank) เป็นต้น

  3) บริษัทพรีเมียร์ เมทอล (2003) จำากัด เป็น

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งงานผลิตและติดตั้ง

โครงเหล็กให้กับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ทางด้าน 

Construction ซึง่ไดร้บัความไวว้างใจจากกลุม่ธรุกจิ

ด้าน Construction เพื่อเป็นฐานผลิตสนับสนุนงาน

ผลิตโครงสร้างเหล็กมาโดยตลอด

“วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่

จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ พร้อมกับส่งเสริมให้

ประชาชนไดเ้หน็ถงึความสำาคญัและความตอ้งการ

ของเด็ก รวมถึงการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึง

บทบาทสำาคัญของตนเอง

  โดยในวันเด็กปีนี้หลายๆ องค์กรส่วนท้องถิ่น 

ในอำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่าง

จัดกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เริ่มต้นที่ อบต.แม่รำาพึง 

ทีไ่ดม้กีารจดักจิกรรมลว่งหนา้ในวนัที ่10 ม.ค. 2557 

โดยการทำากิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดง

ของเดก็และเยาวชน กจิกรรมยงิปนื ปาลกูโปง่ การ

จับฉลากมอบของขวัญ การเล้ียงอาหาร เป็นต้น ท้ังน้ี

บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ ยงัไดร้ว่มใหก้ารสนบัสนนุ 

เช่น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

มอบรถจักรยาน จำานวน 25 คัน เพื่อเป็นรางวัลใน

การจบัฉลากใหแ้กเ่ดก็ บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย

จำากัด (มหาชน) ได้จัดซุ้มเล้ียงอาหารข้าวมันไก่ พร้อม

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานจำานวน 30,000 บาท 

แก่อบต.แม่รำาพึง และบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง

จำากัด ได้มอบเงินสนับสนุน จำานวน 2,000 บาท 

  นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก รองปลัดองค์การ

บรหิารสว่นตำาบลแมร่ำาพงึ กลา่ววา่ ไดม้กีารจดังาน

วันเด็กแห่งชาติ  เป็นประจำาทุกปี  โดยผู้บริหารมี

นโยบายทีจ่ะเปดิโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนในพืน้ที่
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ออกมาแสดงความสามารถ
และร่วมกิจกรรม อบต.ได้รับความร่วมมือจากหลาย
หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมาดว้ยดตีลอด แต่
สำาหรับปีนี้ อบต.แม่รำาพึง ได้เชิญชวนและขอรับ
การสนับสนุนของรางวัลจากเครือสหวิริยาด้วย
เนื่องจากทาง อบต. เห็นว่าบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่
ตำาบลแม่รำาพึงน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง 
  สำาหรับที่อบต.กำาเนิดนพคุณ และเทศบาล
กำาเนิดนพคุณ ในวันที่ 11 ม.ค. 2557 ได้มีการจัด
กิจกรรมความสนุกต่างๆ มากมาย เช่นเดียวกัน 
โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมสนับสนุนการเลี้ยงไอศครีมให้แก่น้องๆ             
อีกด้วย
  สำาหรับบุตรหลานของพนักงานนั้น ผู้สื่อข่าว
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า “เอสเอสไอ ได้จัด
กิจกรรมวันเด็กภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
โดยการเชญิชวนลกูหลานพนกังาน และเยาวชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีกิจกรรม 
เช่น การประกวดร้องและเต้น มอบทุนการศึกษา 
และเครือ่งเลน่เดก็บา้นลม ระบายสตีวัการตู์น เกา้อี้
ดนตร ีเหยยีบลกูโปง่ และกจิกรรมสอยดาว ซึง่สรา้ง
ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก
  นายสิทธิกร  ปิ่นศิริ  ผู้จัดการส่วน  Order
Completion บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)

หรือ TCRSS กล่าวว่า “บริษัทได้นำาเงินรายได้จาก
การดำาเนินกิจกรรมวันปีใหม่ของบริษัท จำานวน
รวม 15,000 บาท มอบบรจิาคใหก้บัโรงเรยีนจำานวน 
5 แห่ง แห่งละ 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่าว
ยาง โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ โรงเรียนบ้านหนอง
มงคล โรงเรยีนบา้นดอนทอง โรงเรยีนบา้นหว้ยแกว้ 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา 
   “ในฐานะของตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ที่
มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนเนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ รู้สึกถึงการตอบรับที่ดีจากทาง
ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครองของทุกโรงเรียน 
ต่างมีจุดมุ่งหมายที่จะนำาเงินที่ได้รับไปสมทบทุน
เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักเรียนของทุก
โรงเรียนต่อไป”
  ท่ีสำาคัญขาดไม่ได้อีกท่ีคือบริษัท ท่าเรือประจวบ
จำากัด โดยนายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากดั กลา่ววา่ บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมโดยเปดิ
ใหเ้ดก็ๆ และผูป้กครองไดเ้ดนิขึน้ไปบนเครนหนา้ทา่
ยักษ์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนถ่ายเหล็กแท่นแบน
ที่มีความสูงตามขั้นบันไดกว่า 84 ขั้น พร้อมกับได้
ทดลองขับเครน เก็บภาพความประทับใจ ซึ่งเป็น
ที่ชื่นชอบแก่เด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และ
มีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น กระป๋องพาเพลิน 
ไดรฟ์กอลฟ์ กจิกรรมบนเวทใีหน้อ้งๆ ไดแ้สดงความ

สามารถ ให้ร่วมร้องร่วมเล่นพร้อมรับของรางวัล
มากมาย และการชมปูม้า และปลากระพง ที่ทาง
ท่าเรือประจวบได้เพาะพันธุ์ไว้ เป็นต้น 
  เด็กชายนัครนิทร ์บวัผัน เยาวชนทีเ่ขา้รว่ม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 กล่าวว่า รู้สึก
สนุกมากครับ เพราะนอกจากได้แสดงความสามารถ
บนเวที เล่นเกมสนุกๆ เพื่อชิงรางวัล แล้วยังได้เจอ
เพื่อนใหม่ด้วยครับ ผมอยากให้จัดงานวันเด็กทุกๆ 
ปีเลย ปีหน้าผมก็จะมาเข้าร่วมอีกแน่นอนครับ
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
เอสเอสไอ กล่าวว่า “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็น
กิจกรรมที่มีความสำาคัญมาก เนื่องจากเด็กเป็น
ทรพัยากรทีส่ำาคญัของประเทศชาต ิทีจ่ะตอ้งเตบิโต
เปน็ผูใ้หญแ่ละทำาหนา้ทีใ่นการพฒันาประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้า  ด้วยเหตุนี้
การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลในการจัด
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นขวัญกำาลังใจส่งเสริมให้
เดก็ เยาวชน เปน็คนดรีูจ้กับทบาทหนา้ทีข่องตนเอง 
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆ ที่ส่งเสริม
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและขอบคุณที่ให้   
เอสเอสไอไดเ้ขา้ไปมโีอกาสเปน็สว่นหนึง่ในการรว่ม
ส่งเสริมสังคม ขอบคุณครับ”
  ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ได้มอบคำาขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2557 ว่า 
“กตัญญู รู้หน้าท่ี เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้ม่ันคง”

  นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า “งานหลักที่ 
WCE ให้บริการ คือ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก 
และโครงสร้างเหล็ก โดยสามารถจำาแนกได้เป็น             
3 ประเภท คือ 1) งานออกแบบ และเขียนแบบทาง
วศิวกรรม (Engineering) รายละเอยีดงานโครงสรา้ง
เหล็ก ระบบท่อและภาชนะแรงดัน โดยใช้บุคลากร

ที่มีประสบการณ์ และโปรแกรมสำาเร็จรูปที่มีความ

สามารถเฉพาะด้าน มีประสิทธิภาพสูง 2) งาน

แปรรูปเหล็ก (Steel Fabrication) ให้บริการแปรรูป

โครงสร้างเหล็กและระบบท่อ รวมทั้งงานเหล็ก   

ประเภทอื่นๆ โดยดำาเนินการภายในบริษัทเองซึ่งมี

ทมีงานทีม่ปีระสบการณ ์และมเีครือ่งจกัรทีท่นัสมยั 

3) งานก่อสร้าง (Construction) ให้บริการก่อสร้าง 

และตดิตัง้โครงสรา้งเหลก็ ระบบทอ่ เครือ่งจกัร และ
อปุกรณต์า่งๆ ในระบบของการผลติของอตุสหกรรม
ประเภทต่างๆ
  “ซึ่งจากการดำาเนินงานทั้งหมดนี้รวมถึงผล
งาน การสั่งสมประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรม
ทำาให้ WCE ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ

บริษัท พรีเมียร์ เมทอล (2003) จำากัด

บริษัท เบสท์ เมทัล เวอร์ค จำากัด

บริษัท คริสตัล สโนว์ ไลน์ แอร์ จำากัด
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

สภาเด็กดอนสง่า   ต่อจากหน้า 1

SSI KIDS           ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ ร่วมกับ สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ
“Super Smart & Intelligent kids (SSI Kids) 2013”    
ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจัดการ       
ส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชน พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพนำ้า
ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ในเขตตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จำานวน 70 คน เขา้มาศกึษาการตรวจวนัคณุภาพนำา้
ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 
 นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน ผู้จัดการส่วน
ศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ บริษัท บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้น้องๆ จะได้รับความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนำ้าและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ 
ซึ่งได้แบ่งออกเป็นภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ โดย
จุดเด่นของกิจกรรมคือ การที่น้องๆ ได้ออกทดลอง
ปฏิบัติจริงผ่าน 5 ฐานกิจกรรม 
 ฐานที่ 1  PRESSURE  SAND  เป็นฐานการ
สำารวจคุณภาพนำา้ โดยการทดสอบค่าความเป็นกรด
ด่าง (pH) และค่าออกซิเจนละลายนำ้า (DO) ในส่วน
บ่อรวบรวมนำ้าเสียโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วน ก่อนผ่านกระบวนการบำาบัด ซึ่งผลการ
ตรวจวัดที่น้องๆ ได้ ผลปรากฏว่าค่า DO เท่ากับ 
2-4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าน้อยที่สุดที่ยอมรับ
ได ้ไมเ่ปน็อนัตรายตอ่สตัวน์ำา้แตต่อ้งเฝา้ระวงัอยา่ง
ใกลช้ดิ  และคา่ (pH)  เทา่กบั 9 เปน็คา่ทีส่ตัวน์ำา้สว่น
ใหญ่ยังสามารถทนได้ 
 ฐานที่ 2 Direct Water Tower เป็นฐานการ
สำารวจคุณภาพนำา้ โดยการทดสอบค่าความเป็นกรด
ด่าง (pH) และค่าออกซิเจนละลายนำ้า (DO) ในส่วน
บ่อรวบรวมนำ้าเสียโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน หลังจากผ่านกระบวนการบำาบัดแล้ว ซึ่ง
ผลที่ได้ พบค่า DO เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น
ค่าที่ดีต่อสัตว์นำ้า และค่า (pH)  เท่ากับ 9 เป็นค่าที่
สัตว์นำ้าส่วนใหญ่ยังสามารถทนได้  
 ฐานที่ 3 PO เป็นฐานการสำารวจคุณภาพนำ้า 
โดยการทดสอบค่าความเป็นกรดด่าง(pH) และค่า
ออกซเิจนละลายนำา้ (DO) ในสว่นบอ่รวบรวมนำา้เสยี
โรงงานผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นประเภทปรบั
ผิวและเคลือบนำ้ามัน ซึ่งผลที่ได้ พบค่า DO เท่ากับ 
8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นค่าที่ดีมากสัตว์นำ้าเจริญ
เติบโตได้ดี และค่า (pH) เท่ากับ 9 เป็นค่าที่สัตว์นำ้า
ส่วนใหญ่ยังสามารถทนได้  
 ฐานที่ 4 การสำารวจสัตว์เล็กนำ้าจืด นักวิทยา-
ศาสตร์ได้ประเมินระดับมลภาวะในลำานำ้าได้จาก
การสงัเกตประเภทสตัวน์ำา้ ซึง่เปน็ “สตัวบ์ง่ชี”้ และ
จากการเกบ็ตวัอยา่งสตัวใ์นแหลง่นำา้ของเอสเอสไอ 
สำารวจพบตัวชีปะขาว แมลงปอเข็ม แมลงปอหาง
แฉก มวนจานปากยาว หอยฝาเดยีว และกุง้ ซึง่เปน็
สัตว์นำ้าจืดที่บ่งบอกคุณภาพนำ้าว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

 และฐานที่ 5 ฐานการสำารวจนก สำารวจพบ
นกยางโทนใหญ่ นกกานำ้าเล็ก นกยางไฟหัวดำา           
นกตะขาบดง นกแซงแซวหางปลา นกอีเสือสีนำา้ตาล 
นกกระจอกตาล นกเขาใหญ่ และนกปลอดหน้า
นวล ซึง่แสดงถงึความหลากหลายทางชวีภาพและ
บ่งบอกถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ
โรงงานของเอสเอสไอ 
 นางสาวเนาวรัตน์  อินทรเดช  นักวิชาการ
ส่ิงแวดล้อมชำานาญการ สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวกับ
ทีมข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ดีใจที่ได้
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ SSI KIDS ปีที่ 4 สำาหรับ
รปูแบบกจิกรรมในวนันี ้เราเนน้ใหน้กัเรยีนไดล้งมอื
ปฎบิตัดิว้ยตนเองในหอ้งเรยีนธรรมชาตขินาดใหญ่
โดยใชท้กัษะทางวทิยาศาสตรใ์นเรือ่งการตรวจวดั
คณุภาพนำา้โดยใชเ้ครือ่งมอืทดสอบอยา่งงา่ย (Test
Kids) เพื่อหาปริมาณออกซิเจนละลายนำ้า ค่า pH 
และการตรวจวัดทางชีวภาพ การดูสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กที่อยู่ในนำ้า และการดูนก ซึ่งเห็นได้ว่าเด็กๆ 
สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีได้ และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปช่วยเฝ้า
ระวังดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้พร้อมกับเป็น
กำาลังสำาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
เราอีกด้วย”
 นายธีรยุทธ ทองเสภี พนักงานอาสาของ
เอสเอสไอ กล่าวว่า “ตลอดระยะการจัดโครงการ 
4 ครั้งที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอาสา 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพนำ้าใน
บ่อบำาบัด PO รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในด้านการจัดการ  
สิง่แวดลอ้มของเอสเอสไอ และนอ้งๆ จะไดน้ำาความ
รู้ไปใช้ในอนาคตต่อไป”
 ด.ช. ผดุงเกียรติ ทั่งทอง เยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการ SSI KIDS กล่าวว่า “จากการสำารวจสัตว์
เล็กนำ้าจืด ผมได้เจอสัตว์ต่างๆ ในนำ้าที่บ่งบอกถึง
คุณภาพนำ้า และได้พบนกหลายชนิด เช่น นก
ตะขาบดง นกแซงแซว ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจวัดคุณภาพนำ้า ซึ่งสามารถนำาไปตรวจว่านำ้า
ที่ไหนสะอาดหรือไม่สะอาด ขอขอบคุณ SSI ที่ให้
โอกาสผมได้มาในวันนี้ครับ” 
 ด.ช. ณรงค์ชัย โพธิ์เดช เยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการ SSI KIDS กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากท่ีได้มา
ร่วมโครงการนี้ และอยากให้บริษัทจัดกิจกรรมนี้อีก
วันนี้ได้ตรวจนำ้าเจอตัวอ่อนแมลงปอ กุ้ง ด้วงนำ้า 
ทำาให้รู้ว่านำา้ในบริษัทท่ีบำาบัดแล้ว เป็นนำา้ท่ีดี สามารถ
ใช้ได้ อยากให้บริษัทจัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป” 
 “จากการดำาเนินโครงการ“ Super Smart & 
Intelligent kids (SSI Kids) ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่
ผ่านมา เอสเอสไอได้สนับสนุนให้เยาวชนในเขตตำาบล
แม่รำาพึงจัดต้ังกลุ่มเยาวชนคนรักษ์สายนำา้ข้ึน โดยจะ
มีการออกไปตรวจติดตามวัดค่านำ้าในจุดตรวจที่
บริษัทตั้งขึ้นในเขตบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน โดย
การเกบ็ตวัอยา่งนำา้มาตรวจวเิคราะหค์ณุภาพดว้ย
ตนเอง มีทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ จุดตรวจวัดนำ้าบริเวณ 
คลองวงักระจอง คลองทา่ขาม คลองแมร่ำาพงึตน้นำา้
และปลายนำ้า ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจใน
การจัดการสิ่งล้อมของโรงงาน และพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากชุมชน” นายวชิรศักดิ์ กล่าว

ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนตอบสนองความต้องการ
ของเยาวชนบ้านดอนสง่าในการสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด และความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก
ผู้นำาชุมชนในหมู่บ้านที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย 
และทุนทรัพย์ในการจัดทำาลานกีฬานี้ขึ้น ร่วมกับ
เยาวชนในหมูบ่า้นทีไ่ดร้ว่มแรงกนัปรบัพืน้ที ่เทปนู 
เกลี่ยปูน ทาสีที่ทำาการสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า 
ซึ่งลานกีฬาแห่งนี้จะเป็นที่ออกกำาลังกายของ
คนในหมูบ่า้น และตัง้ใจไวว้า่จะใชล้านกฬีาแหง่นี้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างความสามัคคีในชุมชน
ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้านอีกด้วย”

 นายไชยา  ทรหด 
ผูใ้หญบ่า้นดอนสงา่ หมู่
ที่  8 ต.กำาเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน  กล่าวว่า
“ผมในฐานะผู้นำาชุมชน
บ้านดอนสง่า  ต้องขอ
ขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ให้

        การสนับสนุนงบประมาณ

สว่นหนึง่ในการจดัทำาลานกฬีาตา้นยาเสพตดิ ซึง่

ลานกีฬานี้เป็นความต้องการ 100% ของคนใน

ชมุชน โดยในวนันีด้เูหมอืนวา่คนไมไ่ดเ้ขา้มารว่ม

เยอะนักในส่วนของเยาวชนด้วยเหตุที่ว่าเยาวชน

นั้นยังไม่มีทักษะความสามารถในเรื่องของการ

ก่อสร้าง จึงได้มาแค่เป็นลูกมือในการใช้แรงาน

บ้างบางส่วน ส่วนชาวบ้านบ้านดอนสง่าเรานั้น

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช้าขึ้น

มาก็ต้องเข้าไร่เข้าสวน เลี้ยงสัตว์ แต่ถึงแม้เขาจะ

มาไมไ่ดเ้ขากย็งัมสีว่นรว่มในครัง้นีโ้ดยการใหเ้งนิ

มาซื้อข้าว ซื้อนำ้า สนับสนุนให้กับเยาวชน ผู้นำา

ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้ร่วมแรงกัน

จัดทำาลานกีฬาในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่คนในชุมชน

เท่านั้นที่ให้การสนับสนุน แต่ยังมี นายประมวล 

พงศ์ถาวราเดช นายกเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ

กำานันวิเชียร เกตุงาม ร่วมให้เงินสนับสนุนสมทบ

การก่อสร้างจำานวนหนึ่ง อีกทั้งยังได้ภาคเอกชน

เข้ามาสนับสนุนเช่น โรงโม่หินของทองที่ได้ให้

หินคลุกมาปรับพื้นที่ หจก.ชุมแสงคอนกรีต ได้ให้

ส่วนลดค่าปูนซีเมนต์ รวมไปถึงยังไม่คิดค่าเช่า

แบบเหล็กเทปูนอีกด้วย ด้วยความร่วมมือจาก

ทกุภาคสว่นทีไ่ดก้ลา่วนีผ้มในฐานะผูน้ำาชมุชนจะ

ใชล้านกฬีาตา้นยาเสพตดิแหง่นีเ้ปน็สถานทีอ่อก

กำาลังกายในชุมชนให้เยาวชน และชาวบ้านได้ใช้

ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 นายสมบตั ิแกว้บดุดา ผูจ้ดัการสว่นชมุชน

สมัพนัธ ์เอสเอสไอ กลา่วเพิม่เตมิวา่ “ขอขอบคณุ

ทุกภาคส่วนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเยาวชน และผู้นำา

ชุมชนบ้านดอนสง่า ที่ได้เสียสละ ร่วมแรงลงมือ

ทำากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับ

ชมุชน เอสเอสไอ ในฐานะภาคเอกชนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่

พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคประชาสังคมทุกแห่ง   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม นำาพา

ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป”ไชยา  ทรหด

ในการรวมกลุ่มจัดตั้งสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า 
โดยการสนุบสนุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัส
ตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ ชมุชนบา้นดอน
สงา่ และภาคสว่นตา่งๆในชมุชน ในการขบัเคลือ่น
ส่งเสริมให้เยาวชนระดับหมู่บ้านได้ฝึกทักษะการ
บรหิารศนูยพ์ฒันาเรยีนรูท้กัษะชวีติเยาวชน และ
ดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ นั้น
 ในวันนี้ เยาวชนเหล่านั้นได้เริ่มผลิตผล
งานให้พวกเราเห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยการจัด
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การสรา้ง“ลานกฬีาตา้นยาเสพตดิ” ซึง่เปน็ความ
ประสงคข์องเยาวชนโดยผา่นมตกิารประชมุระดม
ความคิดของสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า และ
ที่ปรึกษาสภาเยาวชน ที่ต้องการเน้นกิจกรรม
ให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เน้นการ
จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับผู้
ปกครอง และคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และบทบาทหน้าที่ในความรู้สึก
ถึงการเป็นเจ้าของ 
 นายสมบัติ แก้วบดุดา ผูจ้ดัการสว่นชมุชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวว่า กิจกรรมสร้าง “ลาน
กีฬาต้านยาเสพติด” นี้ได้เริ่มดำาเนินการเมื่อวันที่ 
14 และ 17-18 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ
พื้นที่สาธารณะหน้าศาลาอเนกประสงค์ บ้าน
ดอนสง่า หมู่ 8 ต.กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีเยาวชน และคนในชุมชน
เข้าร่วม รวมจำานวน 27 คน ในการสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติดที่มีขนาด 360 ตร.ม. มีขนาดความ
กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมกันนี้ยังได้รับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้าง
จากหลายๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  ประกอบด้วย
 บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี สนับสนุนงบ
ประมาณ 30,000 บาท กลุ่มการเงินในหมู่บ้าน   

(ผลกำาไรของกลุ่มบริจาคเพ่ือพัฒนาชุมชน) 25,000
บาท คุณเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกอบต.กำาเนิด
นพคุณ  (งบฯ ส่วนตัว)  5,000  บาท  คุณวิเชียร
เกตุงาม กำานัน ต.กำาเนิดนพคุณ (งบฯ ส่วนตัว) 
5,000 บาท คุณประมวล พงศ์ถาวราเดช 3,000 
บาท ชุมชนบ้านดอนสง่า สนับสนุน ทรายถม 1 
เที่ยว ค่ารถปรับพื้นที่ ข้าว 50 กล่อง รวมมูลค่า 
6,250 บาท โรงโม่หิน บ.ขอนทอง จำากัด สนับสนุน 
หินคลุก 4 คันรถสิบล้อ 12,400 บาท หจก.      

ชุมแสงคอนกรีต มอบส่วนลดคอนกรีตผสมเสร็จ
และค่าเช่าแบบเหล็กเทคอนกรีต 4,700 บาท และ 
อบต.กำาเนดินพคณุมอบอปุกรณก์ฬีา 10,000 บาท 

รวมมูลค่าโครงการทั้ง
สิ้น 101,350 บาท
 นางสาวอำาพนัธ ์
ดาราเมือง ประธานสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า
กล่าวว่า “ดิฉันมีความ 

         รู้สึกยินดีมากที่ บริษัทฯ อำาพันธ์ ดาราเมือง
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 สยามคราฟทลงนาม
สัญญาจางWCEสราง
โรงเก็บถานหินและ
ติดตั้งระบบลําเลียง
ถานหิน 180 ลาน
นายณรงคฤทธ์ิ  โชตินุชิตตระกูล
(ขวา) กรรมการผูจัดการ บริษัท 
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

X

(WCE) บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ซึ่งเปนผูใหบริการงานดานวิศวกรรม และ 
นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย (ซาย) กรรมการผูจัดการ บรษิทั สยามคราฟท
อุตสาหกรรม จํากัด ในเอสซีจี เปเปอร รวมลงนามสัญญาจางเหมามูลคา 
180 ลานบาท เพ่ือสรางโรงเก็บถานหินและติดต้ังระบบลาํเลยีงถานหนิความ
จุ 30,000 ตัน สําหรับหนวยผลิตไอนํ้าและไฟฟา โรงงานบานโปง จ.ราชบุรี 
ซึง่มมีาตรฐานในระดบัสากลและมปีระสทิธภิาพสงูในดานความปลอดภยั
และชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พิธีเซ็นสัญญาจัดข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ี ณ 
สํานักงานใหญ เอสซีจี บางซ่ือ

TCRคดิใหม‘เครือ่งถอดลกูสบู’
ประหยัดเวลา-ทํางานปลอดภัย

สรางอาชีพ         ตอจากหนา 1

ในการดําเนินกิจกรรม เปนตนแบบใหกับ
นักศึกษา ชุมชนใกลเคียง เสริมสรางอาชีพ
และรายได เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 ท่ีผานมา 
ณ ศนูยการเรยีนรูการเพาะเหด็บานดอนสงา
หมู ท่ี  8 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ
  จากการริเริ่มดําเนินโครงการ “โรงเรียน
เศรษฐกจิพอเพยีงฯ เพือ่ความยัง่ยนื” ในโรงเรยีน
บานหนองจันทร ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน เปน
แหงแรกและเหน็ผลเปนรปูธรรมโดยโรงเรยีนไดมี
การตอยอดการดาํเนนิกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง
ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเปนการขยาย
ผลเอสเอสไอจึงไดริเริ่มจัดตั้ง โครงการ “โรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน” เปนแหงที่
สองขึ้นที่ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.บางสะพาน
ดวยการจัดฐานเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงตนแบบ
จํานวน 8 แหงในพื้นที่ อ.บางสะพาน เพื่อสงเสริม
การเรียนรูทักษะอาชีพ สรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนัก
ศึกษากศน. และชุมชน โดยกิจกรรมเปนไปตาม
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน
  นายผดุงศุกดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทัว่ไปสาํนกัประชาสมัพนัธและชมุชนสมัพนัธ เอส
เอสไอ เปดเผยกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอส
ไอ” วา เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2556 ที่ผานมา เอส
เอสไอไดรวมกบัศนูยสงเสรมิการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) อ.บางสะพาน  
ไดจัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะอาชีพดานการ
เพาะเห็ดใหกับกลุมนักศึกษา กศน. ตําบลธงชัย 
และตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน  ที่สนใจ 

จํานวน 29 คน ไดศึกษาเรียนรูทั้งทางภาคทฤษฎี 
และภาคปฎิบัติ จากปราชญชุมชนที่มีความ
รู และประสบการณมากกวา 10 ปในการเพาะ
เห็ดเชิงพาณิชย โดยนักศึกษาไดศึกษาเรียนรู
กระบวนการในการเลี้ยงเห็ดตั้งแตเริ่มตนจนถึง
การจัดจําหนาย เชน วงจรชีวิตเห็ด การทํากอน
เห็ด การเขี่ยเชื้อ การดูแลรักษากอนเห็ดใหได
ผลผลิตที่สมํ่าเสมอ การดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด 

ตลอดจนการบริหารจัดการเปนตน ณ ศูนยการ
เรยีนรูการเพาะเหด็บานดอนสงา หมูที ่8 ต.กาํเนดิ
นพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
   ภายหลังจากการฝกทักษะอาชีพนักศึกษา
ไดตั้งเปาหมายนําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทาง
ในการดาํเนนิกจิกรรมโรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อความยั่งยืน และพัฒนาตอยอด เปนตนแบบ
ใหกับนักศึกษา และชุมชนใกลเคียงตอไป

     นายกําจัฏ กวางขวาง 
คร ูกศน.ประจาํตาํบลกาํเนดิ
นพคุณ กลาวกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
วา “การนํานักศึกษากศน.
เขารวมกิจกรรมกับบริษัทฯ 

ในวันนี้นับวาเปนโอกาสที่ดีสําหรับนักศึกษาที่ได
เรยีนรูทัง้ในภาคทฤษฎ ีและภาคปฎบิตัทิีไ่ดลงมอื
ปฏิบัติจริงเพื่อที่นักศึกษาสามารถนําความรูที่ได
รับในวันนี้ไปลงมือปฎิบัติจริงที่ศูนยกศน.ประจํา
ตําบลเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานใหกับ
ชุมชนโดยรอบ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถนํา

ความรูเหลานี้ไปเปนอาชีพเสริมสรางรายไดให

กับนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทีท่าง กศน. ไดมกีารบรรจไุวในหลกัสตูรการเรยีน

การสอน”

    น.ส.สุภักษร ใตชมภู 

นักศึกษากศน.ศูนยตําบล

กาํเนดินพคณุ กลาววา “ใน

วันนี้ดิฉันไดเขามารับการ

อบรมฝกทักษะอาชีพใน

การเพาะเห็ดซ่ึงทางวิทยากร

ไดบรรยายตัง้แตการหาวสัดเุพาะ การเขีย่เชือ้เหด็  

การดแูลรกัษากอนเชือ้ และโรงเรอืน จนถงึวธิกีาร

เกบ็เหด็เพือ่จาํหนายสูทองตลาด นบัไดวาการทาํ

ฟารมเลี้ยงเห็ดสามารถทําเปนอาชีพไดดวย หลัง

จากนี้ดิฉันจะนําความรูที่ไดไปแนะนําเพื่อนๆ ที่

สนใจเพื่อขยายผลใหเปนประโยชนอีกดวย”

     นายสมพร บุญมี 

นักศึกษากศน.ศูนยตําบล

ธงชัย กลาววา ผมไดเขา

ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ฝ ก อ า ชี พ

เพาะเห็ดภายใตโครงการ

โรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีง

      ในวนันีน้บัวาเปนประโยชน

อยางมากเพราะวาเราสามารถทําเองที่บานได

โดยมีตนทุนการผลิตที่ไมสูง แตสามารถสราง

รายไดเปนอยางดีซึ่งสามารถนําไปทําเปนอาชีพ

ไดเลย โดยในวันนี้ทางวิทยากรไดอธิบายราย-

ละเอียดตางๆ  ไดเปนอยางดี  รวมถึงแนะนํา

เคล็ดลับในการเพาะเห็ดใหมีคุณภาพ และได

ปริมาณที่มากกวาที่อื่นๆ ใหอีกดวย  

กําจัฏ กวางขวาง

สุภักษร ใตชมภู

สมพร  บุญมี

เหล็กแผนรีดเย็นคิดนวัตกรรมถอด
ประกอบลกูสบูขนาดใหญในการซอม
เปล่ียนอะไหล ดวยการออกแบบอุปกรณ
ชวยในการถอดประกอบ  สามารถควบคุม
เวลาในการทํางานอยูในมาตรฐาน
สําเร็จจากระยะเวลา 680 นาทีเหลือ 
480 นาที ทํางานปลอดภัย ประหยัด    
ปละ 42,000 บาท
 นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายการผลิต บริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS เปดเผยกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็
เอสเอสไอ” วา จากปญหาการถอดประกอบ
ลูกสูบขนาดใหญ เพื่อซอมเปลี่ยนอะไหล
พบวาในการดําเนินงานไมสามารถควบคุม
เวลาในการซอมใหอยูในมาตรฐานที่
กําหนดไวคือ 480 นาทีได ซึ่งเมื่อปฏิบัติ
จรงิทาํเวลาอยูที ่680 นาท ี(โดยใชพนกังาน
จํานวน 3 คน) พรอมกับพบวาการทํางาน
มีลักษณะไมปลอดภัย 
 ดงันัน้พนกังานซอมบาํรงุ สวน Main-
tenance Control จึงไดรวมพลังภายใตการ
ทํากิจกรรม T1 (QCC) ในชื่อ “MC Team” 
โดยการอาสานําปญหาการถอดประกอบ

ลกูสบูขนาดใหญ ดงักลาวคดิวธิกีารแกไข 
ดวยการศึกษาสภาพปญหาปจจุบัน เชน 
การถอดประกอบ การยกเคลื่อนยาย การ
ตรวจสอบ เปนตน นํามาวิเคราะหปญหา
หาสาเหตุ พรอมทั้งหาวิธีการแกไขที่เกิด
ขึ้น โดยพนักงานไดรวมกันออกแบบ
อุปกรณ เพื่อชวยในการถอดประกอบ 
หรือที่เรียกวา Jig ขึ้นมาชวยในการจับยึด
ชิ้นงานแบบถาวร และสราง Stand ที่มีรูป
แบบของรางทีม่จีดุรองรบัเลือ่นไดในระดบั
ขึน้-ลง, ซาย-ขวา เพือ่ปรบัใหใชงานไดตาม
ขนาดของกระบอกสูบ ทําชุดลอเลื่อนให
ดงึ หรอืถอดประกอบไดโดยไมตองใชเครน 
ขึ้นมา และนําไปทดลองใชงานจริงพบวา
สามารถทํางานไดเปนอยางดี สามารถ
ควบคมุเวลาในการถอดประกอบไดสาํเรจ็
ตามเวลาทีก่าํหนดไวเปนมาตรฐาน ซึง่ชิน้
สวนที่ถอดก็ไมเสียหาย รวมถึงมีความ
ปลอดภัยในการทํางานมากขึ้นดวย
 นายเฉลมิ กลาวเพิม่เตมิวา “ในเรือ่ง
ของการสรางเครือ่งมอืนีใ้ชเงนิลงทนุเพยีง 
73,500 บาท สามารถประหยัดคาแรงทาง
ตรงไดปละ 42,000 บาท ยงัไมรวมคาความ
เสยีหายจากชิน้สวนในการถอด ซึง่เกดิขึน้

บางครั้งในการถอดประกอบแบบเดิม   
รวมถงึความปลอดภยัในการทาํงาน ซึง่ไม
สามารถวัดเปนมูลคาได โดยความสําเร็จ
ทั้งหมดนี้มาจากความรวมมือรวมใจของ
พนักงานที่รวมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให 
TCRSS เปนหนึ่งอยูเสมอ”
 นายวิริยะ สวางชม ชางเทคนิค
อาวุโส TCRSS หนึ่งในสมาชิกกลุม MC 
Team กลาววา “มีความภาคภูมิใจใน
การทํากิจกรรม T1 ครั้งนี้ สามารถการแก
ปญหาการ ถอด-ประกอบ กระบอกสูบที่
มีขนาดใหญ ไดในเวลาที่กําหนด ซึ่งใน
การทํางานแตละครั้งจะชวยใหบริษัทลด
คาใชจายในการซอม และตัวพนักงงาน
เองสามารถทํางานสะดวกขึ้น มีความ
ปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น”
 นายชัชวาลย วงษกลม หัวหนา
งานอาวุโส TCRSS MC Team ที่ปรึกษา
กลุม กลาววา ภูมิใจกับความสําเร็จของ
ผลงาน ซึ่งผลจากการการทํากิจกรรมใน
ครั้งนี้ ทําใหเราสามารถสรางทีมงานที่
ทํางานรวมกันไดดี มีการคิดวิเคราะห หา
แนวทางการแกไขปญหาทีเ่ปนงานประจาํ
จนสําเร็จ ทําใหสามารถทํางานไดอยาง
ปลอดภัย และชวยลดคาใชจายในสวน
ของคาแรงได และที่สําคัญที่สุด คือ รวม
กนัผลกัดนัใหโรงงานของเรา [TCRSS No.1] 
เปนโรงงานที่ดีที่สุด”

      เอสเอสไอรวมพลังตอตานทุจริต พนักงานบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ แสดงพลังและเจตนารมณตอตาน
การคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดวยการรวมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปน ตานโกง”  
Walk  Run Fun Bike Anti-Corruption 2013 ซึง่จดัโดยองคกรตอตานคอรรปัชัน่ 
(ประเทศไทย) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีนายประมนต สุธีวงศ
ประธานองคกรตอตานคอรรปัชัน่ (ประเทศไทย) เปนประธานในพธิเีปด ในวนั
อาทติยที ่15 ธ.ค. 2556 ทีผ่านมา ณ  บรเิวณทองสนามหลวง กรงุเทพมหานคร

X
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อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
สมาชิกทีมธนาคารชุมชนบ้าน
ม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ ที่ก้าว
สู่ เวทีภายนอก ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และความสำาเร็จ
งานธนาคารชมุชน ใหก้บัพีน่อ้ง
พืน้ทีห่มู1่ หมู ่2 และหมู ่3 ตำาบล
เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
เพื่อเป็นตัวอย่างของแนวทาง
การจัดต้ังธนาคารชุมชน หรือกลุ่ม
ออมทรัพย์ แชร์ประสบการณ์ดีๆ
จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ผ่านเป้าหมาย
เดียวกัน คือการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน          :อ่านต่อหน้า 3

ทมีมวลชนสมัพนัธ ์เตมิความสขุใหเ้ดก็ๆ 
ส่งมอบชุดเคร่ืองเขียน 7 ตำาบล 39 โรงเรียน

เริ่มเข้าสู่ปีใหม่กับกิจกรรมดีๆ ในการส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ 
อำาเภอบางสะพาน สำาหรับกิจกรรมวันเด็ก 2557 โดยทีมมวลชน
สัมพันธ์ เครือสหวิริยา เดินทางไปมอบชุดเครื่องเขียน ให้กับน้องๆ 
39 โรงเรียน 7 ตำาบล อาทิ ร.ร.บ้านท่าขาม ร.ร.บ้านดอนสำาราญ 
ร.ร.บ้านนาผักขวง ร.ร.บ้านทุ่งเชือก ร.ร.บ้านวังยาว ฯลฯ เป็นต้น

บริษัทในเครือสหวิริยา จับมือกันร่วมป้องกันยาเสพติด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรรอบด้านเพื่อให้
ได้ระดับมาตรฐานสากล เน้นยำ้าคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำาคัญ 

เหลก็แผน่เคลอืบไทย และบ.ีเอส.เมทลั สาขา 1
จบัมอืเขา้รบัใบรบัรองฯ ปอ้งกนัยาเสพตดิ จ.ประจวบฯ

15 สภาผูน้ำาชมุชน เวทสีนบัสนนุ
งานพัฒนา 360 องศา ของพ่ีน้องชาวบางสะพาน

  ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
นำาทมีโดยนางสาววนัวสิาข์ หุ้นจ้ิน    
ผู้จัดการแผนกฯ พร้อมด้วยทีมงาน
กว่า 10 ชีวิตที่ดูแลแต่ละพื้นที่ เดิน
สายมอบชดุเครือ่งเขยีนใหเ้ดก็แตล่ะ
โรงเรยีนในพืน้ที ่มทีัง้สิน้ 39 โรงเรยีน 
ทั้ง 7 ตำาบลในอำาเภอบางสะพาน 
พรอ้มเชญิชวนใหเ้ดก็ๆ รว่มงานและ

เข้าชมกิจกรรมของท่าเรือประจวบ
  โดยผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์
ให้รายละเอียดว่า “สำาหรับวันเด็กปี 
2557 นี้ เครือสหวิริยา ได้ดำาเนินการ
สนับสนุนกิจกรรมให้กับเด็กตาม
โรงเรียนต่างๆ เหมือนเช่นที่เคยไป
ร่วมงานทุกปี ปีนี้เรานำาชุดเครื่อง
เขียนไปมอบ  : อ่านต่อหน้า 2

เครือสหวิริยาเห็นถึงความสำาคัญของเศรษฐกิจในชุมชนบางสะพาน หวัง
ผลักดันให้ทุกคนมีอาชีพ และรายได้เสริม สนับสนุนสินค้าต่างๆ จากชุมชน 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน  : อ่านต่อหน้า 3

สรุปยอดรายได ้“กจิกรรม
สินค้าชุมชนเคล่ือนท่ี” ปี 56
สูงกว่าเป้าท่ีต้ัง มุ่งม่ันต้ังใจร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับพ่ีน้องชาวบางสะพาน

 เมือ่เรว็ๆ นี ้นายสาคร ศรวีชิยั รองผูจ้ดัการ
โรงงาน บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด สาขา 1 
(บางสะพาน) และนายสมเกียรติ ดงสกุล
รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จำากัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร และ
พนักงาน เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่าน
เกณฑ์การรับรอง (มยส.) ปี 2556 จำานวน 23 แห่ง 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบ
กิจการใช้ในการตรวจสอบและประกาศแสดง
ตนเองว่า   : อา่นตอ่หนา้ 2

ทีมงานธนาคาร
ชมุชนบ้านม้าร้อง
ก้าวสู่เวทีภายนอก
แบง่ปนัประสบการณ์
ให้พี่น้อง จ.ลพบุรี

l  สนับสนุนวันเด็ก

น.4

l  จัดงานวันเด็ก

น.4

l  จัดเสวนา

น.4

อกีหนึง่ผลงานเดน่จากเวทคีณะทำางานขบัเคลือ่นการจดัตัง้สภาผูน้ำาชมุชน
และโครงการสหวริยิารว่มพฒันา ทีน่อกเหนอืจากการกอ่ตัง้ธนาคารชมุชน 
ทั้งหมด 16 ธนาคารแล้ว บทบาทของ “สภาผู้นำาชุมชน” ที่เดินหน้าไปกับ
การทำางานของธนาคารชุมชน ก็เป็นอีกหนึ่งมิติ ที่มีส่วนในการพัฒนา
ชุมชน ของพี่น้องชาวบางสะพาน   :อ่านต่อหน้า 4

บี.เอส.เมทัล สาขา 2 สนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กในพื้นที่

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดเสวนา
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมสนับสนุน
  กิจกรรมวันเด็ก 
  อบต.แมร่ำาพงึ
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ทีมมวลชนสัมพันธ์  ต่อจากหน้า 1

ค่ามาตรฐาน

รับใบรับรองฯ       ต่อจากหน้า 1

เป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคล้อง
กับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้
รับเกียรติจาก นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
ผู้มอบใบรับรองฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์ณ หอ้งโยธนิ โรงแรมหาดทอง 
อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 โดย บจก.บี.เอส.เมทัล และบจก.เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย พร้อม บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ 
บจก.เวสท์โคทส์ เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมจัดทำาระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา-
เสพตดิในสถานประกอบกจิการ (มยส.) ป ี2556 
ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อกำาหนดหลัก 1.มีการบริหาร
จัดการ 2.มีคณะทำางาน 3.มีการประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน และให้ความ
รู้ 4.มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 5.มีมาตรการช่วยเหลือและให้
โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาในสถานประกอบการ 
6.มกีารตดิตามและประเมนิผล โดยการรบัรอง
มีอายุ 3 ปี ทาง สนง.สวัสดิการฯ จึงได้จัดพิธี

มอบใบรับรองฯ ป้องกันยาเสพติด ซ่ึงภายในงาน

มีการอบรม “การจัดทำาระบบมาตรฐานการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ” และ “หลักเกณฑ์และข้อ

กำาหนดการจดัทำาระบบมาตรฐานการปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ

กิจการ” โดย นายสุกิจ ครุฑคง นักวิชาการ

แรงงานชำานาญการ สำานักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นายสาคร ศรีวิชัย รองผู้จัดการโรงงาน 
บ จ ก . บี . เ อ ส .
เมทัล กล่าวว่า 
“บริษัทฯ ได้เข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
มาตรฐานการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา-
เสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ 
ซึ่ ง เ ริ่ ม ดำ า เ นิ น
การป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการตาม “โครงการ

โรงงานสีขาว” ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการช่วย

ให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางการ

ปฏบิตัติอ่แรงงานในดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิโดยสมคัรใจ และมรีะบบเฝา้

ระวังปัญหาอย่างยั่งยืน  สุดท้ายอยากบอก

พนักงานทุกท่านว่าภูมิใจที่ทุกคนร่วมมือกัน

จนได้ใบรับรองฯ ป้องกันยาเสพติดนี้ และ

อยากให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไป เพื่อตัวของทุก

คนและองค์กร”

 นายสมเกียรติ ดงสกุลรุ่งเรือง ผู้ช่วย

ผู้จัดการโรงงาน บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย 

กล่าวว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นแรงขับ

เคลื่อนที่สำาคัญขององค์กร องค์กรจะก้าว

ต่อไปได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพความพร้อมของ

พนกังาน เรือ่งปญัหายาเสพตดิเปน็อกีปญัหา

ที่บริษัทให้ความสำาคัญ จึงได้เข้าร่วมโครง

การฯ เพือ่ใหม้คีวามเปน็ระบบแบบแผนในการ

ทำางานและเฝ้าระวัง อีกทั้ง ช่วยสร้างกรอบให้

พนักงานได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติ ทั้งนี้ 

ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือกัน 

และอยากใหพ้นกังานทกุคนมองวา่เปน็เรือ่งที่

ตอ้งปฏบิตัริว่มกนัไมใ่ชข่องใครคนใดคนหนึง่”

ประกอบด้วยกระเป๋าใส่ดินสอ ยางลบ ดินสอ 

หนังสือเพิ่มทักษะ และอื่นๆ ที่สามารถสร้าง

ความรู้และเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ โดยมีทีม

ลงพื้นที่ทุกตำาบลในอำาเภอบางสะพาน 7 

ตำาบล 39 โรงเรียน พร้อมกับเชิญชวนเด็กและ

ผูป้กครองไปสนกุสนานกบักจิกรรมวนัเดก็ ณ 

ท่าเรือประจวบ โดยมีเต๊นท์กิจกรรมจากทีม

งานมวลชนฯ และทีมท่าเรือฯ ได้เปิดให้เด็กๆ 

ไปสนุกสนานกันเต็มที่ จากเกมส์ การละเล่น 

พร้อมของรางวัลอีกมากมาย โดยในเบื้องต้น

ท่าเรือฯ ได้ประสานเรือหลวงรัตนโกสินทร์เข้า

มาเทียบท่า แต่เนื่องจากมีคลื่นลมแรงมาก 

เรือหลวงฯ ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ เด็กๆ 

จึงได้ร่วมกิจกรรมเกมส์สนุกต่างๆ บริเวณ

ท่าเรือ และมี ไฮไลท์เพิ่มเติมคือ เด็กๆ ได้ขึ้น

ไปสัมผัส เรียนรู้ PPC Shore Crane เครนขนาด 

100 ตัน โดยมีพี่ๆ ทีมงานท่าเรือประจวบ ดูแล 

และสาธติวธิกีารทำางานของเครนอยา่งใกลช้ดิ 

พร้อมกันนั้นในพื้นที่อื่นๆ ยังมีกิจกรรมของ

บริษัทในเครือสหวิริยาไปร่วมกิจกรรมและ

สนับสนุนอย่างทั่วถึงด้วย”

 นางสาวนันทกานต์ เทียนเพ็ชร หนึ่ง

ในทีมงานมวลชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “รอยยิ้ม

และคำาขอบคุณ เป็นกำาลังใจที่ดีให้กับพวก

เราทุกครั้งในการลงพื้นที่ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน  ซ่ึงเราเอง

ก็เป็นคนพื้นที่ สิ่งที่พวกเราทำาแล้วชุมชนมี

ความสุข มีความเข้าใจและเกื้อกูลกัน เกิดสิ่ง

ดีๆ  ในชมุชน เรากภ็มูใิจ และคดิวา่กจิกรรมใน

วันเด็กนื้ เครือสหวิริยาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ มีความสุข มีความคิด

ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า”
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ธนาคารชุมชน      ต่อจากหน้า 1

สินค้าชุมชนเคลื่อนที่  ต่อจากหน้า 1

	 ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะทำางานจัด
ซื้อจัดจ้าง	และทีมมวลชนสัมพันธ์	เครือสหวิริยา	
ร่วมกันจัด	 โครงการ	 “สินค้าชุมชนเคลื่อนที่”	
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเดือน	 เดือนละ	 1	ครั้ง	
เพื่อสนับสนุน	 และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
บางสะพาน	อีกทั้ง	 เพื่อให้ชุมชนได้มีพื้นที่ในการ
ขายสินค้า	 และพนักงานได้มีโอกาสซื้อสินค้า
คุณภาพดีราคาถูก	ซึ่งทุกปีทางเครือสหวิริยาจะ
มนีโยบายในการกำาหนดเปา้การซือ้ในแตล่ะป	ีซึง่
ในปี	56	ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่	600,000	บาท	และมี
การสรุปยอดการขายล่าสุดอยู่ที่	636,750	บาท
 นางสาววัชรา เครือแดง	 ผู้จัดการสำานัก
จัดซื้อกลุ่ม	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	
(มหาชน)	บางสะพาน	กล่าวว่า	 “โครงการสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที่	 	 เริ่มมาจากที่ผู้บริหาร	 เล็งเห็น
ว่าเราอยู่ร่วมกับชุมชน	ต้องช่วยเหลือให้ชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 หรือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ชุมชนอยู่ ได้อย่างมีความสุขร่วมกันกับ
อุตสาหกรรม	 เป็นการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งหาก

ชุมชนอยู่ได้อุตสาหกรรมก็จะอยู่ได้	 ทั้งนี้	 ยอด
ขายที่ได้มากกว่าตั้งเป้าไว้	600,000	บาท	ตลอดปี	
2556	นั้น	 เป็นเพราะพนักงานให้ความสนใจมาก
ขึ้น	และเพราะพนักงานเปลี่ยนจากการซื้อสินค้า
ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันจากในห้างหรือตามร้านค้า
ต่างๆ	มาเป็นซื้อสินค้าในโครงการสินค้าชุมชน
เคลื่อนที่	 จึงทำาให้มียอดเพิ่มขึ้น	 และจากการ	

สงัเกตเุหน็วา่สนิคา้มคีณุภาพ	มกีารพฒันาสนิคา้
ให้น่าซื้อน่าสนใจ	และได้มาตรฐาน	โดยในปีหน้า	
คณะทำางานฯ	และแผนกมวลชนสัมพันธ์	ตั้งเป้า
ไว้ที่	700,000	บาท	สุดท้ายอยากฝากพนักงานทุก
ท่านให้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าชุมชนต่อไปเรื่อยๆ	
ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เสริม	 กระตุ้นเศรษฐกิจให้
เกิดการหมุนเวียนในอำาเภอบางสะพาน	หากมี

ข้อแนะนำาในตัวสินค้า	สามารถแจ้งได้เพื่อนำาไป
ปรับปรุง	 พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	 และในฐานะผู้ขาย
คณะทำางานฯ	จะคดัสรรสนิคา้ดมีคีณุภาพ	หลาก
หลาย	ทัง้อปุโภค	–	บรโิภค	มาใหพ้นกังานทกุทา่น
ได้จับจ่ายใช้สอยกัน	 ร่วมสนับสนุนพี่น้องชาว
บางสะพานกันมากๆ	ค่ะ”
 นางวันวิสาข์ หุ้นจิ้น 	 ผู้จัดการแผนก

มวลชนสัมพันธ์	 เครือสหวิริยา	กล่าวว่า	 “เครือ
สหวิริยามีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ซื้อสินค้าของชุมชน	และร่วมสนับสนุนอาชีพของ
ชุมชน	อาทิ	 สั่งตัดชุดพนักงานสำาหรับพนักงาน
ปฏิบัติการ	ผ้าเช็ดเครื่องมือ	ถุงมือหนังสำาหรับใช้
ในโรงงาน	และอีกกิจกรรมที่ร่วมกันผลักดันมา
เป็นระยะเวลาหลายปี	คือ	กิจกรรมสินค้าชุมชน

เคลื่อนที่	 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ของบริษัทในเครือ
สหวิริยา	เพื่อให้พนักงานได้ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ	
ราคาไม่แพง	และเป็นการช่วยให้ชุมชนมีรายได้
เสริม	มีพื้นที่ในการขายสินค้า	 ซึ่งสินค้าที่นำามา
ขายจะมีความหลากหลาย	 ทั้งเครื่องอุปโภค-
บริโภค	 เช่น	 สลัดผัก	นำ้าพริกรสจัดจ้าน	ทุเรียน
ทอด	ผลไม้ตามฤดู	แว่นตาที่บริการวัดสายตาฟรี	
เสือ้ผา้เดก็	และยงัมผีลติภณัฑท์ีช่มุชนทำาเอง	เชน่	
นำา้ยาลา้งจาน	ซกัผา้	หรอืนำา้มนัมะพรา้วสกดัเยน็	
โดย	ในแตล่ะปจีะตัง้เปา้ในการจดัซือ้	ซึง่ในป	ี2556	
นี้	ตั้งเป้าไว้ที่	600,000	บาท	ซึ่งผลปรากฎหลังจาก
การรวมยอดตลอดทัง้ป	ีมกราคม	–	ธนัวาคม	2556	
นัน้มยีอดเกนิทีต่ัง้เปา้ไวม้าก	โดยมากถงึ	636,750	
บาท	เรยีกไดว้า่ประสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งมาก	
ตอ้งขอขอบคณุพนกังานทกุทา่นทีใ่หก้ารอดุหนนุ
ชุมชน	 และขอขอบคุณพี่น้องชาวบางสะพาน
ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่
มาโดยตลอด	ทำาให้พนักงานได้สินค้ามีคุณภาพ		
กลับไป	 และหวังว่าในปีต่อๆ	 ไป	 ยอดการซื้อ
จะได้มากขึ้นเรื่อยๆ	ขอบคุณทุกๆ	ฝ่ายที่ให้การ
สนับสนุนพ่ีน้องชาวบางสะพาน		และคณะทำางานฯ
ทีมงาน	ทุกท่านค่ะ”

	 เมือ่เรว็ๆ	นี	้คณะกรรมการธนาคารชมุชนบา้น
มา้รอ้ง	ต.พงศป์ระศาสน	์อ.บางสะพาน	นำาโดยนาย
ประวิทย์ รัตนพงศ์	 ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง,ประธาน
สภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง	นายมานพ ทองมา      
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง,	 ประธาน	 อสม.ระดับ
อำาเภอ	และนายจารัน เหลือหลาย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้านม้าร้อง,	 ผู้จัดการธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง	
พร้อมด้วยสมาชิกธนาคารฯ	 และทีมงานพัฒนา
ชมุชน	เครอืสหวริยิา	ไดร้บัการประสานจากทมีงาน	
บมจ.บ้านปู	ในการไปเป็นวิทยากรครั้งนี้
	 โดยเนื้อหาบรรยายแบ่งปันประสบการณ์
เบือ้งตน้ใหก้บัพีน่อ้ง	3	หมูบ่า้น	ตำาบลเขาสมอคอน	
จ.ลพบรุ	ีนัน้	ทมีวทิยากรจาก	ธ.ชมุชนบา้นมา้รอ้งได้
กล่าวถึง		กรอบการพัฒนา		ความคิดร่วม		แผนงาน
การสนับสนุนจากเครือสหวิรริยา	การต่อยอดของ
ธนาคารฯ	กจิกรรมหลกัและกจิกรรมสนบัสนนุตา่งๆ	
ผลที่ได้รับ	ปัญหา	และอุปสรรคต่างๆ	ที่สำาคัญคือ	
ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน	ที่หลายๆ	ฝ่ายได้
เล็งเห็น	โดยเริ่มจากสมาชิกเพียง	20	กว่าคน	มีหุ้น
สะสมเพียง	2,600	บาท	เวลาผ่านมาเพียง	5	ปีเศษ	
ขณะนี้มีหุ้นสะสมถึงล้านกว่าบาทแล้ว

	 “ขอบคุณที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบรรยาย
ถึงเรื่องการจัดตั้ งธนาคารชุมชน	 อยากแชร์
ประสบการณ์ว่า	 การจัดตั้งธนาคารชุมชนซึ่งมี
หลักๆ	ด้วยกัน	 3	ขั้นตอน	คือ	 1.การเตรียมความ
พรอ้มชมุชน	2.การกอ่ตัง้ธนาคาร	และ3.การพฒันา
และดำาเนินธุรกิจธนาคาร	ซึ่งข้อดีข้อเสียของการมี
ธนาคารชุมชนนั้น	เช่น	ข้อดีทำาให้เรารู้จักประหยัด
อดออม	มเีงนิทนุประกอบอาชพี	สรา้งความสามคัค	ี
สร้างสวัสดิการ	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ข้อเสีย	นั้น
ยังไม่พบ	แต่ต้องระวังเรื่องการจัดตั้ง	คือ	 1.	คณะ
กรรมการควรจะตอ้งเปน็จติอาสา	เสยีสละจรงิๆ	ไม่
เห็นแก่พวกพ้อง	2.	ยึดมั่นในกฎระเบียบธนาคารฯ	
ซึ่งแรกเริ่มการจัดตั้งธนาคารชุมชนสมาชิกของเรา
มีน้อยมาก	มีเพียง	 26	 ราย	มีเงินทุนเพียง	 2,600	
บาท	และได้หน่วยงาน	คือ	 เครือสหวิริยา	 เข้ามา

รว่มสมทบหุน้โดยกำาหนดกฎเกณฑก์ารสมทบ	เชน่	
จะต้องมีสมาชิกถึง	100	มีเงินทุน	100,000	บาท	จึง
จะผ่านการประเมินตามที่กำาหนด	 10	ด้าน	 เครือ
สหวิริยา	จึงจะเข้ามาร่วมสมทบในฐานะ	1	สมาชิก	
โดยการเกบ็เงนิของสมาชกิธนาคารธนาคารชมุชน
จะทำาการเปดิบญัชกีบัธนาคารของภาครฐับาล	โดย
ใชช้ือ่บญัชทีีร่ว่มกนัตัง้ขึน้	เชน่	“ธนาคารชมุชนบา้น
มา้รอ้ง”	แลว้ใหม้คีณะกรรมการเบกิจา่ยบญัช	ี2	ใน	
3	ทา่น	และมกีารนำาบญัชมีาใหก้บัสมาชกิดใูนทกุๆ	
เดือน	ทั้งนี้	ในแต่ละปีธนาคารจะมีการประเมิน	ใน
ช่วงระยะแรกของการก่อต้ง	ปีละ	 2	ครั้ง	หากเริ่ม
เขม้แขง็แล้ว	ประเมนิปีละครั้งซึ่งกรรมการธนาคาร
จะเป็นผู้ประเมินตนเอง	โดยมีภาคีภายนอกเข้ามา
ร่วมด้วย	เช่น	อบต.ผู้ใหญ่	กำานัน	พี่เลี้ยง	ฯลฯ	และ
ธนาคารชุมชนยังช่วยเหลือกรณีที่จะกู้ซึ่งตามกฎ
ธนาคารชุมชนต้องมีเงินออมก่อน	 2	ปี	 เนื่องจาก

ต้องให้กองทุนธนาคารโต		และเงินทุนเพียงพอ
ให้กับสมาชิก		อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคณะกรรมการในเรื่องของกฎระเบียบก่อน
ปล่อยกู้	ทั้งนี้		ระยะเวลาการสะสมเงินออมก็ขึ้น
อยูก่บัความพรอ้มของคณะกรรมการรวมถงึจำานวน
กองทุนซึ่งก็อาจจะไม่จำาเป็นต้องให้ครบ	2	ปี”
 

	 “การจัดตั้งหรือริเริ่ม	 โครงการต่างๆ	จะต้อง
ร่วมคิดร่วมกันทำา	 ซึ่งในทุกๆ	 ชุมชนจะมีคนอยู่	 3	
ประเภท	คือ1.	เป็นผู้นำากล้าคิดกล้าทำา	2.	เป็นกลุ่ม
คนที่เฉยๆ	 “ถ้าดีก็เอาด้วย	ถ้าไม่ดีก็ว่ากล่าว”	 3.	
เป็นกลุ่มที่ค้านอย่างเดียว	 อะไรก็ไม่เอาไม่เห็น
ด้วย	อย่าตัดกลุ่มนี้ออกไป	ให้มีเวทีพูดคุยเชิญเข้า
มาร่วมพูดคุยในเวที	 ซึ่งเวลาประชุมรอให้พร้อม
กนั	เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั	หากมอีาชพีการ
ทำางานทีแ่ตกตา่งกนัใหห้าเวลาทีท่กุคนสามารถเขา้
รว่มดว้ยได	้เพือ่ใหท้กุคนไดแ้สดงความคดิเหน็และ
สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน	และชวนให้
ทุกคนมาทำากิจกรรมร่วมกันมากกว่าการประชุม
ประจำาเดอืน	ทัง้นีก้ารจดัตัง้ธนาคารชมุชนสง่ผลให้
กับชุมชนมากมาย	ทั้งในเรื่องของสวัสดิการชุมชน	
กิจกรรม	 โครงการต่างๆ	ที่จัดขึ้นในชุมชน	ซึ่งทาง
ธนาคารชุมชนจะเริ่มเชื่อมโยง	กับกองทุนหมู่บ้าน

ในปีที่	 4	 เมื่อธนาคารชุมชนมีความมั่นคงในเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติและคณะกรรมการมีความพร้อม
มากแค่ไหน”
 นายมานพ ทองมา	หนึ่งในวิทยากรได้ตอบ
คำาถาม	 เรื่องผู้นำากับการริเริ่มโครงการว่า	 ”	 ผู้นำา
ต้องชัดเจน	กล้าคิด	กล้าทำา	กล้าตัดสินใจ	เราต้อง
เลือกตามผู้นำาที่ดี	 ถ้าผู้นำาไม่มีเหตุผลอย่าตาม	
กรณีที่ไม่ค่อยร่วมมือกันก็ทำาให้เห็นเช่น	วันพัฒนา
หมูบ่า้น	เราไปตดัหญา้หนา้บา้นของคนทีไ่มเ่ขา้รว่ม
บอ่ยๆครัง้เขา้	เดีย่วเขากล็ะลายใจและออกมารว่ม
กจิกรรมในทีส่ดุ	ดงันัน้ทำาความดตีอ้งอยา่ทอ้	ทำาให้
เห็นสมำ่าเสมอแล้วทุกคนก็จะเข้าร่วมเอง”

	 “บรรยายสรุปการดำาเนินโครงการสหวิริยา

ร่วมพัฒนา	 ในเวทีที่ลพบุรีนี้ 	 เป็นการร่วมมือ

ระหวา่งเครอืสหวริยิากบัชมุชน	ในการรว่มพฒันา

พื้นที่	อ.บางสะพาน	อย่างยั่งยืน	ในมิติเศรษฐกิจ	

สังคม	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งมาถึงวันนี้สำาหรับธนาคาร

ชมุชน	อ.บางสะพาน	มหีลายชมุชนทีม่พีฒันาการ

ทีด่	ีเขม้แขง็	เตบิโตขึน้	หลายแหง่สามารถเปน็แบบ

อยา่งใหส้ามารถเรยีนรูไ้ด	้เพือ่เปน็แนวทางในการ

ขยายผลสู่พื้นที่อื่นที่สนใจ	จากการดำาเนินงาน

ที่ผ่านมา	ชุมชนได้ประสบการณ์	 เกิดบทเรียน	ที่

สามารถถอดออกมาเปน็องคค์วามรูข้องตวัเองได้

ชดัเจน	โดยเฉพาะพืน้ทีน่ำารอ่ง	รุน่	1	และรุน่	2	ทัง้นี	้

ในการบรรยายจัดตั้งธนาคารได้ยกกรณีตัวอย่าง

โครงการธนาคารชุมชน		และสภาผู้นำาชุมชน

บา้นมา้รอ้ง	หมู	่4	ต.พงศป์ระศาสน	์อ.บางสะพาน	

ภายใตห้ลกัการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น	ตัง้แต่

ริเริ่มคิด	 ร่วมทำาและร่วมรับผลประโยชน์	 ซึ่งเป้า

หมายสูงสุดคือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและ

สันติสุข”

	 “หลงัจากจบการบรรยายไดเ้หน็พฒันาการ

การเตบิโตของธนาคารชมุชนเปน็อยา่งมาก	อยาก

ฝากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือความภาคภูมิใจของพี่

น้องชาวบางสะพาน	ความสำาเร็จที่เกิดขึ้น	ล้วน

มาจากความตั้งใจจริง	ความร่วมมือจากทุกท่าน

ในชมุชน	เพราะธนาคารชมุชนเหลา่นนัน้เปน็ของ

สมาชิกทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละ

มือกัน	 จนเกิดวันนี้	 และในขณะเดียวกันอาจมี

ปญัหาอปุสรรคบา้งในการดำาเนนิงาน	ถอืเปน็เรือ่ง

ธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป	 และถือเป็นสิ่งที่ต้อง

ร่วมกันเรียนรู้แก้ไขปรับปรุง	 รวมถึงวางแนวทาง

ป้องกัน	แล้วเราก็สามารถผ่านไปได้ด้วยการช่วย

เหลอืเกือ้กลูกนั	หากพีน่อ้งชมุชนยงัคงมุง่มัน่ตัง้ใจ

เชน่นี	้สิง่ทีเ่ราหวงัไวจ้ะแสดงผลใหเ้หน็ในวนัหนา้

อย่างแน่นอน”	

นายจารัน เหลือหลาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง
และผู้จัดการธนาคารชุมชน
บ้านม้าร้อง

นายประวิทย์  รัตนพงศ์
ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง	และประธานสภา
ผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง

นายรังสรรค์  พุทธวงศ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา
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ประจำ�วันที่  16  มกร�คม  25574 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำากัด ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด , บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำางาน
ในเครอืสหวริยิา หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

สภาผู้นำาชุมชน       ต่อจากหน้า 1

 มาถึงวันนี้ด้วยความร่วมมือ ความมุ่งมั่น 
ระหว่างพี่น้องชาวบางสะพาน และเครือสหวิริยา 
ทำาให้ “สภาผู้นำาชุมชน” ก่อกำาเนิดมาถึง 15 สภา 
โดยเป็นสภาฯ ที่ดำาเนินการ มีบทบาทชัดเจนใน
ชุมชน 11 สภา และอีก 4 สภา อยู่ระหว่างการเตรี
ยมจัดตั้ง (ตามตาราง) เรียกได้ว่า มีทั้งหมด 3 รุ่น 
11 สภาฯ เตรียมจัดตั้งอีก 4 สภา
 หากเราจะพูดถึงบทบาทและหน้าที่สำาคัญ
ของ “สภาผู้นำาชุมชน” นั้นเปรียบเสมือนองค์กร
ของชมุชนโดยตรง ทีเ่ปดิโอกาสใหช้มุชนสามารถ
ดแูลและจดัการตนเอง กำาหนดภาพรวม แนวทาง
การพัฒนาชุมชนในแบบที่สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของชุมชนเอง โดยทำางานเชื่อม
โยงประสานกับองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนอย่าง
มีทิศทาง มีพลังและเป็นอิสระ

 ซึ่งกว่า 5 ปีที่ผ่านมา กระบวนการต่างๆ 
ของเวทีสภาผู้นำาชุมชนแต่ละสภาฯ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จัดการประชุมตามวาระทุกเดือน 
โดยเน้น 2-3 รูปแบบ คือ 1. เป็นเวทีธรรมชาติ 
เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้นำา
สภา 2.การประชุมหารือ ระดมความคิด และ 3. 
ประชุม ระดมความคิด แลกเปลี่ยน โดยผลของ
การประชุมนั้นสะท้อนงานพัฒนาชุมชนออกมา
อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
 โดยนายรังสรร พุทธวงศ์ ผู้จัดการแผนก
พัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา กล่าวว่า “บทบาท
สำาคัญของสภาผู้นำาชุมชน ที่เครือสหวิริยาเข้าไป
ร่วมจัดตั้งและสนับสนุนพี่น้องชาวบางสะพาน
นั้น นับว่าเป็นเวทีสำาคัญอันดับต้นๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาแต่ละชุมชน ความคิดและข้อตกลง
ที่นำาไปสู่การลงมือทำาส่วนหนึ่งมาจากเวทีสภา                    
ผู้นำาฯ นี้  อาทิ เป็นเวทีแห่งการแจ้งข่าวสาร ความ

สภาผู้นำาชุมชน รุ่นท่ี 1

สภาผู้นำาชุมชน รุ่นท่ี 2

สภาผู้นำาชุมชนรุ่น 3

เตรียมจัดตั้ง

1. สภาผู้นำาชุมชนบ้านชะม่วง 2. สภาผู้นำาชุมชนบ้านท่าขาม

1. สภาผู้นำาชุมชนบ้านกลางนา 4. สภาผู้นำาชุมชนห้วยทรายขาว
2. สภาผู้นำาชุมชนบ้านท่ามะนาว 5. สภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง
3. สภาผู้นำาชุมชนบ้านปอแดง

1. สภาผู้นำาชุมชนบ้านฝ่ายท่า 3. สภาผู้นำาชุมชนบ้านดอนทอง
2. สภาผู้นำาชุมชนบ้านทุ่งลานควาย 4. สภาผู้นำาชุมชนบ้านหลักเมือง

1. สภาผู้นำาชุมชนบ้านทางสาย 3. สภาผู้นำาชุมชนบ้านระหาร
2. สภาผู้นำาชุมชนบ้านหนองตาจ่า 4. สภาผู้นำาชุมชนบ้านชัยมงคล

สภาผู้นำาชุมชน

เคลื่อนไหวในชุมชน เพื่อกลั่นกรองและนำาไปสู่
การนำาเสนอ พูดคุยในเวทีประชุมหมู่บ้านต่อไป 
 ตวัอยา่งของสภาฯ บา้นกลางนา ต.แมร่ำาพงึ 
ไดจ้ดัทำาวาระการประชมุ เพือ่เรยีงลำาดบัความคดิ 
เรื่องราว และตกผลึกงานร่วมกัน เช่น 
 วาระแจ้งเพื่อทราบ : โครงการต่างๆ เช่น 
โครงการอุปสมบทหมู่ โครงการคัดเลือกบุคคล
ทำาคณุประโยชนด์า้นวฒันธรรม กำาหนดการทอด
ผ้าป่ากองทุนแม่ สถานการณ์ม๊อบสวนยาง
 วาระเรื่องสืบเนื่องและรายงานความ
ก้าวหน้าในชุมชน : สถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
ทำางานของ ชรบ. ความคืบหน้าของ กทบ. เรื่อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรม

ของ สสส. กลุ่มออมทรัพย์ และกิจกรรมของกลุ่ม
เยาวชน เป็นต้น
 วาระเพือ่พจิารณา : รว่มกนัหาขอ้สรปุ ขอ้
ตกลงในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆของหมูบ่า้นหรอื
รว่มเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ เชน่ 
การพิจารณาจัดงานวันเด็กประจำาปี การเสนอ
โครงการรกัษาความปลอดภยั และรวมไปถงึรว่ม
ตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของหมู่บ้าน 
 “ทั้งนี้ เนื้อหาสาระหลักในการการประชุม
สภาผู้นำาคืองานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นๆ 
ทุกเรื่อง จากที่ทีมพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุม
พูดคุยกับพี่น้องทุกเดือน ได้เห็นพัฒนาการของ
เวทีนี้ว่า มีความก้าวหน้า มีพลังขับเคลื่อนอย่าง
เต็มที่ ทุกคนในสภาฯ ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้
งานต่างๆ ที่ผ่านการประชุมนี้มีศักยภาพ เกิดขึ้น
จริง อย่างไรก็ดีทีมงานฯ เห็นว่าเวทีนี้มีประโยชน์
กับชุมชน จึงคาดหวังว่าจะเกิดสภาผู้นำาชุมชน 
ใน อ.บางสะพาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
อีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ประเพณีและ
วัฒนธรรมในอำาเภอบางสะพานต่อไป”

 ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม จัดเสวนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา จัด “เสวนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นขอ้มูลความรูท้างดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มกบับรษิทัในเครอื
สหวิรยา พร้อมทั้งนำาเสนอแผนงานการดำาเนินงานในปี 2557 พร้อมได้รับเกียรติจาก นายสนธิ คชวัฒน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วุฒิสภา เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมเวสเทิร์น อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

X

 บี.เอส.เมทัล สาขา 2 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่
บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด สาขา 2 (บางปะกง) ร่วมสนับสนุนเงิน พร้อมด้วยขนมจากพนักงานและ         
ผู้บริหาร นำาไปแจกในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2557 ที่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำารุง ภายในงาน            
มีกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงนำาอาหารเครื่องดื่มมาแจกให้กับ
นักเรียน ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำารุง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

X

X
 ไลน ์ทรานสปอรต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็ก จดัโดย อบต.แมร่ำาพึง
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด ร่วมสนับสนุน อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม สำาหรับแจกในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง 
โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สไลด์เดอร์ 
บ้านตุ๊กตาลมยาง ปาโป่ง จับฉลากแจกของรางวัล ฯลฯ 
และร้านอาหารสำาหรับให้พี่น้องชาวอำาเภอบางสะพาน
ได้ทานกันอย่างมากมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำาบล 
แม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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