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เอสเอสไอผนึกกําลังสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1 และ
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
ส่ิงแวดลอมเครือสหวิริยา จัดคาย
นักอนุรักษรุนเยาว  รุนที่  10 
ใหเยาวชนบางสะพาน พัฒนา
กระบวนการเรียนรู ทักษะการ
ทาํงานเปนทมี และสงเสรมิการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ผานการเขาคายพักแรม 3 วัน 
2 คืน พรอมเชิญชวนเยาวชน
เขารวมสมัครประกวดสราง
สรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช ชิงทุนการศึกษา ใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ 
โรงเรียนบานทาขาม
          นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดม-
รัตน ผูจัดการทั่วไป สํานักประชา-
สัมพันธและชุมชนสัมพันธ บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จํากัด 
(มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เปดเผยกบั
ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” 
วา “เอสเอสไอไดรวมกบั สาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1 และ
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม     
สิ่งแวดลอมเครือสหวิริยา เตรียม
จัดโครงการ อานตอ น.3

เดินหนาเครือขาย
เยาวชนรกัษสวล.
SSIรวมครวูทิยจดั
คายนกัอนรุกัษ10

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวา “ฝายนักลงทุน
สัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดจัด
โครงการเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการ

เปดโอกาสใหผูถือหุนจํานวน 30 ราย 
เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ
โรงงานผลติเหลก็แผนรดีรอน (Hot Strip 

Mill) ทาเรือนํ้าลึกของบริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด (PPC) และการดําเนิน
กิจกรรมดาน       อานตอ น.2

ปที่  5   ฉบับที่  109   ประจําวันที่  16  ตุลาคม  2557

สรางประโยชนผูมีสวนไดเสีย
พม.ชูSSIองคกรCSRเปนเลิศ

เอสเอสไอควาองคกร CSR ที่มี
ความเปนเลิศ จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พม.) จากโครงการประกาศเกียรติคุณ
ผลงานดานการพัฒนาสังคมเปน
เลิศ เนื่องในวันคลายวันสถาปนา 
12 ป พม. เพื่อสงเสริมยกยอง
ความเปนเลิศของภาคีเครือขาย
ในการเขามามีสวนรวมทํางาน
เพื่อสังคม ผูบริหารยํ้า มุงเนนการ
ดําเนินธุรกิจตามแนวทางสูความ
ยั่งยืน สรางความแข็งแกรงสูกลุม
ผูมีสวนไดเสีย

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย วา 
เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ทีผ่านมา
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย หรือ พม.ไดมีการจัด
         อานตอ น.2

     กลุมเอสเอสไอรวมพัฒนาพ้ืนทีน่าผักขวง
SSIจดักฐนิบาํรงุวดั-ทาเรอืฯปรบัปรงุร.ร.
กลุมบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) รวมสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา 
และพัฒนาเยาวชนพื้นที่บานนาผักขวง      

เอสเอสไอรวมกับบริษัทในกลุม เครือ
สหวิริยา พนักงาน และชุมชน รวมทอดกฐิน

สามัคคีประจําป 2557      อานตอ น.3

เอสเอสไอจัดโครงการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดกิจกรรมกลุมผูถือหุนรายยอยเยี่ยมชมกลุมธุรกิจ ทั้ง
กระบวนการผลติของโรงงานเหลก็แผนรีดรอน ทาเรือนํา้ลกึของบริษทั ทาเรือประจวบ จาํกดั ที ่อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ พรอม 
เยี่ยมชมงานพัฒนาชุมชนดานเยาวชน “สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานหนองจันทร” ดานผูถือหุนชื่นชมกระบวนการผลิตทันสมัย 
และมีสวนการพัฒนาชุมชน

สงเสรมินกัลงทนุเขาใจธรุกจิเหลก็แผนรดีรอน
SSIนาํผูถอืหุนเรยีนรูการผลติ-พฒันาชมุชน

“เอสเอสไอ”องคกร CSR ที่มีความเปนเลิศ 
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มอบโลรางวัล
ประกาศเกียรติคุณองคกรซีเอสอารที่มีความเปนเลิศ ใหแก 
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายนาวา 
จนัทนสรุคน ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ สายกจิการสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอสังคม เปนผูแทนรับมอบ ท้ังน้ี เอสเอสไอ
เปนหนึ่งใน 12 องคกรซีเอสอารที่มีความเปนเลิศจากการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อสงเสริมแบบอยางที่ดีแกสังคม
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ประจำ�วันที่  16  ตุล�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

สร้างประโยชน์      ต่อจากหน้า 1

“งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนา
สังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 
ปี เดินหน้ากระทรวง พม.” เพื่อส่งเสริมยกย่อง
ความเปน็เลศิของภาคเีครอืขา่ยในการมสีว่นรว่ม
ทำางานกบักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เสรมิสรา้ง
ความรัก ความศรัทธา ขวัญกำาลังในแก่ภาคีเครือ
ขา่ย ตลอดจนการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธค์ณุงาม
ความดอีนัเปน็แบบอยา่งทีด่แีกส่งัคม โดยภายใน
งานไดร้บัเกยีรตจิาก พลตำารวจเอก อดลุย ์แสงสงิ
แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 3 ประเภท
รางวัล คือ 1. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวง พม. ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศ 
จำานวน 12 รางวัล 2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ จำานวน  12 รางวัล และ 3. 
องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ จำานวน 12 รางวัล 
ซึ่งผลปรากฎว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ ไดร้บัการคดัเลอืก
ให้ได้รับรางวัลในประเภทองค์กร CSR ที่มีความ
เป็นเลิศในครั้งนี้ด้วย
 พลตำ�รวจเอก อดลุย ์เปดิเผยวา่ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 และครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวัน
สถาปนากระทรวงในวันนี้ กระทรวงฯ ได้มุ่งเป้า
หมายที่จะนำาสังคมก้าวไปสู่ความเจริญงอกงาม 
โดยรว่มทำางานกบัทกุภาคสว่นในสงัคม ตามวสิยั
ทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความ

รับผิดชอบร่วมกัน” และมีเจตนารมณ์ที่ต้องการ
แก้ปัญหา พัฒนา สร้างความเป็นเลิศ ลดความ
เหลือ่มลำา้ทางสงัคม และขบัเคลือ่นภารกจิเรง่ดว่น 
ตลอดจนการวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว 
ซึง่การไปสูเ่ปา้หมายดงักลา่วนัน้จำาเปน็ตอ้งไดร้บั
ความรว่มมอืรว่มใจทัง้จากบคุลากรของกระทรวง 
ที่สามารถบริการประชาชนอย่างมืออาชีพและ
จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ในการ
เขา้มามสีว่นรว่ม รว่มคดิ รว่มทำา รว่มรบัประโยชน์
ในการทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือ
จากบคุลากร และองคก์รทีท่ำา CSR ซึง่เปน็หนึง่ใน
ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ทีจ่ะบรูณาการภารกจิไปสู่
เปา้หมายทีก่ำาหนดและมปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวอีกว่า เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย ์กระทรวงฯ จงึไดจ้ดังานประกาศเกยีรตคิณุ
ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศฯ โดย
พิจารณาคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาสังคม
เป็นเลิศ ภายใต้สโลแกน “คนเป็นสุข องค์กรเป็น
เลิศ สังคมงอกงาม” แบ่งเป็น 3 ประเภทๆ ละ 12 
รางวัล ได้แก่ 1) ประเภทข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของกระทรวง พม. ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็น
เลิศ พิจารณาจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มี
ระยะเวลาทำางานกบักระทรวง พม. อยา่งตอ่เนือ่ง 
อยา่งนอ้ย 10 ป ีเปน็ผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจปฏบิตัิ
หนา้ทีร่บัผดิชอบอยา่งเตม็กำาลงัและมคีวามสขุใน
การปฏบิตังิาน สขุกาย สขุใจ สิง่แวดลอ้มรอบขา้ง
มีความสุข 2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่
มีผลงานเป็นเลิศ พิจารณาองค์กรที่มีวัฒนธรรม

องค์กรที่ เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรเชิง
ประจกัษว์า่เปน็องคก์รแหง่ความสขุ และผูป้ฏบิตัิ
งานมีความสุขกาย สุขใจ สุขกับสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้าง มีจำานวนเครือข่ายร่วมทำางานด้วยตั้งแต่ 20 
แห่งขึ้นไปและมีสวัสดิการอื่นๆสำาหรับบุคลากร
นอกเหนอืจากสทิธขิองทางราชการ และ 3) องคก์ร 
CSR ที่มีความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีความ
สำานึกรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ดำาเนินงาน
เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายใน
สังคมอย่างเหมาะสม บางองค์กรที่ได้รับรางวัล
มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุดจน
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความ
ยั่งยืน (DJSI) ในปี พ.ศ. 2557 รางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจนี้เป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นถึง
ความสำาเร็จของการทำางานอย่างร่วมมือร่วมใจ
จากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นสุดยอดของ
การพัฒนาสังคมไปสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบร่วมกัน
 ด้านน�ยน�ว� จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่สายกจิการสาธารณะและความรบั
ผิดชอบทางสังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “ตามที่ 
กระทรวง พม. ได้มีการเชิญชวน บุคลากร หน่วย
งานของกระทรวง พม. และบรษิทัตา่งๆ สมคัรเขา้
รบัการคดัเลอืกใน 3 ประเภทรางวลั เอสเอสไอไดม้ี
การเข้าร่วมสมัครในครั้งนี้ด้วยในประเภทองค์กร 
CSR ที่มีความเป็นเลิศ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและ
ยื่นเสนอชื่อในการคัดเลือกส่งเข้าประกวดที่
กระทรวง พม.ในครั้งนี้ โดยคุณสมบัติและหลัก
เกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือกของกระทรวง 

พม.ประกอบด้วย หนึ่ง CSR ที่จะได้รับคัดเลือก

ตอ้งผา่นการเสนอจากกรมในสงักดักระทรวง พม. 

หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประไทย ชมรม CSR 

Club เครือข่าย CSR Thailand สองCSR ที่ทำางาน

เพื่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง อย่าง

น้อย 3 ปี สามมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในลักษณะ

ขององค์กรทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และ

สามารถนำาผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการได้ 

 ทั้งนี้ในนามของบริษัท สหวิริยาสตีลอิน

ดัสตี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รู้สึกเป็น

เกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 12 ปีใน

ครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นขวัญกำาลังใจในการทำางานและ

ยืนยันความมุ่นมั่นในการดำาเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และของพนักงาน

เอสเอสไอทุกคน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพนักงาน

ทุกคนที่ช่วยกันทำางานเพื่อสังคม ขับเคลื่อน และ

สร้างสรรค์ผลงานบนแนวทางสู่ความยั่งยืนเพื่อ

ส่งต่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น

ชุมชน สังคม ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความแข็งแกร่ง

อย่างยั่งยืน และผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำาให้ได้

รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องทรงเกียรตินี้มา

ครองได้

 น�ยน�ว� กล่�วปิดท้�ยว่� “บริษัทขอยำ้า

ว่าเรายังคงตั้งมั่นในการดำาเนินงานด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา

วางรากฐานให้มีความแข็งแกร่งไม่ว่าด้านชุมชน 

สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ส่งเสริมนักลงทุน  ต่อจากหน้า 1

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของเอสเอสไอ ในอำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2557
  ฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ ์เอสเอสไอ เปดิเผยวา่ 
“การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้รับสมัคร   
ผูถ้อืหุน้เอสเอสไอทีส่นใจ ซึง่ตอ้งมรีายชือ่ปรากฏ
ในทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัปดิสมดุทะเบยีน
พักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้รับ
สิทธิในการเข้าร่วม โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งความ
จำานงเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ
พิมพ์ SSI เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ-นามสกุล ของ
ผู้ถือหุ้น แล้วส่งมาที่หมายเลข 4139112 ซึ่งผู้ถือ
หุ้น 1 ราย จะได้รับสิทธิในการคัดเลือกเข้าร่วม
กจิกรรม โดยวธิกีารสุม่ จำานวน 1 สทิธ ิเพือ่ทำาการ
คัดเลือกให้ได้ตามจำานวนท่ีเอสเอสไอเปิดรับ คร้ังน้ี
มีผู้ถือหุ้นสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 
673 ราย
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ต่อว่า ในวันเยี่ยมชมกิจการดังกล่าวผู้ถือหุ้น
ได้ร่วมเดินทางจากสำานักงานเอสเอสไอที่
กรุงเทพ สู่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้มีนายเชาวรัตน์ จั่น
ประดับ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์ให้การต้อนรับ พร้อมกับนำาเยี่ยมชม
การดำาเนินงาน ซึ่งการเยี่ยมชมประกอบด้วย 
การฟงับรรยายภาพรวมของการดำาเนนิธรุกจิของ   
เอสเอสไอ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน การถาม
ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นต้น จากนั้นเข้า
เยี่ยมชมการบริหารงานธุรกิจท่าเรือนำ้าลึกของ

บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ บริษัท ท่าเรือประจวบ 

จำากดั และเยีย่มชมกระบวนการผลติเหลก็แผน่รดี

รอ้น (Hot Strip Mill) ภายในโรงงานเอสเอสไอ หลงั

จากเสรจ็สิน้การเยีย่มชมการดำาเนนิงานทางธรุกจิ

แลว้ เอสเอสไอยงัจดัใหม้กีารเยีย่มชมการดำาเนนิ

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอีก

ด้วย ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน

หนองจันทร์ ตำาบลชัยเกษม อำาเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีผู้อำานวยการ

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ให้การต้อนรับและพา

เยี่ยมชมโครงการภายใต้การสนับสนุนของ 

เอสเอสไอ ซึ่งเอสเอสไอได้มีการน้อมนำาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมโดย

ได้ร่วมกับโรงเรียนจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนบ้านหนองจันทร์“ ขึ้น เพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่ง ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ 

  การดำาเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ได้มีชุมนุมต่างๆ 

มากมาย อาท ิชมุนมุเลีย้งหมหูลมุ ชมุนมุเลีย้งเปด็

ไข ่ชมุนมุเลีย้งปลาดกุ ชมุนมุเลีย้งกบ ชมุนมุเลีย้ง

แพะ ชมุนมุเลีย้งไก ่และชมุนมุปุย๋นำา้หมกัชวีภาพ 

ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียน ฝึก

กระบวนการทำางานอย่างครบวงจร ฝึกอาชีพ

ให้แก่นักเรียนนำาไปใช้ประโยชน์ได้และทำาให้

นักเรียนได้เรียนการพึ่งพอตนเองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

  น�ยสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ตัวแทน     

ผู้ถือหุ้นเอสเอสไอกล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅน

เหล็กเอสเอสไอ” ว่า “การได้มาเยี่ยมชมกิจการ

ของเอสเอสไอในวนันีท้ำาใหไ้ดเ้หน็ภาพการดำาเนนิ

ธรุกจิของเอสเอสไองานมากขึน้ เขา้ใจขัน้ตอนการ

ทำางาน ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

ผลิตของเอสเอสไอมากกว่าแต่ก่อน ทราบการ

มองกาลไกลของผูบ้รหิาร ความตัง้ใจของเอสเอส

ไอในการดำาเนนิงานใหป้ระสบผลสำาเรจ็ และการ

บรหิารจดัการการทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่

การมาเยี่ยมชมดูงานในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์

แก่นักลงทุนอย่างผมมาก”

  น�งส�วมยุรี  อิงคมบวรกิจ  ตัวแทน              

ผู้ถือหุ้นเอสเอสไอ กล่าวว่า “การได้มาดูงานครั้ง

นี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากค่ะ ทำาให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ ความมั่นใจในการดำาเนินธุรกิจของ

เอสเอสไอมากขึ้น ทั้งด้านการลงทุน การเชื่อม

โยงธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ อย่างเช่น

บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั ทีเ่ปน็หวัใจสำาคญัใน

การขนสง่เหลก็ เปน็ตน้ และทราบถงึกระบวนการ

ในการผลิตภัณฑ์เหล็กว่าเป็นอย่างไร ตลอดจน

การทีเ่อสเอสไอไดใ้หค้วามสำาคญัของการดำาเนนิ

งานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมซึง่ถอืเปน็หวัใจ

สำาคัญในการช่วยพัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความ

เจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นที่น่ายกย่องและควรให้การ

สนับสนุนการดำาเนินงานต่อไป”
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ณ วัดนาผักขวง โดยจัดพิธีสมโภชน์องค์กฐินและ
พธิฉีลององคพ์ระพทุธรปู (หลวงพอ่วดัเขาตะเครา) 
18-19 ตลุาคม 2557 ในขณะทีบ่รษิทัทา่เรอืประจวบ
เดนิหนา้กจิกรรมจติอาสา “ตลุา...อาสา กฬีาสรา้ง
สุข ทาสีสนามเด็กเล่น” ภายใต้โครงการ “ท่าเรือ
ประจวบ ชุมชน ฅนอาสา” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัด
นาผักขวง อำาเภอบางสะพาน มุ่งส่งเสริมพนักงาน
มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชน 
ด้วยการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี ปลอดภัย โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี มี
พนักงานและ นักศึกษา เข้าร่วมรวมจำานวน 55 คน 
เมื่อวันที่ 2 - 3 ต.ค. ที่ผ่านมา
  นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความ      
รบัผดิชอบทางสงัคม บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากัด (มหาชน) (SSI) กล่าวว่า เพื่อเป็นการร่วมส่ง
เสริมและทำานุบำารุงพุทธศาสนาและความร่วมมือ
อนัดใีนการดำาเนนิกจิกรรมรว่มกบัพีน่อ้งประชาชน
ในพื้นอำาเภอบางสะพาน  ปีนี้กลุ่มบริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือกลุ่มเอสเอสไอ
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) (SSI) , บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) (TCRSS), บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 
(PPC) และบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(WCE) ไดร้ว่มเปน็เจา้ภาพทอดกฐนิสามคัคปีระจำา
ปี 2557 ณ วัดนาผักขวง โดยจัดพิธีสมโภชน์องค์
กฐินและพิธีฉลององค์พระพุทธรูป (หลวงพ่อวัด
เขาตะเครา) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 
19.00 น. และพิธีถวายผ้ากฐินฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19
ตลุาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อโุบสถวดันาผกัขวง
ตำาบลกำาเนิดนพคุณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เป็น
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆารวาส และผู้บริหาร พนักงาน
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ 
  “การจดัองคก์ฐนิดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สมทบทุนการดำาเนินก่อสร้างศาลาบำาเพ็ญกุศล
ที่ทางวัดได้ดำาเนินการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่
แลว้เสรจ็สมบรูณ ์โดยยงัขาดปจัจยัในการกอ่สรา้ง 
และเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาตาม
พระบรมพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าท่ีทรงให้พุทธบริษัทได้ทำาการถวายผ้ากฐิน
แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำาพรรษาครบถ้วนไตรมาส
เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอานิสงส์ในการจำาพรรษา
และรักษาไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
อันดีงามของชาวพุทธ” นายนาวากล่าว
  การทอดกฐนิสามคัคถีอืเปน็ประเพณสีำาคญั
ของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง ที่นิยมทำากันตั้งแต่
วนัแรมคำา่เดอืนสบิเอด็ ไปจนถงึกลางเดอืนสบิสอง

ซ่ึงทำาได้เพียงปีละ 1 คร้ังและต้องทำาในกำาหนดเวลา
ทีพ่ระพทุธองคท์รงบญัญตัไิว ้การทำาบญุทอดกฐนิ
เป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน 
  ทัง้นีก้ลุม่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 
(มหาชน) จงึขอเชญิชวนผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้ี
จติศรทัธา รว่มเปน็เจา้ภาพทอดกฐนิสามคัคใีนครัง้
นี ้ตามวนัและเวลาดงักลา่ว โดยสามารถสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมนีไ้ดท้ี ่สำานกั
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน)  สำานกังานกรงุเทพฯ 
02-238-3063 ต่อ 1309 โรงงานบางสะพาน 032-
691403 ต่อ 5283
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
เพิ่มเติมว่านอกจากกิจกรรมส่งเสริมและบำารุง
พุทธศาสนาแล้ว บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 
หรือ PPC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอได้จัดให้

มีกิจกรรมตุลา...อาสา กีฬาสร้างสุข ทาสีสนาม
เด็กเล่น โรงเรียนวัดนาผักขวง ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณ
วัด ภายใต้โครงการ “ท่าเรือประจวบ ชุมชน ฅน 
อาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สนามเด็กเล่น
มีความสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย 
พร้อมกับส่งเสริมจิตสำานึกให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการทำากจิกรรมรว่มกบัชมุชน สงัคม การทำางาน

เป็นทีม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท 
กับโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนรอบข้าง 
  ท้ังน้ีได้มีพนักงานจิตอาสาจากท่าเรือประจวบ
สำานกังานกรงุเทพฯ สำานกังานบางสะพาน จำานวน
45 คน และกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัย
ธรุกจิบณัฑติย ์คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม
อีก จำานวน 10 คน เข้าร่วมในการดำาเนินกิจกรรม  
ด้วยการช่วยกันทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีสนาม
วอลเล่ย์บอล ทาสีเครื่องเล่น ซ่อมแซมเครื่องเล่น

สำาหรับเด็กที่ชำารุด และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสขุ ความสนกุสนานของผูเ้ขา้รว่มทำากจิกรรม 
ณ โรงเรียนวัดนาผักขวง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ
การท่าเรือ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ 
PPC กล่าวว่า “กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบรษิัท ทา่เรอืประจวบ จำากดัในครั้งนีถ้อื
เป็นครั้งที่สองของรอบปี ซึ่ง PPC ได้มีการดำาเนิน
กิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 
รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนา
สังคม และชุมชนร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เรา
ตั้งใจจัดขึ้นให้กับชุมชนโดยได้แบ่งเป็นกิจกรรม
หลายๆ อย่าง อาทิ ให้พนักงานท่าเรือได้ร่วมกัน
ซอ่มแซมเครือ่งเลน่ทีช่ำารดุ ปรบัปรงุทาสเีครือ่งเลน่
ใหม่ เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
ไม่เป็นอันตราย พร้อมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบๆ สนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนให้ดูสวยงาม
ยิ่งขึ้น นอกจากการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วยังมีการ
มอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ ไว้ได้เล่น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการออกกำาลังกายให้แก่
เยาวชนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ PPC คงมุ่งมั่นการ   
ทำากิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับชุมชนต่อไปเรื่อยๆ 
ตลอดไป”
  นายพันธุ์เพชร เสือวิเชียร กะลาสีเรือ
ประจวบ 3 แผนกเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 
หรือ PPC กล่าวว่า “ผมรู้สึกประทับใจมากครับที่
ไดร้ว่มกจิกรรมดีๆ  กบัพี่ๆ  ในทีท่ำางาน และเปน็ครัง้
แรกทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมในการรว่มทำาความดเีพือ่
สังคม นอกจากได้ช่วยเหลือน้องๆ ให้มีสนามเด็ก
เล่นที่ปลอดภัยสวยงามแล้ว ยังทำาให้เพื่อนๆพี่ๆที่
ทำางานได้สนิทเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรม
ที่ดีมีประโยชน์และยังได้ความสุขกลับไปด้วยหลัง
จากเสร็จงาน อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ที่จังหวัด
ใกล้เคียงอื่นๆ บ้างครับ”
  ด้าน นายอำานาจ จำานงค์รัตน์ ครูโรงเรียน
วัดนาผักขวง กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีครับที่ทางบริษัท
ท่าเรือประจวบ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาผักขวง ให้มีภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มทีด่ ีสภาพโรงเรยีนกอ่นทีจ่ะทำาการ
ปรับปรุง เครื่องเล่นมีสภาพชำารุดและทรุดโทรม 
สนามเด็กเล่นบางส่วนชำารุด สนามกีฬาเส้นสนาม
ไม่ชัดเจน กระถางต้นไม้บริเวณสนามสีซีดจาง  
หลังจากทางบริษัท ท่าเรือ เข้ามาทำาการซ่อมแซม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ สภาพโรงเรียนก็เปลี่ยนไป
บรเิวณโรงเรยีนมภีมูทิศันท์ีส่วยงามขึน้ นอกจากนี้
ทางบริษัทยังได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็ก
นักเรียนอีกด้วย ทำาให้เด็กๆ ได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้
ใช้ออกกำาลังกาย”

ค่ายนักอนุรักษ์     ต่อจากหน้า 1

“ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10” ในวันที่ 7 - 9 

พ.ย. พ.ศ. 2557 โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

มุ่งเน้นให้เยาวชนพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ทักษะการทำางานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้

เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพ

ของตนโดยการรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมที่ท้าทาย

ความสามารถในการสำารวจและดูแลรักษาพื้นที่

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน

  ทัง้นีค้า่ยดงักลา่วประกอบดว้ยกจิกรรมการ 

“ค้นหา” พื้นที่ธรรมชาติที่กลุ่มมีความสนใจ และ

ลงมอืปฏบิตั ิ“สำารวจ” พืน้ทีน่ัน้อยา่งตอ่เนือ่งและ

สมำ่าเสมอ ตลอดจนดำาเนินการ“อนุรักษ์” พื้นที่

ดว้ยวธิกีารตา่งๆ ทีก่ลุม่สามารถทำาได ้จากนัน้นำา

ประสบการณ์ความสำาเร็จท่ีกลุ่มได้รับไป “แบ่งปัน”
หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับรู้รับทราบถึง        
ประโยชน์ความสำาคัญของพื้นที่ ซึ่งมีแนวคิด
สำาคญั คอื การมุง่เนน้การเรยีนรูแ้บบมหงิสา เปดิ
โอกาสให้เด็กที่สนใจในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคม อีกทั้งยัง
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนทำาแล้ว
รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน เป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น เห็นถึง
คุณค่า และความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
เยาชนไดม้สีว่นรว่มในการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
ต่อไป”
  “ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ใน

ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ใน
พื้นที่ อ.บางสะพานได้มากกว่า 800 คน แล้ว”  
นายผดุงศักดิ์ กล่าว
  นายสมบตั ิแกว้บดุดา ผูจ้ดัการสว่นชมุชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรม
ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ปีนี้ถือเป็นปีที่ 10 โดย
ได้เปิดให้เยาวชนในพื้นที่บางสะพาน กว่า 43 
โรงเรียน จำานวน 100 คน ร่วมทำากิจกรรมเข้าค่าย
พักค้างแรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 7 - 9 
พ.ย. พ.ศ. 2557 ณ โรงเรยีนบา้นทา่ขาม โดยมฐีาน
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ ฐานระบบนิเวศป่าไม้ 
ฐานเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ฐานการเรียนรู้
กจิกรรมการดนูก ฐานการเรยีนรู ้“เสือ้นกัอนรุกัษ์
รุ่นเยาว์หนึ่งเดียวในโลก ฐานเรียนรู้จิตอาสานัก
อนุรักษ์รุ่นเยาว์ และฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับ
นักอนุรักษ์ เป็นต้น” 

  “นอกจากนี้ภายในค่ายยังจัดให้มีการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ชิงทุนการศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  
พร้อมกัน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะกระตุ้นให้
เยาวชนได้เห็นความสำาคัญของขยะที่เหลือใช้
และนำามาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อัน
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการ
ช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงถือ
โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในพื้นที่ อ.บางสะพาน สามารถส่ง
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำานักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ เบอร์โทรศัพท์ 
(032) 691403-5 ต่อ 5341 หรือ 5258 ได้ตลอด
เวลาทำาการ”
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หนุนพนง.ทําดี SSI จัดกิจกรรม“ผูให”มอบทุนชวยสังคม
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานเดินหนา
โครงการ “ผูใหในวันเกิด” สงเสริมการเปน
ผูใหและการทําความดีใหแกสังคมของ
พนักงาน คร้ังท่ีสอง รวบรวมเงินรายได
ชวยเหลือทหารสามจงัหวัดชายแดนภาคใต
สาํหรบัจดัซือ้เสือ้เกราะในการปฏบิตัหินาที ่
จํานวนเงิน 46,900 บาท
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานจากโรงงานเอสเอสไอบางสะพานวา 
หลงัจากเอสเอสไอไดมกีารรเิริม่ดาํเนนิโครงการ  
“เปนผูใหในวันเกิด”  ภายในโรงงานเอสเอส
ไอบางสะพาน เมื่อ พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน 
เพื่อสรางจิตสํานึกการเปนผูใหและสงเสริม
การทําความดีใหแกสังคมของพนักงาน ดวย
การมอบของขวัญเปนการดมูลคา 50 บาทให
แกพนักงานที่เกิดในเดือน และวันนั้นๆ ไดรวม
ทาํบญุโดยแจงความประสงคในการรวมบรจิาค
ชวยเหลอืคนในกลุมตางๆ แยกออกเปน 1. ผูปวย
โรคเอดส 2. ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
และ 3. เด็กดอยโอกาสนั้น โดยในครั้งแรกไดมี
การนําเงินพรอมกับอุปกรณเครื่องใชที่จําเปน

เดนิทางไปมอบให ณ โรงเรยีนหมูบานเดก็ มลูนธิิ
เดก็ จงัหวดักาญจนบรุ ี ซึง่ถอืเปนครัง้แรกในการ
ดําเนินการ เมื่อตนปที่ผานมานั้น
 เมื่อเร็วๆ นี้พนักงานเอสเอสไอนําทีมโดย
นายชลเทพ ตัง้เขาทอง ผูจดัการฝายพนกังาน
สมัพนัธและสวสัดกิาร พรอมทมีงาน ไดเดนิทาง
ไปรวมมอบเงินจํานวน 46,900 บาทจากการ
ดําเนินโครงการเปนผูใหในวันเกิด และกิจกรรม 
Give & Take ที่พนักงานเอสเอสไอประจํากะ      
ทีมเอ บี และซี ไดรวมกันทํากิจกรรมประมูล
สลากรางวัลเพ่ือนํารายไดมาสมบททุน  ชวยเหลือ
ทหารสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ไปมอบใหแก
โรงพยาบาลกลวยนํา้ไทย กรงุเทพฯ ในโครงการ
วิง่หุมเกราะ เพือ่นาํจดัซือ้เสือ้เกราะใหทหารสาม
จังหวัดชายแดนใตตอไป
 นายชลเทพ ตั้งเขาทอง ผูจัดการฝาย
พนกังานสมัพนัธและสวสัดกิาร บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา
“โครงการนีเ้กดิจากความตองการสรางจติสาํนกึ
ใหพนักงานในเรื่องของความมีจิตใจเสียสละ 

 เอสเอสไอรวมถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นายนาวา จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทาง
สังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นําคณะผูบริหารเดินทางเขาถวาย
พระพร และลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหมีพระพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง 
เปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ป โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

X

เปนสวนหนึง่ของโครงการ Happy Workplace ของ
บริษัท ในดานของความมีนํ้าใจงดงาม ( Happy
heart) โดยมีรายไดอยู 2 สวนหลักๆ คือ สวน
แรกคือมาจากการนําพนักงาน ออกไปดําเนิน
กจิกรรมนอกสถานที ่และมกีจิกรรมใหพนกังาน
ที่มีจิตใจเสียสละไดมีโอกาสชวยเหลือสังคม
โดยจัดสิ่งของมาใหพนักงานประมูล สวนที่
สองคือกิจกรรมการเปนผูใหในวันครบรอบวัน
เกิดของพนักงานโดยบริษัทสบทบสวนหนึ่ง
และพนักงานรวมสมทบโดยเลือกบริจาคตาม
ความประสงค เชน ชวยเหลือทหารสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต หรือชวยเหลือเด็กดอยโอกาส 
เปนตน”  

 “กิจกรรมนอกสถานที่ดังกลาวมาแลว  
3 ครั้ง จากพนักงานกะ 3 ทีม เปนที่นาดีใจที่มี
พนกังานทกุคนมสีวนรวมในการบรจิาค และเกดิ
ความภาคภูมิใจ คิดวาโครงการนี้จะเกิดผลดี
ดานจิตใจที่รูจักเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งจะ
เปนพื้นฐานที่ดีของพนักงาน และกอใหเกิด
ความสขุ เมือ่พนกังานมคีวามสขุ กจ็ะมสีวนชวย
ใหบริษัทของเราเปนองคกรที่มีความสุขครับ” 
 นายสรวีย เรืองทัพ ผูจัดการสวน หนวยงาน
พัฒนาโครงการ การผลิตเหล็กกลา บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน)  หรือ  เอสเอสไอ
กลาววา “โครงการเปนผูใหในวันเกิดนี้ถือเปน
โครงการท่ีดีอีกโครงการหน่ึง เพราะเช่ือวาพนักงาน
หลายๆ ทานกอ็ยากทาํบญุในวนัครบรอบวนัเกดิ
อยูแลวบางทานสะดวกไปเอง แตบางทานไมคอย
มีเวลา พอมีโครงการนี้ทําใหการเปนผูใหทําได
งายยิ่งขึ้น  ที่สําคัญยังไดรวมกับทางบริษัทดวย
อยางไรก็ตามขอเชิญพนักงานทุกทานรวมกิจกรรม
โครงการเปนผูใหในวันเกิดนี้เพื่อประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นกับผูดอยโอกาสตามกําลังที่เรามีครับ”

  กลุมเอสเอสไอมุงสงเสริม
สุขภาพพนักงาน จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจําป
 บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ประกอบ
ดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  
(มหาชน) (SSI), บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย
จํากัด (มหาชน) (TCRSS), บริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด (PPC) และ บริษัท เวสท
โคสทเอน็จเินยีริง่ จาํกดั (WCE) จดักจิกรรม
ตรวจสขุภาพประจาํปขึน้ เพือ่สงเสรมิการมี
สขุภาพรางกายแขง็แรงของพนกังาน โดยมี
คณะแพทยและพยาบาล จากโรงพยาบาล
เมโย เขามาใหบริการ  ณ  อาคารประภาวิทย
เมื่อเร็วๆ

X
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: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม
จัดกิจกรรม

ตรวจวัดไลเคน
(ไลเคน = ตัวช้ีวัดคุณภาพอากาศ)

รวมกับ
กลุมเยาวชน 

ร.ร.บานทาขาม

ยอดจัดซ้ือสินคาจากชุมชน
ใกล 200 ลานบาทตามเปา
คาดสิน้ปปดยอดสาํเรจ็ สรางเศรษฐกจิหมนุเวยีนบางสะพาน

“ประชาเสวนาฯ” 
เหล็กกลา และทาเรือ 
ผานมุมมองของพ่ีนองชาวบางสะพาน

   แผนกมวลชนสัมพันธ  เครือ-
สหวริิยา รวมกบับริษัท ทาเรือประจวบ 
จํากัด จัดโครงการประชาเสวนาเพื่อ

เม่ือปลายเดือนกันยายนท่ีผานมา

นายวีรวัฒน วงษประเสริฐ ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญ สาย

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผูบรหิารเครอื-

สหวิริยา ไดรายงานขอมูลเรื่อง

การกระจายการจดัซือ้ผลติภณัฑ

จากชุมชน ใหพ่ีนองชาวบางสะพาน

กวา 200 ทาน ในที่ประชุมคณะ

ทํางานขับเคลื่อนฯ โดยสรุปและ

แจงยอดจัดซื้อสินคาชุมชน ณ 

เดอืนกนัยายน อยูที ่159,575,089 

บาท โดยเปาหมายที่ตั้งไวของ     

ป 2557 นี้คือ ยอดจัดซ้ือที่ 200 

ลานบาท  : อานตอหนา 2

สะทอนความเห็น ปรับมุมมอง ฟงเสียงชุมชนแสดงความคิดเห็น
ความตองการการพฒันาชุมชนอาํเภอบางสะพานอยางยัง่ยนื

2 ธนาคารชมุชนนองใหม “บานดอนสงู และบานทุงนุน”
เริ่มระดมหุนลงขันดวยความรวมมอืรวมใจของชุมชนกับเครอืสหวริยิา

         เม่ือเร็วๆ น้ี แผนกพัฒนาชุมชน 
และแผนกมวลชนสัมพันธ เครือ
สหวิริยา พรอมพี่นองบานทุงนุน 
ม.10 ต.พงศประศาสน และบาน
ดอนสูง ม.11 ต.ธงชัย ทําการเปด
ตัวธนาคารชุมชนนองใหมของ 
อ.บางสะพาน   : อานตอหนา 3

● 

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน
หมู 3 บานอาวยาง ต.แมรําพึง

เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2557 น.3

การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอยาง
ยัง่ยนืภายใตหวัขอ “เสนทางเหลก็กลา
และทาเรือ กับโอกาสพัฒนาบานเรา”
ครั้งที่ 2 /2557 ตอนรับคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน และสภาผูนําชุมชน 
บานดอนทอง หมู 6 และบานหนองตาจา
หมู 7 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ รับฟงการดําเนินงาน
ของเครือสหวิริยา และทาเรือประจวบ 
พรอมรับฟงบรรยายพิเศษจากนาย
วกิรม วชัระคปุต ทีป่รกึษาเครอืสหวริยิา 
และคณะผูบรหิารเครอืสหวริยิา พรอม
รบัฟงงานพฒันาชมุชนอยางยัง่ยนืจาก
แผนกมวลชนสัมพันธ และพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา เพื่อสรางความเขาใจให
ชุมชนไดทราบถึงแผนงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหอยูรวมกับชุมชนได
อยางยั่งยืน  : อานตอหนา 2

จากการศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน จนกอเกิดความตั้งใจกอตั้งธนาคารชุมชนศูนยฯ รวมความสามัคคีและ
จุดเริ่มตนของงานพัฒนาชุมชนตนเองใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

●  สินคาชุมชน

น.4

กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่
ประจําเดือนกันยายน 2557
เปนครั้งที่ 17 และ18 แลว

●  มอบรางวัล

น.2

บี.เอส.เมทัล มอบรางวัลประกวด
5 ส. เรื่องความปลอดภัยและการ
ถูกสุขลักษณะในที่ทํางาน

●  มอบเงิน

น.4

บจก.สวนทรายงาม มอบเงิน
สนันสนุนประเพณีแขงเรือ
อบต.ปากคลองบานทุงนุน บานดอนสูง

  คอลัมน

ประชา
สัมพั

นธพิเ
ศษ

แฟมภาพ
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ประจำ�วันที่  16  ตุล�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

 
	 		บี.เอส.เมทัล	มอบรางวัลประกวด	5	ส.	ภายในบริษัท 

   นายธีระ สีดี ผู้จัดการโรงงาน บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 2 (บางปะกง) 
มอบรางวัลให้ส่วนงานควบคุมภาพ - QC (ส่วนสำานักงาน) และส่วนงาน
เครื่องผลิตท่อ เครื่อง 1 - 2 (ส่วนโรงงาน) ในกิจกรรมประกวด 5 ส.เรื่อง
ความปลอดภัยและการถูกสุขลักษณะในที่ทำางาน โดยมีการจัดกิจกรรม
ในส่วนพื้นที่สำานักงานและโรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีในที่ทำางานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อย
ในสำานักงาน ถูกสุขลักษณะ และทำาให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สามารถใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 

X

จำาแนกสินค้าเป็น 4 ประเภทคือ 
1. สินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่น 10 ล้านบาท 
 ได้แก่  เครื่องแบบพนักงาน  เศษผ้าทำาความ 
 สะอาด  ผ้าปิดจมูกขนาดปกติ  ถุงมือผ้า  ปุ๋ย
 หมักชีวภาพ ฯลฯ
2. สินค้าชุมชนที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้
ผลิตได้มาตรฐาน 1.5 ล้านบาท
 ได้แก่  นำ้ายาล้างจาน  ไม้กวาด  ตระกร้าสาน
 ผ้ารองเหล็กม้วน  นำ้ายาล้างห้องนำ้า ฯลฯ
3. สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำาหน่าย 64  
 ล้านบาท
 ได้แก่  ข้าวสาร  นำ้าดื่ม  อุปกรณ์สำานักงาน
 อุปกรณ์ก่อสร้าง  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  และสาร
 เคมีต่างๆ
4. บริการที่จัดหาจากชุมชน 124.5 ล้านบาท
 ได้แก่ การเช่ารถ ซ่อมรถ ซ่อมอุปกรณ์ เคร่ืองจักร 
 หมอ พยาบาล ดูแลสวน ฯลฯ
  ซึง่นายวรีวฒัน ์รายงานเพิม่เตมิในทีป่ระชมุ
วา่ “ทีผ่า่นมากลุม่บรษิทัในเครอืสหวริยิาไดจ้ดัหา 
ซื้อสินค้าจากชุมชนมาโดยตลอด ยอดกการจัด
ซื้อแต่ละปีก็เพิ่มสูงขึ้น และเป็นที่ทราบดีว่า กลุ่ม
จัดซื้อ-จัดจ้าง เครือสหวิริยา ได้ร่วมกันตั้งเป้า
ของปี 2557 นี้ไว้ที่ 200 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนี้มี

ยอดจัดซื้อสินค้า   ต่อจากหน้า 1

ทั้งนี้ เครือสหวิริยา และบจก.ท่าเรือประจวบ ได้
เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ชุมชนกับเครือสหวิริยา ในหัวข้อ “เราจะอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน และสันติสุข” โดยพูดคุยแลกเปลี่ยน
ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ณ 
ห้องประชุม บจก.ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลากหลายความคิดเห็นจากชุมชนผ่านเวที 
“เราจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และสันติสุข” 
ในงานประชาเสวนาฯ

ด้านเศรษฐกิจ
 - ในมุมมองของชุมชนเมื่ออุตสาหกรรม
เติบโตชุมชนก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนา
ควบคู่กันไป 
 - ชุมชนบางหมู่บ้าน บางกลุ่มได้มองการทำา
ธุรกิจร่วมกับเครือสหวิริยา เช่นส่งสินค้าผ่านทาง
ท่าเรือเพิ่มขึ้น 
 - การขยายธรุกจิโดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก
เครือสหวิริยา อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน 
(ถุงมือหนัง ผ้าเช็ดนำ้ามัน ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 
เป็นต้น) 
 - มุมมองของการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวก
รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว และ

พนักงาน เช่น บ้านเช่า สถานที่ออกกำาลังกาย 
ศูนย์อาหาร ฯลฯ 

ด้านสิ่งแวดล้อม
 - รว่มกนัสรา้งสรรคช์มุชนใหเ้ปน็ชมุชนนา่อยู่

จึงต้องให้ความสำาคัญกับเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น สนับสนุนให้
เขากะจเิปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิปลกูปา่
และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวตามสวนสาธารณะ/โรงเรยีน 
 - สอนการเก็บและกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี        
ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ทีมงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้ความรู้กับชุมชนผ่าน
เวทีประชุมหมู่บ้าน หรือให้ความรู้เยาวชนใน
โรงเรียน 
 - สรา้งจติสำานกึรกัษส์ิง่แวดลอ้มเพราะชมุชน
ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อง
รู้จักอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน

ด้านสังคม
 - ชุมชนมีความต้องการให้ทุกคนเกิดความ
สามัคคีกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกป่า 
ทำาบุญตักบาตร จัดแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน 
 - ส่งเสริมการออกกำาลังกายต้านยาเสพติด 
 -  สนับสนุนกิจกรรมที่ต้องทำาร่วมกัน ทั้ง
เยาวชน  ผู้ใหญ่  รวมไปถึงให้ความสำาคัญกับ
ผู้ สูงอายุ เพราะชุมชนเล็งเห็นว่าสังคมไทย
ปัจจุบันกำาลังจะกลายเป็นสังคมที่มีวัยชรามาก
ขึ้น จึงอยากให้จัดกิจกรรมอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมทั้ง
หน่วยงานท้องถิ่น เอกชน และคนในชุมชนนั้นๆ 
ประสานความร่วมมือกันสร้างความสุขส่งมอบ
ให้คนในชุมชน

ประชาเสวนาฯ    ต่อจากหน้า 1

การอุดหนุนสินค้าทั้ง 4 ประเภทจากพี่น้องชาว
บางสะพานแล้วถึงเกือบ 160 ล้านบาท ซึ่งอีก 3 
เดือนที่เหลือจะไปถึงยอดที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน 
โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
เรื่องจัดซื้อสินค้าและบริการจากชุมชน และสิ่ง
สำาคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ 
ความใส่ใจในการบริการ ของกลุ่มผู้ค้าพี่น้อง
บางสะพาน คิดว่าในปีหน้าจะมีความร่วมมือดีๆ 
เช่นนี้ต่อเนื่อง และมีปัจจัยใหม่ๆ ให้สินค้าและ
บริการทั้งหมดตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน”
  “สำาหรับการสรุปยอดจัดซ้ือสินค้าและบริการ
ในปลายปี จะนำามาแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะทำางานขับเคลื่อนการจัดตั้ง
สภาผู้นำาชุมชนและโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา 
อย่างไรก็ดีกิจกรรมสนับสนุน  อาทิ  การลงพื้นที่
พบปะพูดคุยความต้องการของ 2 ฝ่าย งานสัมมนา

ประจำาปี ฯลฯ ก็จะดำาเนินการสมำ่าเสมอ และหาก
ผู้ขายต้องการส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็สามารถ
ติดต่อได้ที่กลุ่มจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือสหวิริยา” 
นายวีรวัฒน์ กล่าว

l ข้อมูลประกอบ

ยอดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน
2 ปีย้อนหลัง

ปี 2555 จำานวน 145 ล้านบาท

ปี 2556 จำานวน 190 ล้านบาท

ปี 2557 จำานวน 200 ล้านบาท
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ประจําวันที่  16  ตุลาคม  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

   คอลัมน

ประช
าสัม

พันธ
พิเศ

ษ

 เครอืสหวริยิา โดยฝายโครงการพเิศษ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ พาเครือขาย
ชุมชนหมู 3 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ศึกษาดูงาน การพัฒนา
กิจกรรมผูสูงอายุและสวัสดการชุมชน 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษากิจกรรมพัฒนา
หมูบานสวัสดิการ  และเย่ียมชมกลุมผูสูงอายุ
ที ่อบต.บานหมอ จ.เพชบรุ ีและ ต.บานฆอง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พรอมเดินทางศึกษา 
ดูงานธนาคารชุมชน รานคาชุมชน และน้ําด่ืม
ชุมชน ที่หมูบานปู เจริญ ต.แพงพวย  
อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  และเดินทาง

ศึกษาดูงานท่ีกลุมสัจจะสะสมทรัพยแพรก-
หนามแดง  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม เพ่ือนําความรูท่ีไดไปประยุกต
ใชกบัชมุชนตนเอง ใหชมุชนสามารถพึง่พา
ตนเองไดอยางยั่งยืน สนับสนุนโดยบริษัท 
ทาเรือประจวบ จํากัด ซึ่งการศึกษาดูงาน
ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเขารวมโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางสะพาน 
โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน และทีมมวลชน
สัมพันธ เปนพีเ่ลีย้งชวยเสรมิแรงขบัเคลือ่น
พรอมเดินไปดวยกันกับชุมชน  และทีมงานจะ
เก็บภาพการดูงานคร้ังน้ีมาฝากในฉบับหนา 

หมู 3 บานอาวยาง ต.แมรําพึง ศึกษาดูงานการพัฒนากิจกรรมผูสูงอายุ และสวัสดิการชุมชน
ณ  จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม  วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2557

2 ธนาคารชุมชน  ตอจากหนา 1

คือ ธนาคาชุมชนบานทุงนุน และธนาคารชุมชน
บานดอนสูง เปนลําดับที่ 17 และ18 ตอยอดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของ อ.บางสะพาน 
และสงเสรมิการพฒันาศกัยภาพชมุชนของตนเอง 
โดย ทั้ง 2 ชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมี
ธนาคารชุมชน จากการเขาประชุมทบทวนแผน
พฒันาคณุภาพชวีติชมุชน รวมกบัสมาคมพฒันา
ประชากรและชมุชน (PDA) เมือ่ป 2551 และไดกลบั
มาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อกลางปที่ผานมา ซึ่งใจความสําคัญจากการ
ประชุมเพื่อใหชุมชนไดประเมินสภาพความเปน
อยูของตนเอง เปรยีบเทยีบอดตี-ปจจบุนัและแนว
โนมในอนาคตพรอมกับทบทวนแผนงานชุมชนที่
ตรงกบัความตองการและสอดคลองเหมาะสมกบั
สภาพชุมชนในปจจุบัน ซึ่งแผนเรงดวน 3 อันดับ
แรก จะไดรับการสงเสริมกอน หนึ่งในนั้นของทั้ง
สองชุมชนคือ การจัดตั้งธนาคารชุมชน จากนั้น
เปนเวทีสรุปผลพรอมตั้งคณะทํางานหรือคณะ
กรรมการเพื่อรับผิดชอบเปนผูดําเนินการของ
ชุมชน ตอดวยการศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอยางเพื่อ
สรางประสบการณและเติมกําลังใจ พรอมถอดบท
เรยีนเพือ่นาํมาปรบัประยกุตใชในการดาํเนนิงาน
ชุมชนตนเอง ซึ่งในขั้นตอนสุดทายรวมกันรางกฎ
ระเบยีบธนาคาร ประชาสมัพนัธรบัสมคัร เปดจอง
หุน และเปดทําการระดมหุนสมาชิกในที่สุด โดย
รวมการดําเนินงานกระบวนการทั้งหมดใชเวลา 
3 - 4 เดือนในการที่จะเปดทําการธนาคารชุมชน 
  นายรังสรร พุทธวงศ ผูจัดการแผนก
พัฒนาชุมชนอาวุโส กลาววา “การเปดทําการ

ของธนาคารชมุชนทัง้บานดอนสงู และบานทุงนุน
เปนไปไดดวยด ีมแีคชวงแรกทีอ่าจจะมปีญหาอยู
บางคือความไมเขาใจกนัของชุมชน หรือขาดการ
มีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นและความ
ตองการของคนในชุมชน และการเสนอตัวเขา
ทํางานในคณะทํางานฯ รวมไปถึงบางชุมชนอาจ
จะมีความกังวลเรื่องกองทุนลมเหลว เปนตน ซึ่ง
หากชมุชนไดเปดใจลองคยุกนัจะสามารถดาํเนนิ
งานไดปกติ ซึ่งหลังจากทําความเขาใจและตกลง
กนัเรือ่งรางกฎระเบยีบเรยีบรอยแลวทัง้ 2 ธนาคาร
ไดเริ่มระดมหุนลงขัน ซึ่งเปนชวงเวลาแหงความ
สุขของสมาชิก ทุกคนมีความรูสึกวามีสวนรวม 
เปนเจาของธนาคาร มีความหวังในการพัฒนา

ชุมชน เกิดความรูสึกสามัคคีกันในชุมชน ชุมชน
มีชีวิตชีวามีความสุขมากขึ้น” 
  “สําหรับธนาคารชุมชนบานทุงนุน ไดเปด
ทําการไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 มีสมาชิก 69 
คน หุนแรกเขา 2,676 หุน เปนเงิน 26,760 บาท 
คาธรรมเนียม 1,360 บาท ดานธนาคารชุมชน
บานดอนสูง เปดทําการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 
มีสมาชิก 124 คน หุนแรกเขา 5,390 หุน เปน
เงิน 53,900 บาท หุนสะสมประจําประจําเดือน
ตุลาคม 1,120 หุน เปนเงิน 11,200 บาท รวม
กองทุน 65,100 บาท คาธรรมเนียม 2,240 บาท 
โดย ทั้ง 2 ธนาคาร มีเปาหมายในปแรกจะระดม
ทุนใหไดอยางนอย 100,000 บาท ภายในปแรก 

และปที่สามอยางนอยมีกองทุนชุมชน 300,000 
บาท พรอมกบัการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ธนาคารเพือ่รองรบัการใหบรกิารกบัสมาชกิอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการเติบโตอยางตอเนื่องรวมไป
ถงึการขยายสมาชกิใหทกุคนในชมุชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาสวัสดิการเพื่อชุมชน คือเปา
หมายสูงสุด ซึ่งในอนาคต 2 ธนาคารชุมชนจะได
ไปศกึษาดงูานจากธนาคารชมุชนรุนพีใ่นโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนาที่มีประสบการณดําเนินงาน
มากอน คือ ธนาคารชุมชนบานทามะนาว และ
ธนาคารชมุชนบานมารอง และคาดหวงัวาอนาคต
จะมีความรวมมือที่ดีเกิดขึ้นในเครือขายธนาคาร
ชุมชน อ.บางสะพาน”

ธนาคารชุมชนบานทุงนุน

ธนาคารชุมชนบานดอนสูง

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน
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ประจําวันที่  16 ตุลาคม  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

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

“ไลเคน”  ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

X          บจก.สวนทรายงาม มอบเงินสนันสนุน
ประเพณีแขงเรือ อบต.ปากคลอง
 นางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผูจัดการ บริษัท สวน
ทรายงาม จํากัด บริษัทในเครือสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนงาน
ประเพณีชักพระ-แขงเรือ ประจําป 2557 จํานวน 20,000 บาท     
ซึง่จดัโดย องคการบรหิารสวนตาํบล ปากคลอง โดยนายภารดร
ศรีชลธาร นายกองคการบริหารสวนตําบลปากคลอง เปน                
ผูรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

เปนประจําทุกปที่ศูนยบริหารจัดการและ
สงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา จัด
กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้ง
นํ้า อากาศ นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล ฯลฯ รวม
กบัชมุชน และเยาวชนตามโรงเรยีนตางๆ 
ซึ่งวิธีการตรวจวัดก็จะแตกตางกันไป ทั้ง
ใชเครื่องมือพิสูจนจากบริษัทผูเช่ียวชาญ 
รวมไปถงึการตรวจวดัจากเครือ่งมอืชีว้ดัท่ี
เกิดข้ึนทางธรรมชาติ ตัวอยางเชน “ไลเคน”
เปนตน

รูจัก “ไลเคน” ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
 เมือ่เขาสูฤดฝูนจะเหน็ “ไลเคน” งอกงามอยู
ตามพื้นปาและลําตนของตนไม จนมองดูเหมือน
ตนไมเปนโรค ไลเคน ไมใชพืชและไมใชเห็ดรา 
แตเปนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยูรวมกันของ
สาหราย รา ไดอาหารจากการสงัเคราะหดวยแสง
ของสาหราย สวนสาหรายซึง่ไมมรีากและลาํตนก็
อาศยัราเปนทีพ่กัพงิ ไลเคนเกดิขึน้มาพรอมๆ กบั
โลกของเรา หากนับอายุของมันก็ประมาณ 4,600 
ลานปแลว 

 ไลเคน คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีการอยู    

รวมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ซึ่งประกอบดวยรา

และสาหราย โดยอาศัยอยูรวมกันแบบภาวะ

พึง่พาอาศยักนั (symbiosis) ซึง่ราจะเปนตวักกัเกบ็

X
      กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ ประจําเดือนกันยายน 2557แผนกมวลชนสมัพนัธ และ

คณะทาํงานจดัซือ้-จดัจาง
เครือสหวิริยา รวมกันจัด
กิจกรรมสินคาชุมชนเคล่ือนท่ี
เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งในเดือน
กันยายนนี้ เปนครั้งที่ 17 
และ18 แลว โดยจะจดัเปน
ประจําท่ีบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท เหล็กแผนรีด
เย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
เพื่อกระตุนยอดขาย สราง
รายไดเสริมใหพี่นองชาว
อําเภอบางสะพาน ทั้งนี้ มี
พอคาแมคา อ.บางสะพาน 
ใหความสนใจเขารวมออก
รานเปนจํานวนมากถึง 28 
รานคา และยอดรวมสงูถงึ 
98,236 บาท

กับกิจกรรมตรวจวัดไลเคน โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม รวมกับ กลุมเยาวชน ร.ร.บานทาขาม

ความชื้นและใหกาซคารบอนไดออกไซดกับ
สาหราย สวนสาหรายชวยสรางกาซออกซิเจน
ใหรา และใชกาซคารบอนไดออกไซดเปนสาร
อาหารตัง้ตนในการสงัเคราะหดวยแสงเพือ่เจรญิ
เตบิโต ทัง้นีไ้ลเคนบางชนดิมคีวามไวตอมลภาวะ
ทางอากาศพอสมควร และจากการอยูอาศัย               
รวมกนัแบบภาวะพึง่พาอาศยันีจ้ะทาํใหสิง่มชีวีติ
ท้ัง 2 ชนิดน้ีแยกออกจากกันไมไดหากตัวใดตัวหน่ึง
ตายไปไลเคนก็จะไมสามารถมีชีวิตอยูได
 เรามักพบไลเคนในที่มีอากาศบริสุทธิ์            
เพราะไลเคนทนตอมลพิษไมได เนื่องจากไมมี
ชั้นผิวปองกันตัวจากมลพิษ สารพิษจึงเขาไป
ทาํลายสาหรายโดยตรง ทาํใหไลเคนตายในเวลา
ตอมา เราจึงไมพบไลเคนในเมืองใหญและเขต
อุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตรนําไลเคนมาใช
ตรวจสภาพหลายวิธี เชน ตรวจหาสารพิษ เชน 

ซัลเฟอรไดออกไซด ในไลเคน บันทึกชนิดและ     
จาํนวนของไลเคนทีพ่บ แลวดกูารเปลีย่นแปลงใน
อนาคต นําไลเคนมาไวในบริเวณที่ตองการตรวจ
หามลพิษ และดูการเปลี่ยนแปลงของมัน
 “ไลเคน” เปนสิง่มชีวีติทีเ่จรญิเตบิโตชามาก 
ชอบเกาะตนไมที่มีผิวเรียบและมีความเปนกรด
นอย มันไมใชกาฝากเพราะไมไดดูดธาตุอาหาร
จากตนไมทีเ่กาะอยู ในเมอืงไทยพบไลเคน 4 ชนดิ 

คือ  พวกเปนแผน  พวกพุมกอ  พวกใบ  และ พวก
เสนดาย ไลเคนไมเพยีงชวยตรวจมลพษิในอากาศ
เทานั้น ยังเปนตัวบอกสภาพความชื้นในอากาศ 
ไดดวย
 โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผานมา ศูนยฯ     
สิง่แวดลอม และกลุมเยาวชนโรงเรยีนบานทาขาม 
จะทําการสํารวจไลเคน ตามจุดตางๆ เพื่อสราง
การเรียนรู สังเกต พรอมๆ กับตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ บริเวณใกลเคียงกับโรงงานดวย ซึ่งหาก
มีกิจกรรมการสํารวจไลเคนอยางครอบคลุมแลว 
อาจพบจํานวนชนิดของไลเคนไดหลากหลาย 
และอาจบอกใหทราบถึงคุณภาพอากาศและ
สถานภาพของไลเคนได โดยขอมูลความหลาก
หลายทางชีวภาพของไลเคนนี้มีความสําคัญ
ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอมทางอากาศและยังสามารถใชในกรณี
การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
อําเภอบางสะพานอยางงายในระยะยาวตอไป
ได และทมีขาว นสพ.ขาวฅนเหลก็ จะนาํภาพและ            
รายละเอียดมารายงานใหทราบในฉบับหนา
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