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อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

WCEทบุสถิตส่ิงมอบ93ล./เดอืน
ลุยขยายลูกค้า-เป้าปีนี้1,300ล.

สหวริยิาพฒันาการศกึษาบางสะพาน
หนุน ร.ร.ส่งแผนชิงทุนกองทุนรุ่นสาม
เครือสหวิริยาเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จัดประชุม
ชี้แจงรายละเอียด “โครงการกองทุนสหวิริยาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ประจำาป ี2557 (รุน่ที3่)” ใหแ้ก ่คณะผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขต
อำาเภอบางสะพาน ก่อนเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการนำาเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับทุน
สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิริยามูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท
มุ่งหวังพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถ่ิน 3 มิติ ท้ังสถานศึกษา
ครู และนักเรียน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสเอสไอร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่รำาพึง ผู้ประกอบการ
โรงแรม ร้านค้า และประชาชน
ในพื้นที่ตำาบลแม่รำาพึง จำานวน
กว่า 520 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ
“เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” 
(SSI Beach Clean-Up) โดย   
ร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำาพึงเป็น
ระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร 
เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก 2557
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
รักษาธรรมชาติและแหล่ง     
ท่องเที่ยวของพี่น้องอำาเภอ
บางสะพานใหส้วยงามสบืตอ่ไป
ณ ชายหาดแม่รำาพึง อ.บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบ
ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มี
คุณประโยชน์ในการอนุรักษ์   
สิ่งแวดล้อมชุมชน
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2557 ซึ่งถือเป็นวันสิ่ง-
แวดลอ้มโลก  บรษิทั  สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ     
เอสเอสไอ จึงได้ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง หน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการ 
ร้านค้า โรงแรม  อ่านต่อ น.3

เอสเอสไอ-ชุมชน
แสดงพลังรักษ์โลก
520คนร่วมเก็บขยะ
ชายหาดแม่รำาพึง

    WCE สร้างสถิติใหม่
ยอดสง่มอบงานตอ่เดอืน
สูงสุด
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิงธุรกิจวิศวกรรม
ในกลุ่มเอสเอสไอเติบโตต่อเนื่อง 
ล่าสุดเดือนเมษายน 2557 ทำาสถิติ
ยอดส่งมอบลูกค้าสูงสุดต่อเดือน 
93.15 ลา้นบาท พรอ้มเดนิหนา้ขยาย
ฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ตังเป้ายอดขายให้บริการธุรกิจ
วิศวกรรมต่อปี 1,300 ล้านบาท

X

เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งเจ๋ง ทำาสถิติ
ยอดส่งมอบลูกค้าสูงสุดต่อเดือน
ในเดือนเมษายนมูลค่า 93.15 ล้าน
บาท จากสถติสิงูสดุเดมิทีเ่คยทำาได ้
89.41 ล้านบาท เมื่อกันยายน 2556 
โดยเป็นรายได้กลุ่มลูกค้าภายใน
ประเทศ (Domestic) 66.24 ล้าน
บาท ผู้บริหารเผยปี 2557 ตั้งเป้า
ยอดขายให้บริการธุรกิจวิศวกรรม
ต่อปี 1,300 ล้านบาท พร้อมขยาย
ฐานลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ
 นายณรงค์ฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด หรือ WCE ผู้ดำาเนินธุรกิจ
วิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผย
กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ว่า เดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา WCE 
ไดป้ระสบความสำาเรจ็สามารถทำาสถติิ
ยอดท่ีมีการส่งมอบลูกค้าสูงสุดต่อเดือน
เป็นมูลค่า 93.15 ล้านบาท จากสถิติสูงสุด
เดิมที่เคยทำาได้ 89.41 ล้านบาท ณ      
สิ้นเดือนกันยายน 2556 โดยภาพรวม
ของสดัสว่นรายไดข้องการสง่มอบงาน
ในเดือนเมษายนประกอบด้วย (1) 
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศนอกเครือ
สหวิริยา (Domestic) มีมูลค่าส่งมอบ
รวม 66.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 71.10 (2) เป็นบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI 
มีมูลค่าส่งมอบ       อ่านต่อ น.2

TCRSSสง่เสรมิชุมชนสขุภาพดี
จดัจติอาสาพฒันาสวนสขุภาพ
เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย รว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั ชาวบางสะพาน รวมจำานวน 
60 คน ร่วมใจจัดกิจกรรม “ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนาสวนสุขภาพ” 
หน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพให้
กบัชมุชนใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเปน็การ
สร้างบรรยากาศความปลอดภัย เพ่ิมความสวยงามให้กับพ้ืนท่ี เพ่ือความสุข 
สุขภาพกาย สุขภาพใจของคนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานจากพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทเหล็กแผ่น
รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) หรอื TCRSS 

ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนบางสะพาน จัดกิจกรรม      
จิตอาสาภายใต้ชื่อโครงการ “ทีซีอาร์ 
จติอาสา รว่มพฒันาสวนสขุภาพ” โดย
ได้ร่วมกัน        อ่านต่อ น.4

 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์  
ผู้จัดการทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์
และชมุชนสมัพนัธ ์สายกจิการสาธารณะ

และความรับผิดชอบทางสังคม บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอ       อ่านต่อ น.2
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รวม 21.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
22.66 (3) เปน็กลุม่บรษิทัในเครอืสหวริยิา (SVG)
มีมูลค่าส่งมอบรวม 3.92 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 4.20  และสดุทา้ย (4) เปน็ลกูคา้
ในกลุ่มต่างประเทศ (Export) มีมูลค่าส่งมอบ
รวม 1.90 ลา้นบาท คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 2.03 
 สำาหรับผลงานท่ีโดดเด่นในเดือนเมษายน
ได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อสาธารณูปโภค 
(Fabrication and Erection for Utility work) ของ
บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จำากดั (มหาชน) หรอื TPIPL 
มูลค่าส่งมอบ 15.64 ล้านบาท, งานระบบ
สาธารณูปโภคที่ต่อเนื่องจากสายการผลิต 
(PM#16 BOP Utility Tie-in work : LP-Steam, 
Condensate, Deep well water ,Mill & Effluent 
Water and Fire Fighting pipe) ของบรษิทั สยาม

คราฟทอ์ตุสาหกรรม จำากดั หรอื SKIC มลูคา่สง่
มอบ 13.50 ล้านบาท และงานจ้างเหมาสร้าง
โรงเกบ็ถา่นหนิ และระบบลำาเลยีง (PB#2) ของ
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ 
TCP มูลค่าส่งมอบ 6.42 ล้านบาท เป็นต้น 
 นายณรงคฤ์ทธิ ์กลา่ววา่ บรษิทัไดต้ัง้เปา้
หมายในปี 2557 ด้วยการเพิ่มยอดขายของ
บรษิทัเปน็มลูคา่ 1,300 ลา้นบาท ซึง่สงูขึน้กวา่
ป ี2556 ทีส่ามารถทำาไดอ้ยูท่ี ่913 ลา้นบาท โดย
ขณะนี้ตัวเลขธุรกิจวิศวกรรมในไตรมาสที่ 1 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 
214  ล้านบาท เป็นรายได้นอกกลุ่มร้อยละ 56 
และมกีำาไรสทุธ ิ1.71 ลา้นบาท ซึง่ถอืเปน็ความ
ท้าทายอย่างมากในการดำาเนินงาน นอกจาก
นีย้งัไดต้ัง้เปา้หมายในการขยายการใหบ้รกิาร
ไปสู่ลูกค้าภายนอก ทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่ม

เติมมากขึ้น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ 
กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ 
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 “จุดแข็งของเรา คือ ที่ตั้งของบริษัทอยู่
ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบกับ
ประสบการณ์ความชำานาญความสามารถใน
งานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่บริษัทได้สั่งสม
ประสบการณ์มาตลอดระยะเวลา 15 ปี และ
ความสามารถที่รองรับการให้บริการงาน
วิศวกรรมในธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างครบวงจร 
รวมถึงการมีแรงงานฝีมือที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนมาตรฐาน
สากลระบบ ISO 9001, ISO14001, TIS18001, 
IEC17025, U S R Stamp พร้อมทั้งการได้รับ
ใบรับรองการออกแบบ และติดตั้งระบบก๊าซ
ธรรมชาติ จากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นเครื่อง

การันตีความสามารถดำาเนินงานของบริษัท
อีกด้วย” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
 ทั้งนี้  บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด หรือ WCE ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ด้วยทุน
จดทะเบียน 75 ล้านบาท เป็นผู้ให้บริการด้าน
วิศวกรรม การจัดการงานซ่อมบำารุงโรงงาน
อุตสาหกรรม งานออกแบบ ผลิตเครื่องจักร 
ชิน้สว่นเครือ่งจกัรกล งานขึน้รปู และประกอบ
โครงสร้างโลหะ รวมถึงการให้บริการด้าน
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร
อปุกรณ ์และการกอ่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรม
แบบครบวงจร ดว้ยความมุง่มัน่ ทุม่เท ตัง้ใจใน
การทำางาน ควบคูก่บัการพฒันาฝมีอื คณุภาพ
งานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ดังสโลแกน “We Engineer Your      
Success” 

พัฒนาการศึกษา  ต่อจากหน้า 1

และเป็นผูแ้ทนเครอืสหวริิยา เปิดเผยกับผูส้ื่อขา่ว
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า  “โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน  
โดยมีรูปแบบเป็นกองทุนการศึกษาให้การ
สนบัสนนุงบประมาณตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวลา 3 ปี
แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการดำาเนินงานมาแล้ว      
2 รุน่โดยในรุน่ที ่1 โรงเรยีนทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ คอื 
โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ และโรงเรยีนบา้นสวนหลวง 
และในรุน่ที ่2 คอื โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน ในปี
2557 น้ีถือเป็นรุ่นท่ี 3 ท่ีได้ดำาเนินการ โดยได้เปิดตัว
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานอย่างเป็นทางการไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดเวที
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่ตัวแทน
จากสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม และพิเศษไป
กว่านั้นทางเครือสหวิริยาได้มีการขยายพื้นที่ให้
ครอบคลมุ 7 ตำาบลในเขตอำาเภอบางสะพานไดแ้ก ่
ต.แม่รำาพึง  ต.พงศ์ประศาสน์ ต.กำาเนิดนพคุณ 
ต.ธงชัย ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม และต.ทองมงคล 
เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมดได้โอกาสเข้าร่วม
ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อ
ชิงเงินกองทุนสำาหรับพัฒนาการศึกษาดังกล่าว
 ซึ่งเกณฑ์ในปีนี้ นายผดุงศักดิ์  กล่าวว่า ได้
เน้นความโดดเด่นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศเป็นประเด็นหลัก ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นองค์รวม  ทั้ง 3 
มติ ิคอื พฒันาสถานศกึษา พฒันาคร ูและพฒันา
นักเรียน ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาทั้ง 35 แห่ง ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อร่วมนำาเสนอ
ในโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาบางสะพาน ชงิทนุสนบัสนนุการพฒันา
จากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดย
สามารถส่งใบสมัครและส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาระยะ 3 ปไีดท้ีส่ำานกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวัน
ที่ 9-30 มิถุนายน 2557 และสามารถสอบถามราย
ละเอยีดของโครงการเพิม่เตมิไดท้ี ่สำานกัเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

หรือ สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) โทร.
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 ทั้งนี้ เครือสหวิริยาต้องขอขอบคุณความ

ร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน

ภาคการศึกษาจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น    

ในการดำาเนินกิจกรรมด้านการศึกษาในครั้งนี้

ด้วยครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บางสะพาน จะสามารถดำาเนนิไปไดอ้ยา่งเขม้แขง็

พรอ้มๆ กบัการพฒันาสถานศกึษาตน้แบบควบคู่

ไปกับอำาเภอบางสะพาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อภาคการศึกษาของอำาเภอบางสะพาน

อย่างยั่งยืนต่อไปครับ” นายผดุงศักดิ์ กล่าว

 นางสาวอุทิน จึงวิเศษพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านติดตามตรวจสอบการดำาเนินการบริหาร

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการ

ที่ได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่คณะกรรมการใน

โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบางสะพานนี้ นับตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งใน

ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้พัฒนาไป

มาก จากการกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาของอำาเภอ

บางสะพาน ซึ่งถือว่าสถานศึกษาในเขตอำาเภอ

บางสะพานโชคดีมากที่มีเครือสหวิริยาตั้งอยู่ซึ่ง

คอยดูแล ช่วยเหลือร่วมพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการศกึษา สำาหรบัโอกาส

ทีจ่ะไดร้ับงบประมาณ 1.2 ล้านบาทตรงนี ้เพือ่นำา

ไปพัฒนานักเรียน พัฒนาบุคลากร และพัฒนา

สถานศึกษา ซ่ึงเป็นจำานวนเงินท่ีค่อนข้างสูง และใน

ปนีีท้างสำานกังานเขตพืน้การศกึษาประถมศกึษา

ประจวบครีขีนัธเ์ขต 1 ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะทำางาน

ที่เข้มแข็ง เพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือสถาน

ศึกษาให้สามารถจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาฯได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดิฉันจึงขอเป็นกำาลัง

ใจให้สถานศึกษาส่งแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาฯเข้ามาแข่งขัน ใช้โอกาสที่ได้รับนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 กล่าวว่า โครงการ

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บางสะพาน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

คณุภาพการศกึษาบางสะพานใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้  ซึง่เดมินัน้เปดิโอกาสใหส้ถานศกึษา

ในเขต  4  ตำาบลรอบที่ตั้งเครือสหวิริยาได้เข้า

ร่วมกิจกรรม แต่ในปีนี้ทางสำานักงานเขตฯได้ให้

คำาแนะนำาวา่ควรจะเปดิโอกาสใหค้รบทัง้ 7 ตำาบล

ในอำาเภอบางสะพาน ซึ่งทางเครือสหวิริยาก็มี

ความยินดีที่จะขยายโอกาสให้สถานศึกษาทั้ง 

7 ตำาบลได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ก็ต้อง

ขอขอบคุณเครือสหวิริยาที่ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดีและเมื่อสถานศึกษาได้รับการขยาย

โอกาสแล้ว ก็ควรจะรับโอกาสนี้ไว้แล้วทำาให้ดี

ที่สุด เพราะเนื่องจากงบประมาณ 1.2 ล้านบาท 

อาจเปน็จำานวนเงนิไมม่ากนกั แตเ่ปน็งบประมาณ

มหาศาลสำาหรบัหนว่ยงานภาคการศกึษาในตอน

นี ้โดยเฉพาะสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งในปีนี้ทางสำานัก

งานเขตฯได้มีการแต่งตั้งคณะทำางาน สำาหรับ

โครงการกองทุนสหวิริยาฯนี้     เพื่อดูแลและช่วย

เหลือสถานศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ช่วยตอบข้อ

ซักถามต่างๆ ช่วยติวเข้มการเขียนแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ระยะ 3 ปี ให้เข้า

เกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการโครงการกองทุนฯได้

กำาหนดไว้ เป็นต้น 

 “โอกาสนี้ผมจึงขอความร่วมมือผู้บริหาร

สถานศึกษาทุกท่านจงช่วยสานต่อโครงการดีๆ

อย่างนี้ ขอให้เข้าร่วมเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาฯกนัเขา้มา ถา้ไมส่ง่กไ็มม่โีอกาสแตถ่า้

สง่เขา้มากพ็อมโีอกาส โครงการกองทนุสหวริยิาฯ

นี้จะยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการ

ดำาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆ ท่านที่

จะช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการนี้  

ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนใน

ชุมชนของเราต่อไป”

 ด้านนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอ

บางสะพาน กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี สำาหรับ

ชาวบางสะพาน ท่ีเครือสหวิริยาได้เข้ามาช่วยเหลือ

และพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา โดยการจัดตั้ง

โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาบางสะพานขึ้น ซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องมา

เปน็รุน่ที ่3แลว้ ทำาใหเ้กดิการพฒันาทัง้ 3 มติ ิไดแ้ก ่

พฒันานกัเรยีน พฒันาบคุลากรและพฒันาสถาน

ศึกษา ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการ

ศึกษาที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงขอแสดง

ความยนิดกีบัสถานศกึษาทัง้ 35 แหง่จาก 7 ตำาบล      

ในเขตอำาเภอบางสะพาน ที่ได้รับโอกาสในการ

เขา้รว่มกจิกรรมและแสดงความยนิดลีว่งหนา้กบั

สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 

 “ขอเป็นกำาลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา

ทุกท่าน จงใช้โอกาสน้ีให้เกิดประโยชน์และประสบ

ความสำาเร็จสูงสุด ท้ายนี้ขอขอบคุณในความ

ตั้งใจจริงของเครือสหวิริยา หน่วยงานภาค

การศึกษาส่วนกลางและท้องถิ่น ที่ช่วยให้เกิด

โครงการนี้ขึ้นมาและขอให้โครงการดีๆ แบบนี้

อยู่คู่กับชุมชนชาวบางสะพานตลอดไปครับ”       

นายอำาเภอบางสะพานกล่าว
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ประจำ�วันที่  16  มิถุน�ยน  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

เอสเอสไอ-ชุมชน  ต่อจากหน้า 1

และโรงเรียนในอำ�เภอบ�งสะพ�น จัดกิจกรรม 

“เอสเอสไอ…รักษ์ช�ยห�ด” (SSI Beach Clean-

Up) ขึน้ โดยรว่มกนัเกบ็ขยะบนช�ยห�ดแมร่ำ�พงึ

พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยระยะท�งกว่� 3 

กโิลเมตร โดยในปนีีไ้ดร้บัเกยีรตจิ�กน�ยอำ�เภอ

บ�งสะพ�น ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธีพร้อม

กับมอบประก�ศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่�งใน

ก�รสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้�นก�ร

ดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน ประจำ�ปี 2557 ใน 3 ส�ข� 1) ส�ข� 

ผูบ้รหิ�รหนว่ยง�นภ�ครฐั  ใหแ้ก ่ นายสมศักดิ์

ทองถึก ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นหนองจันทร์ 

ต.ชัยเกษม 2) ส�ข�ผู้นำ�ชุมชน ให้แก่ นาย

ไชยา ทรหด ผู้ใหญ่บ้�นหมู่ 8 บ้�นดอนสง่�  

ต.กำ�เนดินพคณุ 3) ส�ข�ผูน้ำ�ภ�คประช�สงัคม 

ใหแ้ก ่นายจิตร ทองแดง ประธ�นกลุม่อนรุกัษ์

ธรรมช�ต ิต.กำ�เนดินพคณุ และทำ�กจิกรรมเกบ็

ขยะบนช�ยห�ดแม่รำ�พึงร่วมกับประช�ชนใน

ท้องที่ หน่วยง�นร�ชก�ร พนักง�นในกลุ่มเอส-

เอสไอ เย�วชนจ�กโรงเรยีนจำ�นวนกว�่ 520 คน

 นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมก�ร   

ผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยกิจก�รส�ธ�รณะและคว�ม

รับผิดชอบท�งสังคม บริษัท สหวิริย�สตีล-        

อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ กล่�ว

ว่� กิจกรรมดังกล่�วเอสเอสไอได้ร่วมกับชุมชน

ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องในวันที่ 5 มิถุน�ยน 

ซึง่ถอืเปน็วนัสิง่แวดลอ้มโลกในทกุป ีดว้ยคว�ม

ตระหนักเห็นถึงคว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมที่

เปน็ปจัจยัสำ�คญัในก�รดำ�เนนิชวีติ เชน่ อ�ก�ศ 

นำ้� ป่�ไม้ และทรัพย�กรธรรมช�ติ ที่ปัจจุบัน

นี้ได้ถูกทำ�ล�ยลงเป็นอย่�งม�กจ�กฝีมือของ

มนุษย์ และทำ�ให้เกิดปัญห�สำ�คัญต่�งๆ ต�ม

ม� เช่น มลพิษท�งขยะ อ�ก�ศ นำ้� ดิน เกิด

ภ�วะโลกร้อน หรือภัยพิบัติต่�งๆ ดังนั้นเพื่อ

เป็นก�รรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เล็ง

เหน็คว�มสำ�คญั และชว่ยกนัสง่เสรมิสร�้งก�รมี

สว่นรว่มในก�รอนรุกัษท์รพัย�กรธรรมช�ต ิและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งภ�ยในชุมชน และนอกชุมชน 

รวมถึงพัฒน�แหล่งที่ท่องเที่ยวสำ�คัญต่�งๆให้

มีสภ�พแวดล้อมที่สวยง�มสืบไป 

 ทั้งนี้ น�ยน�ว� ได้กล่�วเพิ่มเติมว่� จ�ก

ก�รทำ�กิจกรรมเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์บน

ช�ยห�ดแมร่ำ�พงึ อำ�เภอบ�งสะพ�น ดว้ยระยะ

ท�งกว่� 3 กิโลเมตร ทำ�ให้ส�ม�รถเก็บขยะใน

ปีนี้ได้ปริม�ณกว่� 600 กิโลกรัม ซึ่งลดลงจ�ก

ปี 2556 ที่มีปริม�ณอยู่ที่ 1,004 กิโลกรัม แสดง

ใหเ้หน็ถงึคว�มใสใ่จของประช�ชนในชมุชนทีม่ี

ก�รดแูลสิง่แวดลอ้มรกัษ�สิง่แวดลอ้มในชมุชน

เพิ่มม�กขึ้น จึงทำ�ให้ปริม�ณขยะต่�งๆ ลดลง 

ทัง้นีข้ยะดงักล�่วไดถ้กูนำ�ไปคดัแยกเพือ่รไีซเคลิ 

และสว่นทีร่ไีซเคลิไมไ่ดก้น็ำ�ไปกำ�จดัอย�่งถกูวธิ ี

 นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ น�ยอำ�เภอ

บ�งสะพ�น กล่�วว่� “ต�มที่องค์ก�รสห-

ประช�ช�ติได้กำ�หนดให้วันที่ 5 มิถุน�ยน ของ

ทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อที่ทุกคนทั่ว

โลกไดใ้หค้ว�มสำ�คญัและตระหนกัในปญัห�สิง่

แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่วนันี ้ถอืว�่เปน็โอก�สดี

ทีป่ระช�ชนในอำ�เภอบ�งสะพ�นของเร�จะไดม้ี

สว่นรว่มในก�รแสดงพลงัทีจ่ะชว่ยปกปอ้งคว�ม

อดุมสมบรูณข์องทรพัย�กรธรรมช�ตบินพืน้โลก  

และในชุมชนของเร�ให้คงอยู่ต่อไป โครงก�ร  

“เอสเอสไอ Beach Clean-up” ถือว่�เป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ท�ง บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี 

จำ�กัด(มห�ชน) ได้มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมของอำ�เภอบ�งสะพ�น ซ่ึงได้ดำ�เนินง�น

ติดต่อกันม�อย่�งต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นปีที่ 6 

แล้ว ณ บริเวณช�ยห�ดแม่รำ�พึง ซึ่งใช้เป็น

สถ�นที่ในก�รดำ�เนินกิจกรรม ทั้งนี้ช�ยห�ด

แม่รำ�พึง เป็นสถ�นที่ที่สำ�คัญในก�รประกอบ

อ�ชีพ และมีส่วนในก�รสร้�งร�ยได้ให้กับช�ว

แมร่ำ�พงึและช�วบ�้นตำ�บลใกลเ้คยีง ดงันัน้ก�ร

ทำ�กิจกรรมในวันนี้ จะส่งผลดีทั้งระยะสั้นและ

ระยะย�วกล่�วคือ นอกจ�กจะทำ�ให้ช�ยห�ด

สะอ�ดสวยง�มแล้ว ยังเป็นก�รปลูกจิตสำ�นึก

ในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝังเรื่องก�ร

คัดแยกขยะให้กับเย�วชน ชุมชน รวมไปถึงนัก

ท่องเที่ยวด้วย” 

 “โครงก�รฯในวันนี้ นับเป็นโครงก�รที่ดี

ทำ�ให้ได้เห็นคว�มร่วมมือร่วมใจของประช�ชน

ในภ�คสว่นต�่งๆในอำ�เภอบ�งสะพ�น ไมว่�่จะ

เปน็หนว่ยง�นภ�ครฐั ภ�คเอกชน และช�วบ�้น

ในชุมชน กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ได้ม�

ร่วมง�นในวันน้ี ซ่ึงต้องขอขอบคุณ บริษัท สหวิริย�

สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และ องค์ก�ร

บริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ที่ทำ�ให้เกิดก�รรวม

พลงัในก�รสร�้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหก้บัชมุชนของเร� 

ขอขอบคุณครับ” น�ยเวรัชช์ กล่�ว

 นายเสนีย ์ประดิษฐพงษ ์ผูจ้ดัก�รแผนก

ไอที เอสเอสไอ กล่�วว่� รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพี่น้อง

อำ�เภอบ�งสะพ�น และพนักง�นเอสเอสไอ 

จำ�นวนม�กได้ม�ช่วยกันเก็บขยะในวันนี้ ขยะ

สว่นม�กทีพ่บจะเปน็ ถงุพล�สตกิ ขวดแกว้ และ

ขวดพล�สติก ก�รม�ช่วยกันคนละไม้คนละ

มือในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีในก�รช่วยทำ�ให้ระบบ

นิเวศท�งธรรมช�ติไม่ถูกทำ�ล�ยลง และอย�ก

ใหท้กุคนไดม้สีว่ยชว่ยกนัเมือ่พบเหน็ขยะทีไ่หน

ชว่ยกนัเกบ็ทิง้ลงถงัขยะ เพือ่คนืระบบนเิวศและ

ธรรมช�ติอันสวยง�มของพื้นที่นั้นๆ

 นางสาวปวีณา อยู่ร่วง ผู้ประกอบก�ร

บ�งสะพ�นรสีอรท์ กล�่วว�่ “ก�รม�ทำ�กจิกรรม

ครั้งนี้รู้สึกมีคว�มยินดีเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะได้มี

ส่วนช่วยทำ�ให้บ�งสะพ�นซึ่งเป็นบ้�นของเร�

น�่อยู ่สวยง�ม มรีะบบนเิวศ และธรรมช�ตทิีค่ง

คว�มอดุมสมบรูณใ์หก้บัลูกหล�นของเร�สบืไป 

ซึ่งก�รที่ทุกคนได้ม�ช่วยกันเก็บขยะในวันนี้ 

ขยะที่เก็บได้ก็จะไม่ไปก่อมลพิษท�งทะเล หรือ

รมิฝัง่ ใหก้ระทบตอ่ธรรมช�ตขิองทอ้งถิน่ของเร�

แน่นอน ถ้�ไม่มีก�รเก็บขยะเลยก็จะสะสมและ

อ�จกล�ยเป็นมลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชนที่

เร�อยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ ธรรมช�ติริมฝั่ง ก�ร

ทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่และสถ�นทีพ่กัผอ่นของคนใน

ชุมชนในอน�คต สุดท้�ยต้องขอขอบคุณเอสเอสไอ

ทีไ่ดม้กี�รจดักจิกรรมดีๆ  อย�่งนีข้ึน้ประจำ�ทกุปี

ในก�รช่วยดูแลรักษ�คว�มสะอ�ด และส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนของเร� ขอบคุณค่ะ”       อ่านต่อ น.4

SSI p.3.indd   1 6/14/2557 BE   23:07



ประจำ�วันที่  16  มิถุน�ยน  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนนิทร ์ อนิทรพ์รหม , นายณฏัตพงศ ์ จงสรุสทิธวิฒัน ์, นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอ่ึง้ , นางสาวเคลอืวลัย ์ ชา้งเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว้
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

TCRSS               ต่อจากหน้า 1 เอสเอสไอ-ชุมชน                                          ต่อจากหน้า 3

สาขาท่ี
ได้รับรางวัล

รายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัล

นายสมศักดิ์  ทองถึก 
ผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านหนองจันทร์
ต.ชัยเกษม

นายไชยา  ทรหด   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
บ้านดอนสง่า
ต.กำาเนิดนพคุณ

นายจิตร  ทองแดง 
ประธานกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติ
ต.กำาเนิดนพคุณ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมใจ
บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด
ไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ต้องการโลหิตในโรงพยาบาล
และผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติต่างๆ ท่ัวประเทศ ท่ามกลาง
ภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต 
เน่ืองจากจำานวนผู้บริจาคโลหิต
น้อยลง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ สภากาชาดไทย เม่ือเร็วๆ น้ี

Xเอสเอสไออาสาร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สมศักดิ์  ทองถึก ไชยา  ทรหด จิตร  ทองแดง

บุคคลตัวอย่างในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ทำาความสะอาดปรบัปรงุปรงุภมูทิศัน ์ณ บรเิวณ
สวนสุขภาพ หน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน  
ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายอำาเภอ
บางสะพานใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิเีปดิงาน
และมีผู้บริหาร พนักงาน TCRSS ข้าราชการ 
ประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 60 คน
  นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ         
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต ให้สัมภาษณ์กับ     
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “นับเป็น
อีกครั้งหนึ่งที่ชาวทีซีอาร์ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพานในการทำากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรม     
“ทีซีอาร์  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาสวนสุขภาพ”
ถือเป็นการทำากิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 10 ของ
บริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการ
สนับสนุนให้พนักงานได้ตระหนักถึงความ
สำาคญัของการรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม เพือ่
ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่ท้องถิ่นที่ตนอยู่ และตอบ
สนองความต้องการของชุมชนด้วยการพัฒนา
รูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานได้ใส่ใจในภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม 
ของชุมชน ซึ่งได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่าง
เพื่อนพนักงานของบริษัท ข้าราชการอำาเภอ
บางสะพานทุกหน่วยงาน และอาสาสมัคร ร่วม
กันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ว่าการ
อำาเภอบางสะพาน และสวนสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนโดยรอบและใกล้เคียงได้
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพในสถานที่
การออกกำาลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็น
การสร้างบรรยากาศของพื้นที่ ให้มีความ
สวยงามและปลอดภัย อันนำามาซึ่งความสุข 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพใจแข็งแรงของ
ทุกคนในพื้นที่”
  “ทัง้นี ้บรษิทั ตอ้งขอขอบคณุความรว่มมอื
จากพนกังานทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ ๆ  เสนอแนะ

กิจกรรม ส่งผลให้บริษัท ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากพนักงาน ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตลอดมา และขอให้คำามั่นสัญญาว่า 
เราจะมุ่งมั่น พัฒนา บางสะพานอย่างจริงจัง 
ด้วยความตั้งใจตลอดไปครับ”
 ด้านนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำาเภอ
บางสะพาน ไดก้ลา่ววา่ “ผมในฐานะของตวัแทน
ชุมชนชาวบางสะพาน ขอขอบคุณ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ที่สนับสนุน
การดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาของบริษัทและ
รู้สึกชื่นชมยินดีกับบริษัท รวมถึงประชาชนใน
ชุมชนที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจทำากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมในการพัฒนาสวนสุขภาพของอำาเภอ
บางสะพาน ทำาให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น
เหมาะสำาหรับการพักผ่อนและออกกำาลังกาย” 
  นางสาวนงลักษณ์ บุญยศ ฝ่ายวางแผน
ผลิตและจัดการขนส่ง TCRSS กล่าวว่า “แม้ว่า
จะเขา้มาเปน็พนกังานของทซีอีารเ์พยีงแคป่กีวา่
แต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของ
บริษัท ฯ เกือบทุกครั้ง โดยวันนี้ได้ร่วมตัดแต่ง
ต้นไม้ เก็บขยะ และช่วยด้านสวัสดิการให้กับเพ่ือน
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้สัมผัสได้ถึง
ความตั้งใจของเพื่อนพนักงานได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของดิฉันในฐานะที่ เป็นคนในพื้นที่
บางสะพานและเป็นพนักงานของบริษัทฯ รู้สึก
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ภูมิทัศน์สวน
สุขภาพของบางสะพานน่าอยู่มากข้ึน และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากสวนฯ น้ีได้อย่างเต็มท่ี แม้จะเป็น
เพียงจุดเล็ก ๆ การร่วมกิจกรรมอาจรู้สึกเหนื่อย
บ้าง แต่เมื่องานเสร็จสิ้นก็ประทับใจกับการ
ทำางานของทกุคนและความสำาเรจ็ของกจิกรรม”
  กิจกรรม “ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนา
สวนสุขภาพ” ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 1 
ประจำาปี 2557 ของบริษัท ฯ โดยเป็นกิจกรรม
ที่บริษัท ฯ จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางสะพาน โดยมีแผน 
จะดำาเนินโครงการต่อเนื่องตลอดปี 2557 รวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ภาครัฐ

ผู้นำาชุมชน

ผู้นำาภาค
ประชา
สังคม

ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา

• เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่ีผลักดันให้โรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันการลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ประจำาปี 2557
ของสำานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ซ่ึงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้จริงกว่า 10%  
• ได้รับรางวัลท่ี 1 ในการประกวดโรงเรียนจัดอุทยาน
การศึกษาดีเด่นของสำานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ได้รับรางวัลการประกวดโรงเรียนส่ิงแวดล้อม
ศึกษาดีเด่นระดับเขตการศึกษา 5 
• ผลักดัน และปลูกฝังการแยกขยะให้กับนักเรียน
ภายในโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ข้ึนภายในโรงเรียน

• เป็นผู้นำาในการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์นำา้ สัตว์ป่า และ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณอ่างเก็บนำา้เขาวงศ์
• ร่วมรักษาสภาพป่าพรุซ่ึงอยู่ในท่ีสาธารณะเพ่ือให้
อยู่คู่กับชุมชนภายในหมู่บ้าน
• สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้าน และเยาวชนในชุมชน
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมำา่เสมอ
• สนับสนุน และนำามวลชนจัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
ในหมู่บ้านอย่างต่อเน่ือง

• เป็นประธานจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน
ทำากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง
• สนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษาให้กับชาวบ้านในพ้ืนท่ี 
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่นการทำาไม้กวาดจากทางมะพร้าว การ
ทำาปุ๋ยอินทรีย์
• เป็นผู้นำาร่วมกับชุมชนในการปลูกพืชยืนต้น
• เป็นผู้นำากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งนำา้ภายในชุมชน
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: อานตอหนา 3

คอลัมนคอลัมน
ประชาสัม

พันธพิเศ
ษ

เครือสหวิริยา
โดย

ทีมมวลชนสัมพันธ
รวมโครงการ

หนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข

สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน

(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)

กลุมงานทรพัยากรบคุคล เครอืสหวริยิา
ประสานทีมมวลชนฯ กระจายขอมูล
รบัสมคัรงานสูชมุชน
คนพืน้ทีต่อบรบัเขาทาํงานตอเนือ่ง  ตัง้เปาทัง้ปรบั  270  คน

ปที่  5   ฉบับที่  101   ประจําวันที่  16  มิถุนายน  2557

คอลัมนพิเศษ
การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

: อานตอหนา 4

ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก
5 มิถุนายน 2557

 นายยงยุทธ มลิทอง ผูบริหาร
กลุมงานทรัพยากรบุคคล เครือสหวิริยา 
กลาวถึงความคืบหนาการรับสมัคร

ทีมส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา ลงพื้นที่สื่อสารขอมูลสิ่งแวดลอม 
สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนอยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยาง
มีความสุขในฐานะเพื่อนบาน พรอมรับทราบการทํางานของศูนยฯ 
สิ่งแวดลอม ซ่ึงคอยเฝาระวัง ตรวจสอบและติดตาม สิ่งแวดลอม 
อ.บางสะพาน

ศนูยฯ สิง่แวดลอม จบัมอืทมีมวลชนฯ
รกุใหขอมลูสิง่แวดลอม
สรางความเขาใจ เพิม่องคความรูใหชมุชน

นโยบายการรับสมัครงาน กลุมบริษัทเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน ยังคงเปดรับตอเนื่อง และใหความสําคัญกับ
คนในพืน้ทีเ่ปนอนัดบัแรก สอดคลองกบัความตองการของชมุชนทีอ่ยากใหลกูหลานทาํงานในทองถิน่ ประสาน
ขอมลูตาํแหนงงานวางรวมกนัระหวางกลุมทรพัยากรบคุคล บรษิทัในเครอืสหวริยิา และทมีมวลชนสมัพนัธ เพือ่
กระจายขาวสารใหถึงชุมชนมากที่สุด

เพ่ิมคณุภาพใหชวิีตกบัโครงการ
ปลูกผักปลอดสารฯ บานหนองตาจา อ.บางสะพาน

ปลกู-แลกกนับรโิภคในชมุชน
● ลดรายจาย  สรางรายได  สงเสริมใหสุขภาพแข็งแรง พรอมทั้ง
สรางความสามคัคใีนชุมชน ใหทกุคนแลกเปล่ียนเรยีนรูประสบการณ
ในการปลูกผัก                    :อานตอหนา 2

●  รับรางวัล

น.4

บี.เอส.เมทัล (บางสะพาน)
รับโลประกาศเกียรติคุณจาก
ผวจ.ประจวบฯ ในโครงการ
To be number one

●  ศึกษาดูงาน

น.4

เครือสหวิริยาศึกษาดูงาน
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) 

พนกังาน เพือ่เขาทาํงานกบักลุมบรษิทั
ในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน วา 
“คณะทํางานฯ กลุมงานทรัพยากร
บุคคล เครือสหวิริยา ในสวนของ 
อ.บางสะพาน ไดมีการประชุมสรุป
ตัวเลขความตองการจํานวนพนักงาน
เปนวาระประจํา เพื่อใหเห็นภาพรวม
และตั้ ง เปาหมายรวมกัน อยางที่
ทราบวาปนี้กําหนดรับพนักงานไวที่ 
270 อัตรา โดยมีทั้งตําแหนงวิศวกร

ดานตางๆ หัวหนางานสิ่งแวดลอม 
พนักงานปฏิบัติการ พนักงานดาน
ไอที ชางจักรกล พนักงานขับรถ ฯลฯ 
เปนตน และจากเดือนมกราคม ถึง
เดือนพฤษภาคมที่ผานมา บริษัทใน
เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน ไดรับ                                 
ผูสนใจเขารวมเปนทีมงานของเครือ
รวมแลว 131 ตําแหนง เปนคนในพื้นที่
ถึง 76 คน หรือ 58% เปนการตอกยํ้าวา
เราใหความสําคัญ  :อานตอหนา 2

  ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิ่งแวดลอม และแผนกมวลชน
สัมพันธ  เครือสหวิริยา เขารวม
ประชุมหมูบาน หมู 7 บานทุงลาน
ควาย ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อรับฟงขอ 
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชน ใน
ฐานะเพื่อนบานที่อยูใกลเคียงกัน 
และเพื่อสรางความเขาใจอันดีให
กับชุมชน รวมถึงแจงขอมูลกิจกรรม 
การดําเนินงานตาง ๆ  ของศูนยฯ
สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา โดยชมุชน
ไดพดูคยุเรือ่งสิง่แวดลอมทัว่ไป รวม

ถึงสอบถามขอมูลเรื่องการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ และอื่นๆ
  ซึ่งในปนี้ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ได
กําหนดเปาหมายงานสื่อสารขอมูล
สิ่งแวดอมสูชุมชนอยางตอเนื่อง ทั้ง
กิจกรรม              : อานตอหนา 3
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ประจำ�วันที่  16  มิถุน�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

กบัคนในพืน้ทีก่อ่นเปน็อนัดบัแรก และตามขอ้มลู
ที่คณะทำางานฯ ได้รับจากทีมมวลชนสัมพันธ์
ที่ลงพื้นที่ ทำาให้ทราบว่าพี่น้องเราต้องการให้
ลูกหลานเข้าทำางานในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก 
เครือสหวิริยา อย่างต่อเนื่องจริงๆ มีคำาถามทุกๆ 
เดือน ซึ่งอยากจะฝากพี่น้องในชุมชนว่า ภาค
อุตสาหกรรมในพื้นที่มีส่วนช่วยให้ท่านวางแผน
ทางการศกึษาของบตุรหลานทา่นได ้เชน่ หากเลง็
เห็นว่า ต้องการให้ลูกทำางานใกล้บ้าน ตำาแหน่ง
งานดีๆ และเป็นสิ่งที่ลูกหลานท่านชอบเรียน 
สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทต้องการรับ เช่น  วิศวกร 
หรอืชา่งจกัรกล ชา่งเครือ่งมอืหนกัอืน่ๆ กส็ามารถ

ส่งเสริมให้เรียนจบและหางานทำาได้ในพื้นที่ ไม่
ต้องไปอยู่ไกลบ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และสามารถต่อยอดไปถึงวางแผนการออม และ
แผนการใช้ชีวิตในอนาคตของลูกหลานท่านได้ 
หรือหากต้องคำาปรึกษาหรือข้อคิดเห็นทางด้าน
นี้ก็สามารถสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
ทุกบริษัทฯ ยินดีให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาเป็น
อย่างยิ่ง”
  “สำาหรับข้อมูลตำาแหน่งงานท่ีประชาสัมพันธ์
ออกไป ก็จะผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงานใน
การประชุมคณะทำางานขับเคลื่อนฯ เป็นประจำา
ทกุเดอืน ทา่นสามารถสอบถามไดท้ีผู่น้ำาชมุชนใน
พืน้ที ่รวมทัง้ในรายการวทิย ุบอรด์ประกาศภายใน
โรงงาน หรือทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยาที่
ลงพื้นที่เป็นประจำาทุกเดือน โดยจะมีเอกสารไป
แจกให้ทราบ หากมีความสนใจก็ติดต่อสอบถาม
ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กำากับไว้”
  ด้านนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการ
แผนกมวลชนสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าทีมงาน
ที่ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
เครือสหวิริยา รวมถึงความคืบหน้าเรื่องการรับ
สมัครงาน กล่าวว่า “เรื่องการรับสมัครพนักงาน 

เป็นข้อมูลแรกๆ ท่ีทีมงานพูดคุยกับพ่ีน้องในชุมชน

เพราะมีคำาถามเป็นประจำาทุกครั้งว่า รับสมัคร

ตำาแหนง่ใดบา้ง ดตูำาแหนง่งานวา่งใหด้ว้ย มาบอก

ข่าวเร่ืองรับสมัครงานด้วย เป็นต้น ซ่ึงถ้ามีข่าวเร่ือง

รบัสมคัรงานทมีงานเรายนิดแีจง้ขา่วใหท้ราบทกุๆ

เดือนอยู่แล้ว และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การทำาหน้าท่ี

ของเรานั้นจะมีส่วนช่วยให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไป

ด้วยกัน สนับสนุนกัน เพ่ือการพัฒนา อ.บางสะพาน”

รับสมัครงาน       ต่อจากหน้า 1

ปลูกผักปลอดสาร ต่อจากหน้า 1

บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จัดโครงการ “ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบ้าน
หนองตาจ่าให้น่าอยู่” จากการสนับสนุนของ
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุ
ภาพ (สสส.) และไดแ้ผนกพฒันาชมุชน เครอื
สหวริยิา รว่มเปน็พีเ่ลีย้งใหค้วามรู ้และใหค้ำา
ปรกึษาในโครงการตา่งๆ พรอ้มรว่มดว้ยชว่ย

ยงยุทธ  มลิทอง
ผู้บริหารกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล
เครือสหวิริยา 

ผลักดันให้ชุมชนหันมาใส่ใจและรักสุขภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชุมชน คือ ร่วม
สร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชาวบ้าน
หนองตาจ่า มีสุขภาพกายแข็งแรงด้วยการ
ออกกำาลังกาย และได้รับความรู้การบริโภค

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียง

เรียบง่าย ล่าสุดเกิด “กิจกรรมปลูกผักปลอด

สารพษิ” ทำาใหม้ผีกัสวนครวัไวบ้รโิภคในครวั

เรือนที่ปลูกเอง ลดค่าใช้จ่าย คุณภาพชีวิตที่

อยู่ดี กินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และลด

การใชปุ้ย๋/ยาปราบศตัรพูชื อยูแ่บบเศรษฐกจิ

พอเพียง มีผักปลอดสารพิษบริโภค ไม่มีหน้ีสิน 

รวมท้ังมีแหล่งนำ้าสะอาดเพียงพอในการ

ทำาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทางอ้อม 

อีกเร่ืองหน่ึงคือ เกิดความสามัคคีกัน ช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกนัทำาใหท้กุคนในชมุชนอยูร่ว่มกนั

ได้อย่างมีความสุข เป็นหมู่บ้านท่ีมีส่ิงแวดล้อม
ที่ดีน่าอยู่ 
  นายจักรพงษ์ ไม้แก้ว คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองตาจ่า กล่าวว่า “โครงการปลูกผัก
ผลอดสารพิษเริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน 2556 ซึ่ง
โครงการจะไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปีนี้ จุดเริ่ม

ต้นจากการพูดคุยหารือทิศทางเกี่ยวกับการมีสุข

ภาวะที่ดีในชีวิตประจำาวันของพวกเรา ซึ่งมีการ

พดูคยุผา่นเวทสีภาผูน้ำาชมุชน และเหน็พอ้งกนัวา่ 

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นสิ่งที่สามารถ

ทำาไดท้นัทแีละเกดิผลเปน็รปูธรรมชดัเจนแนน่อน 

ก็เริ่มต้น ณ วันนั้น ทำาให้ทุกวันนี้พวกเรามีความ

สุขและได้รับประโยชน์อย่างสูงมาก ร่างกายแข็ง

แรง มีผักสะอาด ปลอดสารไว้บริโภคแลกเปลี่ยน

กันในหมู่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆโครงการ

ปลูกผักฯ ให้ประโยชน์กับชุมชน คือ สร้างความ

สามคัคกีนัในชุมชน ซึง่หลงัจากทีไ่ดล้งมอืเริม่ตน้
ทำาโครงการปลกูผกัฯ อยา่งจรงิจงัแลว้พบวา่ไดร้บั
เสยีงตอบรบัทีด่มีากจากพีน่อ้งในชมุชนทกุคนหนั
หน้าเข้าหากัน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การปลูกผักของกันและกันเกิดเป็นเวทีประชา
คมเล็กๆ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเวที และประโยชน์ที่

ตามมาอีกข้อคือ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้าง
เสริมความรู้ด้านการเกษตร สร้างเสริมสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเนื่องจากได้บริโภคผักปลอดสาร
พิษ แม้ว่าการปลูกฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลาในการ
รอผลผลิตค่อนข้างนานแต่ผลผลิตที่ได้ ส่งผลใน
แงด่ ีคอื ชมุชนไมต่อ้งใชส้ารพษิในการปลกูผกั อกี
ทั้งปลอดการปนเปื้อนสารพิษในดินและไหลลงสู่
แหล่งนำ้า ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณสสส. และเครือ
สหวิริยาที่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงผลักดันโครงการนี้
และให้ความรู้กับชุมชน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ชุมชนมาโดยตลอด พร้อมทั้งติดตามความ
เคลื่อนไหวของชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้ชุมชนลงมือทำาอย่างจริงจังมากขึ้น 
เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สุดท้ายอยาก
ขอบคณุพีน่อ้งทกุคนทีเ่หน็ประโยชนข์องโครงการ
นี้ และเข้าร่วมโครงการช่วยผลักดันให้โครงการ
เข้มแข็ง ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สำาหรับการต่อยอดและปรับปรุงโครงการ 
เช่นขยายพื้นที่ปลูก หรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ก็จะ
ใช้เวทีการประชุมผ่านเวทีสภาผู้นำาชุมชน เพื่อ
นำาไปสู่การพัฒนาโครงการฯ เป็นโอกาสให้ทุก
คนได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและนำา
ปรบัปรงุเพือ่ใหโ้ครงการปลกูผกันีส้ามารถพฒันา
เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง”
  นายรังสรร พุทธวงค์ ผู้จัดการแผนก
พัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา กล่าวว่า “เมื่อเรามี
จุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งดีๆ ต่างๆ ก็จะตามมา บางครั้ง
อาจพบเจอปญัหาและอปุสรรคบา้ง แตด่ว้ยความ
สามัคคีของคนในชุมชน จะทำาให้ผ่านพ้นไปได้ 
และตัวอย่างที่ดีของพี่น้องชาวบางสะพาน ใน
การพัฒนาตนเองและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนนั้น 
กำาลังก่อร่างสร้างตัวไปทีละขั้นตอน บางหมู่บ้าน
พัฒนาไปถึงระดับที่จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างได้ บาง
หมู่บ้านกำาลังอยู่ระหว่างเตรียมตัว ซึ่งทั้งหมด
นั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนกับเครือ
สหวิริยา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดหมู่บ้าน
ตน้แบบในหลายๆ พืน้ที ่สำาหรบัหมูบ่า้นใดทีอ่ยาก
รว่มกนัวางแผนพฒันาคณุภาพชวีติแบบยัง่ยนืไป     
ด้วยกัน ก็สามารถมาพูดคุยหารือกันได้ เพราะ             
เปา้หมายสงูสดุคอื การรว่มกนัสรา้งสงัคมทีน่า่อยู่
ให้เกิดขึ้นในอำาเภอบางสะพาน”

SVG p.2.indd   1 6/14/2557 BE   22:07



ประจําวันที่  16  มิถุนายน  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ตอจากหนา 1

สิ่งแวดลอม ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ฯลฯ โดย

ลาสุดไดทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศไป

เมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผานมา และตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ เชน นํ้าผิวดิน 

นํ้าทะเล ก็นํามาเลาสูชุมชนฟง ซึ่งทีมงานจะ

ลงพูดคุยรายงานใหชุมชนไดทราบถึงวิธีการ 

ผลการตรวจวดั โดยเนนการกระจายขอมลูให

ถึงแตละชุมชน  หากบางหมูบานมีขอซักถาม

ก็จะสามารถพูดคุยกับทีมงานสิ่งแวดลอมได

โดยตรง

ทีเ่กีย่วของ ซึง่เปนหลกัทางวทิยาศาสตรไปพดู

คยุตอบคาํถาม รวมทัง้หากมขีอมลูทีเ่กีย่วของ

กบัโรงงานในเครอื กจ็ะนาํไปหารอืและมาพดู

คยุใหชมุชนเขาใจ ซึง่นบัวาเวทปีระชมุหมูบาน 

และเวทยีอยตางๆ เชน สภาผูนาํชมุชน เปนตน 

ทําใหทีมงานสิ่งแวดลอม ไดใกลชิดกับพี่นอง

ชาวบางสะพานมากขึน้ ซึง่สวนมากครัง้ขอมลู

ดานสิ่งแวดลอม จะมีความเปนวิชาการและ

ลงรายละเอียดมาก การสื่อสารผานเอกสาร

อาจทาํใหเขาใจยาก ดงันัน้จงึจาํเปนตองลงไป

พดูคยุ อธบิายทีม่าทีไ่ป เชน บางทานตองการ

   คอลัมน

ประช
าสัม

พันธ
พิเศ

ษ
เครือสหวิริยา โดย ทีมมวลชนสัมพันธ รวมโครงการ

 25 มิถุนายนน้ี  เตรียมพบกับ

ทีมคาราวานสรางความสุขเคลื่อนที่ของเครือสหวิริยา 

โดยทมีมวลชนสมัพนัธ กบั “โครงการหนวยบาํบดัทกุข 

บํารงุสุข สรางรอยยิม้ใหประชาชน (โครงการจงัหวดั

เคลือ่นที)่” ครัง้ที ่2 จดัโดยจงัหวดัประจวบครีขีนัธ และ

อําเภอบางสะพาน ซึ่งจัดขึ้น ณ องคการบริหารสวน

ตําบลแมรําพึง ตั้งแตเวลา 09.00 - 14.00 น. คาราวาน

ความสุขจากเครือสหวิริยา จะรวมสนับสนุนกิจกรรม

บริการตัดผมสตรี และบุรุษ พรอมจัดบูธนิทรรศการ

ขอมูลบริษัทในเครือ รวมถึงงานดานสิ่งแวดลอม และ

กิจกรรมเลมเกมสแจกของรางวัล.....รวมสรางรอยยิ้ม

สดใสใหพี่นองชาวบางสะพาน จากเครือสหวิริยา

  “ลาสุดที่ทีมงานลงพื้นที่หมู 7 บานทุง
ลานควาย ต.แมรําพึง ก็ไดรับคําถามเกี่ยวกับ
คุณภาพอากาศ ฝุนควันตางๆ ที่ชุมชนมีขอ
สงสัย นองๆ ทีมงานก็ไดพูดคุยและนําขอมูล

สอบถามเรื่องสีของควันที่

ปลอยออกจากปลองควัน

ของการผลติ หรอืปรมิาณฝุน

ตามทองถนน ทมีงานฯ ไดให

คําตอบในเบื้องตนดวยหลัก

การที่เกิดทางวิทยาศาสตร รวมถึงนําขอมูล

การตรวจวดัคณุภาพอากาศ นํา้ ไปรายงานให

พี่นองทราบ และเกิดความสบายใจ  อยางไร

ก็ตามขอใหพี่นองชาวบางสะพานมั่นใจได

วา มาตรฐานตางๆ ทั้งคุณภาพอากาศ นํ้าฝน     

นํ้าทะเล สภาพแวดลอม รอบ ๆ บางสะพาน   

มีการตรวจวัดโดยผูเชี่ยวชาญทุกป และหาก       

พี่นองชาวบางสะพานมีขอซักถาม ขอสงสัย 

หรือตองการแจงขอมูลดานสิ่งแวดลอม ก็

สามารถประสานงานกับผูนําชุมชนของทาน 

หรือทีมมวลชนสัมพันธ รวมทั้งติดตอมาที่

ศูนยฯสิ่งแวดลอมฯ ไดทันที”

ประโพธ  จูประชากรณ
ผูอํานวยการศูนย

บริหารจัดการและ
สงเสริมสิ่งแวดลอม

เครือสหวิริยา

หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ณ อบต.แมรําพึง จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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        เครือสหวิริยาศึกษาดูงานกลุม True        เครือสหวิริยา โดยบจก. กลุมเหล็กสหวิริยา บจก.บี.เอส.เมทัล
บจก.เรือลําเลียงบางปะกง บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท และสายงานบุคคล สายงานพัฒนาชุมชน/มวลชนสัมพันธ               
เขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ งานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม ชุมชน ณ อาคารทรู ถนนพระราม 9 

ประจําวันที่  16  มิถุนายน  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
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
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

X        บี.เอส.เมทัล (บางสะพาน) รับโลประกาศเกียรติคุณ
จาก ผวจ.ประจวบฯ ในโครงการ To be number one       
นายวรีะ ศรวีฒันตระกูล ผูวาราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ เปนประธาน
ในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแก นายสาคร ศรีวิชัย รองผูจัดการ
โรงงาน บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 บางสะพาน ในฐานะประธาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เนื่องจากชมรม
TO BE NUMBER ONE ของ บจก.บ.ีเอส.เมทลั ไดสรางชือ่เสยีงโดย เปนตวัแทน
ไปแขงขนัในระดบัภาคกลาง-ภาคตะวนัออก พรอมไดรบัเลอืกใหเปนตวัแทน
ไปแขงขนัในระดบัประเทศตอไป ณ หองประชมุเกาะหลกั ศาลากลางจงัหวดั 
จ.ประจวบคีรีขันธ

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิ.ย. 2557
โดยความรวมมือของ อบต.แมรําพึง ศูนยฯ สิ่งแวดลอม  พี่นองชาวบางสะพาน บริษัทในเครือสหวิริยา 

  องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง พี่นองชาวอําเภอบางสะพาน บริษัทในเครือ
สหวิริยา โรงเรียนบานอาวยาง และโรงเรียนบานทาขาม สถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 ชมรม
ตกปลา อ.บางสะพาน และศนูยบรหิารจดัการและสงเสรมิสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา จดักจิกรรม 
“รกัษสิง่แวดลอม 57” เมือ่วนัที ่5 มถินุายน ซึง่เปนวนัสิง่แวดลอมโลก โดยมกีารปลูกตนโกงกาง

ใบใหญและโกงกางใบเลก็ จาํนวน 1,000 ตน บรเิวณหนาโรงงานบมจ.เหลก็แผนรดีเยน็ไทย และ
ปลอยสัตวนํ้า หลายชนิด เชน ปลานวลจันทรทะเล และหอยหวาน รวม 130,000 ตัว บริเวณ
ศาลาหมูบาน บานปากคลอง ม.5 ต.แมราํพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ...รวมกนัอนรุกัษ
สิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณเพื่อบางสะพานนาอยูของทุกคน
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