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เครอืสหวริยิา ผนกึกาํลงัองคการบรหิารสวนตาํบลแมราํพงึและอาํเภอบางสะพาน จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธนัวามหาราช รวมใจชาวบางสะพานกวา 1,400 คน
รวมแสดงพลังความจงรักภักดีเดินเทิดพระเกียรติและปลอยพันธุสัตวนํ้าวัยออน ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าตามธรรมชาติ สรางรายไดใหแกชุมชนใหอยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เครือสหวิริยา  อบต.แมรํ าพึ ง 
อ.บางสะพาน หนวยงานภาครัฐ 
และชาวบางสะพาน จับมือจัด
โครงการ “เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย  รักในหลวง รักษ
บางสะพาน2557” พนักงานและ
ประชาชนกวา 1,400 คนรวมเดินเทิด
พระเกยีรตริะยะทางสามกโิลเมตร
พรอมรวมกับผูวาราชการจังหวัด
ปลอยพันธุสัตวนํ้าทะเล อาทิ พันธุ
เตา กุง และปลา จํานวนรวมเกา
ลานตัว เพ่ือแสดงถึงพลังความ
สามัคคี ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ถวายเปนพระราช-
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจา   
อยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
5 ธันวาคม 2557 พรอมทั้งคืนความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ ใ ห แ ก ธ ร ร ม ช า ติ  
ทรัพยากรชายฝ งของอําเภอ
บางสะพาน และเพิ่มแหลงอาหาร 
แหลงรายไดใหแกชาวประมงใน
ชุมชน ณ บริเวณหนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ       อานตอ น.2

บางสะพานพรอมใจเทิดพระเกียรติ
สหวิริยา-อบต.แมรําพึงจัดย่ิงใหญ

เดนิ3ก.ม.-ปลอยพนัธสัุตวนํา้
พนกังาน-ปชช.1,400คนรวม

WCE ไดรับใบรับรองมาตราฐานการผลิตหมอตม และ
ภาชนะแรงดนัจาก The American Society of Mechanical 
Engineers (ASME) และ The National Board of Boiler and 
Pressure Vessel Inspectors (NBIC) ซึ่งเปนสมาคมการ
กาํหนดมาตรฐาน สาํหรบัวสัดทุางวศิวกรรมทีจ่ะใชในการ
กอสราง และโครงสรางพืน้ฐานอเมรกินั หนนุความเชือ่มัน่
ในมาตรฐาน คุณภาพการดําเนินงานใหแกลูกคา พรอมขยาย
ตอยอดศักยภาพในการดําเนินงานประเภทอุตสาหกรรม
ประกอบโครงสรางเหล็ก รวมทั้งเปดโอกาสใหไดขยาย
ธุรกิจงานดานหมอตม และภาชนะแรงดัน      อานตอ น.3

•
•

WCEเพิม่ความเชือ่มัน่งานวศิวกรรม
ASMEการันตีงานผลิตภาชนะแรงดัน

SSI เสรมิแนวศกึษา
เยาวชน327คนรวม
“อนาคตเหล็กไทย 
สรางดวยเดก็ไทย”
เ อ ส เ อ ส ไ อ ผ นึ ก โ ร ง เ รี ย น
บางสะพานวิทยา เดินหนา
โครงการ “อนาคตเหล็กไทย 
สรางดวยเด็กไทยครั้งที่  10” 
(To Be Engineer 2014) ปูทาง
เยาวชนเรียนตอในสายวิทย
สูอาชีพวิศวกรรมศาสตรและ
สาขาที่เกี่ยวของ โดยการนํา
เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 327 คน เขารวม
สัมผัสประสบการณ  เรียนรู
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ห ล็ ก  อ า ชี พ
วิศวกรรมภายในโรงงาน พรอม
ทําแบบทดสอบบุคลิกภาพเชิง
จิตวิทยา วิเคราะหกลุมอาชีพท่ี
เหมาะสม สงเสริมความมั่นใจ
ใหเยาวชนไดตัดสินใจเลือกเรียน
ในสาขาวิชาที่เหมาะสม พบ
เยาวชนรอยละ 18.33 มีบุคลิก-
ภาพและพฤติกรรมเหมาะสม
ที่จะประกอบอาชีพในสายงาน
วิศวกร   อานตอ น.3

     

ทาเรือประจวบเสริมความแข็งแกรงทีมงาน จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
เพื่อพัฒนาทีมภายใตหลักสูตร “The Power of Team: เสริมสรางสาน
สัมพันธ สรางสรรคทีมงาน” เพื่อปลูกฝงคานิยมองคกร    อานตอ น.4

ทาเรอืประจวบเสรมิแกรงทพั
จัด‘ทมีสมัพนัธ’สูความสาํเรจ็
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เทิดพระเกียรติ     ต่อจากหน้า 1

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-
พรรษา 87 พรรษา 5 ธนัวามหาราช เครอืสหวริยิา 
จับมือองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึงและ
อำาเภอบางสะพาน จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
ภายใต ้โครงการเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
รกัในหลวง รกัษ์บางสะพาน 2557 โดยเชิญชวน
ชาวบางสะพาน กว่า 1,400 คน พร้อมใจกัน
แสดงพลงัแหง่ความจงรกัภกัดแีละถวายพระพร
แด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จัดขบวน
เดินเทิดพระเกียรติระยะทาง 3 กิโลเมตร เส้นทาง
จากหนา้ศาลาอเนกประสงคห์มู ่5 ต.แมร่ำาพงึ ไป
ตามเสน้ทางเลยีบชายทะเล เพือ่เขา้รว่มพธิเีปดิ
และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าวัยอ่อน ได้แก่ 
พันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาและพันธุ์เต่าทะเล จำานวน 9 
ล้านตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง
  โดยนายวีระ ศรี วัฒนตระกูล  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี
เปิดโครงการ เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รัก
ในหลวง รกัษบ์างสะพาน 2557 โดยมหีนว่ยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชนและชมุชน พรอ้มใจกนัจดัขึน้
เพ่ือแสดงออกถึงพลังของความรัก  ความสามัคคี
และความจงรกัภกัดขีองชาวบางสะพานทีม่แีด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา     
5 ธันวามหาราช ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์
ทรงครองศิริราชสมบัติ พระองค์ท่านทุ่มเทพระ
วรกาย เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ทรงพระ
วิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำานวยประโยชน์สุข
แก่อาณาประชาราษฎร์ พวกเราในฐานะปวง
พสกนกิรชาวไทย จงึพรอ้มนอ้มใจเปน็หนึง่เดยีว
ถวายความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชัย
ให้พระองค์ทรงพระเกษมสำาราญ พระสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสถิตย์เป็น
มิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบนาน
เท่านาน
  สำาหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อำาเภอบางสะพาน 
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ได้ร่วมกับ 
เครือสหวิริยา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนใน
อำาเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ำา้วยัออ่น จำานวน 9 ลา้นตวั คนื
สู่ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผล
ผลติสตัวน์ำา้ สรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชนทีป่ระกอบ
อาชพีประมง นบัวา่เปน็กจิกรรมทีพ่ฒันาชมุชน
ด้านส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างย่ังยืน ดังน้ัน 
กิจกรรมในวันนี้นับได้ว่านอกจากจะเป็นการ
แสดงออกถึงพลังความสามัคคีและจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วยังก่อให้
เกดิประโยชนต์อ่ชมุชน สรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชน
ใหอ้ยูด่มีสีขุ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป” 
  นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษา
เครือสหวิริยา เปิดเผยว่า เป็นประจำาทุกปีที่

เครือสหวิริยา ร่วมกับอำาเภอบางสะพานและ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกัน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 
เช่นเดียวกับปี 2557 นี้ที่เครือสหวิริยา ได้ผนึก
กำาลังร่วมกับอำาเภอบางสะพานและองค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง จัดริ้วขบวนเดิน
เทิดพระเกียรติ โดยเริ่มเดินจากบริเวณศาลา
อเนกประสงค์หมู่ 5 ต.แม่รำาพึง มาร่วมพิธีเปิด
บริเวณองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง เป็น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึงพลัง
ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงร้ิวขบวนประกอบไปด้วย
ตัวแทนจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ผู้นำาชุมชน สถาบันการศึกษา รวมถึงคณะผู้บริหาร

พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา และประชาชน
ชาวบางสะพานกว่า 1,400 คนเข้าร่วมในขบวน 
จะเห็นได้ว่าร้ิวขบวนสวยงามและมีผู้เข้าร่วมเดิน
เทิดพระเกียรติเป็นจำานวนมาก นับเป็นอีกหนึ่ง
ภาพกิจกรรมที่น่าปลาบปลื้มใจและประทับใจ
มากครับ 
  ซึ่งนอกเหนือจากนี้ชาวบางสะพานยังได้
ร่วมกันทำาความดีถวายพ่อหลวง โดยการร่วมกัน
ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า ได้แก่ พันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาและ
พันธุ์เต่าทะเล จำานวน 9 ล้านตัว เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้าตามธรรมชาติ เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รวมถึงปลูกฝังสร้างจิตสำานึก
ให้เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญของการ 

ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้า และสิ่งแวดล้อม
ในท้องทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
  “สำาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้
เลย หากปราศจากความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณอำาเภอบางสะพาน
ที่ให้ความร่วมมือในการเชิญผู้นำาชุมชนและ
ตัวแทนพี่น้องชาวบางสะพานทั้ง 7 ตำาบล
เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่รำาพึง ท่านนายกวนิดา จีรกุล ที่
เป็นผู้นำาในการติดต่อประสานงาน ตลอดจน
อำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็น
อย่างดีเสมอมา และท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณ
ประชาชนชาวบางสะพานทุกท่านที่มาร่วม
แสดงพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี
และร่วมกันทำาความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ควบคู่กบัการ
พัฒนาบางสะพานให้น่าอยู่สืบไปครับ” นาย
ณรงค์พงศ์ กล่าว
  ด้านนางรัชนีวรรณ พรมเล็ก รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง เปิดเผยกับ
ทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่
เครือสหวิริยาร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง และอำาเภอบางสะพาน ในการ
จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการรวมพลัง
พี่น้องชาวบางสะพานร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการเดินเทิด
พระเกียรติเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งมีพี่น้อง
ชาวบางสะพานมาร่วมเดินเทิดพระเกียรติถึง 
1,461 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์
สัตว์นำ้าทะเล จำานวน 9 ล้านตัว เพื่อร่วมพัฒนา

บางสะพานตามแนวทางยั่งยืน เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้ท้องทะเลบางสะพาน และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้เห็นภาพความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ในปีต่อๆ ไปค่ะ”
  จ่าสิบเอกโกวิท เสือไพรงาม สถานี
ตำารวจนำ้า 6 กองกำากับการ 4 กองบังคับการ
ตำารวจนำ้า กล่าวว่า “ผมได้เข้ามาทำางานใน
พื้นที่อำาเภอบางสะพาน ก็รู้สึกดีใจที่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชน
ชาวบางสะพาน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดีๆ 
ซึง่นอกจากจะเปน็การแสดงออกถงึความจงรกั
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเดิน
เทิดพระเกียรติเป็นระยะทาง   3 กิโลเมตรแล้ว 
ชาวบางสะพานกว่า 1,400 คน ยังร่วมกันปล่อย
พนัธส์ตัวน์ำา้ จำานวน 9 ลา้นตวั  เพือ่พฒันาชมุชน 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มแหล่งอาหารให้กับ
ชาวบ้านอีกด้วย และผมยินดีที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในงานนี้และอยากให้ทุกๆ ปีทุกหน่วยงาน
ร่วมกันจัดงานแบบนี้อีกและผมก็ยินดีร่วมงาน 
ทุกๆ งานครับ”
  นางแอนนา คงดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำาบล
ธงชัย เปิดเผยว่า “ดีใจที่ปีนี้ได้มาร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติกับเครือสหวิริยาและพี่น้อง
ชาวบางสะพานอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนี้เกือบทุกปี คิดว่าเป็นกิจกรรมที่
ดีมากๆเพราะทำาให้พวกเราชาวบางสะพานได้
มารวมตัวกันทำาความดีถวายในหลวงซึ่งเป็น
ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และได้ร่วมพัฒนา
บางสะพานของเรา ส่วนปีนี้ได้มาร่วมเดินเทิด
พระเกียรติและปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าที่ตำาบลแม่
รำาพึง ก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะนอกจาก
จะเป็นการรวมพลังความสามัคคีของชาว
บางสะพานแล้ว ยังทำาให้ทะเลบ้านเรามีความ
อุดมสมบูรณ์ ชาวประมงมีที่ทำากินมีรายได้ ขอ
ให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะค่ะ”
  นางออ่น หงษพ์นัธ ์ชาวบา้นหมู ่5 ตำาบล
แม่รำาพึง กล่าวว่า “ดีใจท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดีๆ แบบนี้ และวันนี้ถือว่าเป็นวันสำาคัญของ
ประชาชนชาวไทย ป้าอยากให้ทุกๆ หน่วยงาน
ร่วมกันจัดกิจกรรมดีแบบนี้อีก ถือเป็นการรวม
พลงัของพีน่อ้งอำาเภอบางสะพานเพือ่แสดงออก
ถึงความรักที่พวกเรามีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวของเรา ขอขอบคุณเครือสหวิริยา
และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้
ขึ้น ขอให้ปีหน้าและปีต่อๆ ไปเครือสหวิริยาจัด
กิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก”
  นางณัฐอัญชสา  ชวัลสิริกุลธรา  พนักงาน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า “กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลัง
จากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน  ชาวบ้านและพนักงานบริษัท  ได้
ร่วมมือกัน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือการ
แสดงออกถงึพลงัความสามคัคแีละแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งขบวน
เทดิพระเกยีรตใินวนันีส้วยงามมากและมหีลาย
หน่วยงานมาร่วมกิจกรรม นั่นแสดงให้เห็นถึง
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ และยังได้
ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าเพื่อคืนความอุดม
สมบูรณ์อีกด้วย อยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ 
แบบนี้ทุกปีและจะไปร่วมทุกปีเลยค่ะ”
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WCE เพ่ิมความเช่ือม่ัน ต่อจากหน้า 1

SSIเสริมแนวศึกษา ต่อจากหน้า 1

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า จากนโยบายการสร้างความ
แข็งแกร่งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เอสเอสไอไดร้ว่มมอืกบัสถานศกึษาในเขตอำาเภอ
บางสะพาน จดัโครงการ “อนาคตเหลก็ไทย สรา้ง
ด้วยเด็กไทย” หรือ To Be Engineer 2014 เป็น
โครงการที่จัดตลอดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 มี จนถึง
ปจัจบุนัมผีูผ้า่นการเขา้รว่มกจิกรรมกวา่ 5,919 คน   
โดยบริษัทได้เปิดโรงงานต้อนรับเยาวชนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำาเภอบางสะพาน 
เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำาคัญอุตสาหกรรม
เหล็กจากโรงงานซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในชุมชน 
ผา่นฐานกจิกรรมและกจิกรรมนนัทนาการ พรอ้ม
ทั้งแนะแนวการศึกษาต่อผ่านแบบทดสอบ
บุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา 
  “เนื่องจากเล็งเห็นความสำาคัญของการ
ศึกษาของเยาวชน ที่จะได้เลือกศึกษาในสาขา
วิชาที่เหมาะสมกับตนเอง เอสเอสไอจึงได้จัด
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสรุปคะแนนจาก
การทำาแบบประเมินบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาของ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าเยาวชนร้อยละ 
18.33 มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมที่จะ
ประกอบอาชีพในสายงานวิศวกร และจากสถิติ
การเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาของเยาวชน
ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีเยาวชนให้ความ
สนใจเลอืกศกึษาตอ่ทางดา้นวศิวกรรมศาสตรต์อ่
เนื่องทุกๆ ปี”

  นายณรงค์ฤทธ์ิ  โชตินุชิตตระกูล  กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั หรอื
WCE เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
ว่า ปัจจุบันตลาดความต้องการอุตสาหกรรม
ประกอบโครงสร้างเหล็กภายในประเทศเพิ่มสูง
ขึน้ เนือ่งจากมคีวามตอ้งการพฒันาโครงสรา้งพืน้
ฐานด้านต่างๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะช่วงปี 
2555 - 2556 ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะมี
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น ทั้งการขยาย
โรงงาน การสร้างโรงงานใหม่ ของนักลงทุนใน
ประเทศ และ ต่างประเทศ อันเป็นที่มาของการ
สร้างมาตรฐาน สำาหรับวัสดุทางวิศวกรรมที่จะใช้
ในการก่อสร้าง และ โครงสร้างพื้นฐาน
  ดังนั้นเพื่อรองรับกับโอกาสในการขยาย
งานดังกล่าว WCE จึงได้มีการดำาเนินการขอต่อ
ใบรับรองการผลิตหม้อต้ม และภาชนะแรงดัน 
(Boiler and Pressure Vessel) กบัทาง The American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) ซึ่งเป็น
สมาคมการกำาหนดมาตรฐาน สำาหรับวัสดุทาง
วศิวกรรมทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้ง และโครงสรา้งพืน้

ฐานอเมรกินั และ The National Board of Boiler and 
Pressure Vessel Inspectors (NBIC)  ซึ่งทาง ASME 
ไดม้กีารสง่คณะกรรมการเขา้ตรวจสอบระบบเมือ่
วนัที ่26 กนัยายน 2557 ทีผ่า่นมา โดยขอบขา่ยของ
การขอใบรับรองได้แก่ การผลิตหม้อนำ้า Boiler (S 
Stamp) ,การผลิตภาชนะแรงดัน Pressure Vessel 

(U Stamp) ,ท่อแรงดัน (PP Stamp), งานซ่อมแซม
หม้อนำ้า Boiler, ภาชนะแรงดัน Pressure Vessel 
และ ชิ้นส่วนแรงดัน  Pressure Part (R. Stamp)  ซึ่ง
ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ The Ameri-
can Society of Mechanical Engineers (ASME) มี
ความเห็นให้การรับรองและต่อใบรับรองระบบ 
ASME กับ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
หรือ  WCE เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา 

  ทั้งนี้ หน้าที่หลักๆ  ของมาตรฐานนี้คือ  บ่งชี้
หรอืบง่บอกวา่ ชิน้งานทีไ่ดด้ำาเนนิการอยูส่ามารถ
ที่จะทวนกลับไปได้ เริ่มตั้งแต่ เหล็กที่เอามาใช้
สร้าง หรือวัสดุเอามาใช้สร้าง การเชื่อม การ
ออกแบบ รายการคำานวณ การตรวจสอบท่ีสามารถ
ทวนกลับไปได้ทุกเมื่อ โดยที่ต้องมีหน่วยงานที่
สาม หรือหน่วยงานกลางที่เป็น Third party ของ 
ASME เอง ที่เรียกกันว่า Authorize inspector หรือ
สั้นๆ ว่า AI มาเป็นผู้ดำาเนินการ โดยที่ Authorize 
inspector ตอ้งมาจาก Authorize Inspection Agency 
(AIA) นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
  นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้
รับการต่อใบรับรองมาตรฐานในครั้งนี้นับเป็น    
โอกาสดีของ เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง ในการต่อยอด
ศักยภาพ และสร้างความเช่ือม่ันในการดำาเนินงาน
ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบโครงสร้างเหล็ก 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ได้ขยายธุรกิจงานด้านหม้อต้ม
และภาชนะแรงดัน (Boiler and Pressure Vessel) 
อันจะนำาไปสู่การก้าวไปอีกข้ันในธุรกิจการให้บริการ
ด้านวิศวกรรมในระดับโลก ดังสโลแกน “We 
Engineer Your Success”
  บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด หรือ WCE

เปน็ผูใ้หบ้รกิารดา้นวศิวกรรม การจดัการงานซอ่ม
บำารุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบ ผลิต
เคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล งานข้ึนรูป ประกอบ
โครงสร้างโลหะ รวมถึงการให้บริการด้านการ
ออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และ
การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  
  ทั้งนี้งานหลักๆ ที่ WCE ให้บริการ คือ งาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก และ โครงสร้างเหล็ก โดย
สามารถจำาแนกไดเ้ปน็ 3 ประเภท 1) งานออกแบบ 
และ เขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering) ให้
บริการออกแบบ เขียนแบบรายละเอียดงาน
โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ โดยใช้บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ และโปรแกรมสำาเร็จรูปที่มีความ
สามารถเฉพาะด้าน มีประสิทธิภาพสูง 2) งาน
แปรรูปเหล็ก (Steel Fabrication) ให้บริการแปรรูป
โครงสร้างเหล็กและระบบท่อ รวมทั้งงานเหล็ก
ประเภทอื่นๆ โดยงานแปรรูป จะดำาเนินการใน
โรงงานของบรษิทัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพสมกบั
งานแต่ละประเภท 3) งานก่อสร้าง (Construction) 
ใหบ้รกิารกอ่สรา้ง ตดิตัง้ โครงสรา้งเหลก็ ระบบทอ่
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบของการผลิต
ของอุตสหกรรมประเภทต่างๆ

X
         เทศบาลนครปากเกร็ดเยี่ยมโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน    นายสมศักดิ์ พุ่มพวง รองนายกเทศมนตรี 
เทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและรับฟังการบรรยายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานของ 
บรษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) โดยม ีนายวชริศกัดิ์
นิสากรเสน  ผู้จัดการส่วนสำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
และ นางสาววรรณพร พูลสกุล ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ให้การต้อนรับ

  โครงการ To Be Engineer “อนาคตเหลก็ไทย
สรา้งดว้ยเดก็ไทย” เปน็โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่เสรมิ
สร้างความรู้ให้เยาวชนนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจในการเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเหมาะสม
และกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตน รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่
ต้ังอยู่ในท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ี
ให้ความรู้ในด้านอุตสหากรรมเหล็กของประเทศไทย
ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ฐาน
กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ฐาน
การจัดการของเสีย  ฐานเหล็กในชีวิตประจำาวัน
ฐานเยี่ยมชมโรงงาน และฐานกิจกรรมความ-      
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และความสำาเร็จ
จากโครงการที่จัดขึ้นมาแล้ว 10 ครั้ง สร้างแรง
บันดาลใจให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้ศึกษาต่อ
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำานวน 40 คน 
  นายสุรพล เย็นใจ ครูชำานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 5 
ที่ทางโรงเรียนบางสะพานได้นำานักเรียนมาร่วม
โครงการอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็โครงการทีม่ปีระโยชน์

กบันกัเรยีนเปน็อยา่งมาก ทำาใหเ้ดก็มแีนวทางใน
การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ในสว่นของคนทีอ่ยาก
จะเป็นวิศวกรและสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
บรษิทั เมือ่จบแลว้กต็อ้งการกลบัมาทำางานทีบ่า้น
เกดิและไดร้ว่มงานกบัเอสเอสไอ  ซึง่ทางโรงเรยีน
ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในโครงการนี้
  นางสาวอรทัย เหมือนแท้ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
กลา่วถงึกจิกรรมดงักลา่ววา่ “วนันีท้ีไ่ดม้าเขา้รว่ม
โครงการ หนูได้รับความรู้และความสนุกสนาน
มากมาย ก็ขอขอบคุณเอสเอสไอ ที่แนะนำาความ
รู้เกี่ยวกับเรื่องเหล็กและพาชมรอบๆโรงงาน หนู
ตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะ  พร้อมยังมีการแนะนำาการ
ศึกษาต่อ สายวิทย์-คณิต ที่สามารถเรียนต่อทาง
ดา้นวศิวกร  ทำาใหห้นสูามารถตดัสนิใจเลอืกเรยีน
ต่อได้ถูกต้องคะ”
  เดก็หญงิอศิรยิาภรณ ์ศรปีา่น นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบางสะพานวทิยา  เปดิ
เผยกบัผูส้ือ่ขา่วหนงัสอืพมิพ ์ขา่วฅนเหลก็วา่ “วนั
นีไ้ดเ้ขา้มาทำากจิกรรมในโครงการ To Be Engineer   

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากคะ ส่งเสริม
อาชีพวิศวกร แนะนำาและอธิบายสำาหรับคนที่
เป็นวิศวกร ว่าสามารถเข้ามาทำางานในโรงงานนี้
ได้ และมีข้อดีในการเข้ามาทำางานมากมาย เป็น
สถานที่ทำางานที่ใกล้บ้าน เป็นอาชีพที่มั่นคงและ
มีรายได้ดีคะ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
ทำาใหห้นไูดร้บัแรงบนัดาลใจในการเรยีนตอ่สาขา
วศิวกรคะ ซึง่หนคูดิวา่เมือ่เรยีนจบแลว้ จะกลบัมา
ทำางานและพัฒนาท้องถิ่นบางสะพานต่อไปคะ 
และอยากให้โครงการนี้มีต่อไป สำาหรับรุ่นน้องๆ
ในอีกหลายรุ่น”
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 TCRSS  จัดกิจกรรม
วันเกิดพนักงาน พาทำาบุญ 
และเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS จัด
กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำา
เดือนพฤศจิกายน โดยการพา
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนดังกล่าวกว่า 20 คน 
ร่วมกิจกรรมทำาบุญถวายเครื่อง
สังฆทานแก่พระสงฆ์ ณ วัด
ห้วยทรายขาว และเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหินกอง เพื่อให้พนักงาน 
ในโรงงานบางสะพาน มีโอกาส
ได้ร่วมทำาบุญ ช่วยเหลือสังคม 
และเสริมสร้างจิตสำานึกที่ดีแก่
พนักงานในการทำาประโยชน์ต่อ
ชุมชน

X

ท่าเรือประจวบ    ต่อจากหน้า 1

การทำางานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     
ในการทำางาน โดยการร่วมทำากิจกรรมกลุ่ม 
เป็นกิจกรรมหนึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จ (Key 
Success Factors) ขององค์กร เมื่อวันท่ี           
28 - 30 พฤศจิกายน 2557
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC ได้จัด
กิจกรรมสัมมนา ภายใต้หลักสูตร “The Power 
of Team : เสริมสร้างสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีม
งาน” เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำางาน
เป็นทีม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำางานให้
กับพนักงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากนาย
ถาวร  คณานับ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพนักงาน จำานวน 50 คน 
ร่วมทำากิจกรรมกลุ่มสัมมนาด้วย เมื่อวันที่ 28 
- 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท 
จ.กาญจนบุรี
  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC กล่าว
ว่า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการทำางานเป็นทีม 
มีประสบการณ์ร่วมกันในการทำากิจกรรมสร้าง
ทีมงาน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด จึงได้จัด
กิจกรรมสัมมนา ภายใต้หลักสูตร “The Power of 
Team : เสรมิสรา้งสานสมัพนัธ ์สรา้งสรรคท์มีงาน” 
ขึ้น โดยให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันทำากิจกรรม
เกมตา่งๆ และกจิกรรมกลุม่ (Walk Really) ดว้ยกนั 
ซึ่งทำาให้เกิดวิธีคิดความรู้สึกที่ดีต่อกันของคนใน
ทีม มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเป็นทีม สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนานำาไป
ใช ้และประยกุตใ์นการทำางานจรงิไดอ้ยา่งเปน็รปู
ธรรม ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พร้อม
ที่จะประสานความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของ
องค์กรร่วมกัน ทั้งนี้ได้เน้นความสามารถในการ

เรียนรู้ที่จะทำางานกับทุกคน กับผู้บังคับบัญชา 
กับทีมงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับลูกค้าได้อย่าง
มีความสุข และเกิดผลสำาเร็จ พร้อมตระหนักเห็น
ความสำาคญัของการทำางานเปน็ทมีรว่มกนั เพราะ
เปน็ปจัจยัความสำาเรจ็ (Key Success Factors) ของ
องค์กร 
  นายอาทิตย์ กงระหัด หัวหน้างานซ่อม
บำารุง PPC กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการ
สัมมนา เนื่องจากผมเป็นน้องใหม่ขององค์กรนี้ 
ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมสัมมนาเพราะ
ทำาให้ผมได้รู้จักเพื่อนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่

บางสะพานและสำานักงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้น
นอกเหนือจากเพื่อนร่วมงานที่ต้องประสานงาน
กนัอยูเ่ปน็ประจำาอยูแ่ลว้ ทำาใหเ้ราสนทิกนัมากขึน้
ผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และสามารถ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ลงมือทำาจากกิจกรรม 
วอลค์แรลลี่ครับ
  นางสาวอินทิรา วัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ PPC กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรก
ที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้น 
ก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเองไม่ค่อยได้มีโอกาสลง
บางสะพานซักเท่าไหร่ ถือว่าการสัมนาในครั้งนี้

ทำาให้ได้รู้จักกับพี่ๆ น้องๆ ชาว PPC ที่บางสะพาน
มากขึ้น ซึ่งในการสัมมนามีทั้งความสนุกและให้
ทั้งข้อคิดดีๆ ในการทำางานมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ที่จะทำางานกับคนอื่นๆ ไม่ว่า  
จะเป็น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน การทำางาน
เป็นทีมอย่างมีความสุข เพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์กรค่ะ
  ทัง้นีก้ารทำากจิกรรมกลุม่ การทำางานเปน็ทมี
ถือว่าเป็นความสามารถหลัก (Core Competency) 
ของทุกตำาแหน่งงาน และเป็นปัจจัยหลักที่จะ
ทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย  
ที่ได้วางไว้
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●  ประชุม

บจก. Spicy และ บจก. Siam Sunrise
จัดประชุมระดมสมองเพื่อ
ทําแผนธุรกิจป 2015 น.2

●  อบรม

ฝายโครงการพิเศษ เครือสหวิริยา
จัดอบรม Team Building 2014 น.2

●  อบรม

บี.เอส.เมทัล สาขา 2 จัดอบรม
การจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ
ในขณะทํางาน น.2

ทีมผูเช่ียวชาญฯ รวมกับศูนยฯ ส่ิงแวดลอม
สํารวจนิเวศวิทยาสัตวปา ปท่ี 7
ทีมงานดานนิเวศวิทยาและการอนุรักษ
จากศนูยบริหารจดัการและสงเสรมิ
สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา รวม
กับทีมผูเชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยา
สตัวปา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร   
ตดิตามตรวจสอบทรพัยากรสตัวปา
และคุณภาพของส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี
โดยรอบโรงงานในเครือสหวิริยา
เปนปที่  7  อยางตอเนื่อง  โดยเริ่ม
โครงการสํารวจตั้งแตป 2551-2556
โดยใชดัชนีคือ จํานวนและความหลาก
ชนิด ระดับความชุกชุมสัมพัทธและ
การแพรกระจายของสัตวปา (โดย
เฉพาะนก) ในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงาน
เครือสหวิริยา ทําการสํารวจ 2 ชวง
ของทกุป โดยปนีด้าํเนนิการสาํรวจ
กอนฤดูอพยพของนกไปเมื่อเดือน
กันยายน และหลังฤดูอพยพในเดือน
พฤศจิกายนท่ีผานมา

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน

ฝายโครงการพิเศษ 
เครือสหวิริยา

รวมกับ
พ่ีนอง อ.บางสะพาน

จัดบูธนิทรรศการ
พัฒนาชุมชน 

“โครงการ
เดินตามรอยพอ
สานตอความสุข

อยางยั่งยืน”

ประชาส
ัมพันธพ

ิเศษ

เครือสหวิริยารวมออกบูธ
งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
“โครงการผลิตชางเทคนิค เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”

:อานตอหนา 3

ยอดกิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ ทะลุเปาที่ตั้งไว
เครอืสหวิรยิารวมสรางเศรษฐกจิหมนุเวยีนบางสะพานตอเนือ่ง
กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ ซึ่ง
เกิดจากความรวมมือระหวาง         
ผูคาขายสนิคาภายในตาํบลตางๆ 
ของอําเภอบางสะพาน กับกลุม    
จัดซื้อจัดจาง เครือสหวิริยา และ
ทีมมวลชนสัมพันธ ที่ไดรวบรวม
รานคาไปจําหนายสินคาใน บมจ.
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีบมจ.เหลก็
แผนรีดเย็นไทย และในโอกาสการ

จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีบางสะพาน
โดยป 2557 นี้ ไดตั้งเปารายไดไว
ที่ 600,000 บาท ลาสุดตัวเลข ณ 
สิ้นเดือน พ.ย.ไดถึง 630,447 บาท
แลว และจะมีกิจกรรมปดทายป
อกี 2 ครัง้ในวนัที ่25-26 ธ.ค.นี ้ทาน
ที่สนใจสามารถไปอุดหนุนสินคา
ชุมชน เพื่อซื้อของไปฝากในชวง 
ปใหมได             : อานตอหนา 4

 โดยนางสาวธนัยธร ชยัศริ ิผูจดัการศนูยฯ สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา กลาว
วา “โครงการสํารวจนิเวศวิทยาสัตวปา ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองมาเปนปท่ี 7
ซึ่งปนี้ทําการสํารวจ 2 ครั้ง คือเดือน ก.ย.และ พ.ย.ที่ผานมา มีการประสานงาน
ไปยังหนวยงานผูเชี่ยวชาญ คือ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับ

ผลการสาํรวจ 6 ปทีผ่านมา หลงัจากสาํรวจและรวบรวมผลแลว ไดมกีารนาํเสนอ
ผานสื่อตางๆ ใหชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ ผลสรุปโดยรวม คือ 
จาํนวนสตัวปา อาท ินก สตัวเลือ้ยคลาน และอืน่ๆ มจีาํนวนการคนพบหลากหลาย
มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง”    : อานตอหนา 2

เม่ือวันท่ี 27-28 พฤศจิกายนท่ีผานมา
ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี 
นายอุดม  สดใส  ในนามผูบริหาร
เครือสหวิริยา นําทีมงานรวมออกบูธ
แสดงผลงาน “โครงการผลิตชาง
เทคนิค เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร” ในงานอาชีวศึกษา
ทวภิาคไีทย  จดัขึน้โดยสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีวัตถุ
ประสงค เพื่อสรางคานิยมอาชีว-

ศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สงเสรมิสนบัสนนุใหมผีูเขาเรยีน
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบ
ทวิภาคีใหมากข้ึน พรอมท้ังเกิดเวที
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ 
งานวิจัย และองคความรูตางๆ 
รวมท้ังเชิญชวนสถานประกอบการ
ใหการสนับสนุนและมีสวนรวม
ในการจัดอาชีวศึกษาในระบบ
ทวิภาคี

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

	 	 “โดยกระบวนการในการสำารวจนั้นแบ่ง
ออกเป็น	2	ช่วง	เนื่องจากช่วงเวลาที่ต่างกัน	เช่น	
ช่วงนกอพยพ	ก็มีผลต่อจำานวนการเปลี่ยนแปลง	
ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องทำาการสำารวจตามช่วงเวลา	
เพื่อจะได้นำามาประมวลผลการเพิ่มจำานวน
สัตว์ป่า	 หรือสามารถพบสัตว์ป่าชนิดใหม่ที่มา
ตามฤดูกาลด้วย	ซึ่งพื้นที่สำารวจได้แก่	พื้นที่โดย
รอบโรงงานเครือสหวิริยา	 อำาเภอบางสะพาน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยกำาหนดพื้นที่ศึกษา	
5	แห่ง	ได้แก่	ทุ่งดอนสำาราญ	ทุ่งลานควาย	ทุ่งนก
กระเรียน	ป่าชายเลนริมฝั่งคลองแม่รำาพึง	 และ
ปา่ดบิชืน้พืน้ราบของวนอทุยานปา่กลางอา่ว	ผา่น
วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ		
7	หลักการด้วยกัน	ดังเช่น	
	 -	 การรวบรวมข้อมูลความหลากชนิดสัตว์ป่า	
ระดับความชุกชุมสัมพัทธ์	 สภาพพื้นที่อาศัยและ
แหล่งหากิน		และการแพร่กระจายของสัตว์ป่า
ในพื้นที่โดยรอบโรงงานเครือสหวิริยา	 ใช้การ
สำารวจภาคสนามและด้วยวิธีการค้นหาตัวโดยตรง
(direct	searching	method)	ด้วยการเดินสำารวจใน
เวลากลางวันในพื้นที่มีสภาพนิเวศทุกลักษณะ
ของพื้นที่ศึกษาทั้ง	 5	 แห่งเพื่อค้นหาตัวสัตว์ป่า	
หรือจากร่องรอยและหลักฐานของตัวสัตว์ที่
สามารถระบุชนิดสัตว์ป่าได้	เช่น	รอยเท้า	กองมูล	
ขน	คราบ	ซาก	รัง	รู/โพรง	เป็นต้น
	 -	 การศกึษาสภาพนเิวศพืน้ทีด่ำาเนนิการขณะ

สำารวจสตัวป์า่เพือ่พจิารณาศกัยภาพของพืน้ทีท่ีม่ี
สภาพนเิวศแตล่ะลกัษณะในดา้นเปน็แหลง่อาศยั
และเปน็พืน้ทีห่ากนิของสตัวป์า่	ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
กับการแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์ป่า
แต่ละประเภทและแต่ละชนิด	โดยเฉพาะนก

 - การติดตามตรวจสอบเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการเปรียบเทียบความหลากชนิดสัตว์ป่าใน
พื้นที่ศึกษาทั้ง	 5	 แห่งตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา	
โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการศึกษาของปี
ปัจจุบัน	(พ.ศ.	2557)	กับความหลากชนิดสัตว์ป่า

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต่อจากหน้า 1

X

           บ.ีเอส.เมทลั สาขา 2 จัดอบรม การจัดการ
       เพื่อลดอุบัติเหตุในขณะทำางาน
บจก.บี.เอส.เมทัล	สาขา	2	จัดอบรม	POKA	YOKE	ซึ่ง
เป็นระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ	
โดย	นำาแนวความคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในโรงงานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขณะทำางาน	 รวมทั้งช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าไม่ให้เกิดของเสีย
ส่งให้ลูกค้า	 โดยนายธีระ สีดี ผู้จัดการโรงงาน	บจก.
บี.เอส.เมทัล	สาขา	2	เป็นผู้บรรยาย	ณ	ห้องสัมมนาใฝ่รู้
สำานักงานพระราม	3	กรุงเทพฯ

X

    การประชุมระดมสมอง จัดทำาแผนงาน   ผู้บริหารและ
พนักงาน	บจก.	Spicy	และ	บจก.	Siam	Sunrise	ในกลุ่ม	Saha	Land	Property
Holdings	 ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	 ในเครือสหวิริยา	 จัดการประชุม
ระดมสมองเพื่อทำาแผนธุรกิจปี	 2015	ณ	ห้องประชุมใฝ่รู้	 เครือสหวิริยา	
สำานักงานพระราม	3

X     ทีมโครงการพิเศษ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน   ฝ่ายโครงการพิเศษ	เครือสหวิริยา	จัดอบรม	
Team	Building	2014	ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพทีมงาน	บรรยายโดย	อ.กิติชัย		รัตนะ	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ร่วมให้ความรู้	แลกเปลี่ยนทัศนคติ		กับทีมพัฒนาชุมชน	และทีมมวลชนสัมพันธ์	เครือสหวิริยา		ณ	ห้องประชุม	โรงแรม
เวสเทิร์น	อ.บางสะพาน	และร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้นำาชุมชนและพนักงาน	ณ	สนามกีฬา	 โรงเรียน
บ้านชะม่วง	ต.พงศ์ประศาสน์	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์

ของการศึกษาที่ดำาเนินการในปี	พ.ศ.	2551	-	2556
ว่าเหมือนกันมากหรือน้อยเท่าใด	และเปรียบเทียบ
เป็นความคล้ายคลึงเชิงคุณภาพ	 (qualitative				
similarity)	ซึ่งมีสูตรการคำานวณโดยเฉพาะ
	 	 ผู้จัดการศูนย์ฯ	สิ่งแวดล้อม	กล่าวเพิ่มเติม

วา่	“สำาหรบัปนีีไ้ฮไลทส์ำาคญั	คอืการสำารวจพบสิง่
มีชีวิตใหม่	(new	record)		เช่นสำารวจพบนกอพยพ
ชนิดใหม่ๆ	(เพ่ิมข้ึนจากข้อมูลการสำารวจท่ีมีต้ังแต่ปี
2550-2556)	โดยนก	และสตัวช์นดิตา่งๆ	ทีอ่าศยัอยู่
ในพืน้ทีบ่รเิวณทีส่ำารวจรอบๆ	โรงงานกย็งัคงมอียู่

เช่นเดิม	สำาหรับผลการสำารวจในเบ้ืองต้น	คือพบว่า
สัตว์ป่าที่สำารวจพบในพื้นที่โดยรอบโรงงานเครือ
สหวิริยาในเดือนกันยายน	พ.ศ.	 2557	มีจำานวน
ทั้งหมด	110	ชนิด	ประกอบด้วยสัตว์ป่าที่พบเห็น
ตัวโดยตรงหรือจากร่อยงรอยและหลักฐานของ
ตัวสัตว์ป่าหรือจากการรับฟังเสียงร้องจำานวน	
105	ชนดิ	และสตัวป์า่ทีไ่ดข้อ้มลูจากการสอบถาม
จำานวน	 5	 ชนิด	 จำาแนกเป็นจำานวนชนิดสัตว์ป่า
แต่ละชั้นคือ	 สัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบก	 12	 ชนิด	
สัตว์เลื้อยคลาน		21		ชนิด		นก		72		ชนิด		และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม	5	ชนิด	และแจกแจงเป็นจำานวน
ชนิดในพื้นที่ศึกษาแต่ละแห่งโดยรอบโรงงาน  
เครือสหวิริยา	คือ	(1)	ทุ่งดอนสำาราญจำานวน	54	ชนิด
(2)	ทุง่ลานควายจำานวน	69	ชนดิ	(3)	ทุง่นกกระเรยีน
จำานวน	74	ชนิด	(4)	ป่าชายเลนริมฝ่ังคลองแม่รำาพึง
จำานวน	 40	ชนิด	 และ	 (5)	ป่าดิบชื้นพื้นราบของ
วนอุทยานป่ากลางอ่าวจำานวน	 49	 ชนิด	 โดยมี
รายละเอียดจำานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละชั้นที่แพร่
กระจายในพื้นที่ศึกษาแต่ละแห่งโดยรอบ”
	 	 ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน	ที่มีทั้งส่วนของ
ชุมชน	อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	สามารถอยู่
รว่มกนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื	เนือ่งจากอตุสาหกรรมและ
ชมุชนทีด่จีะรว่มกนัสรา้งสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่
ดตีามไปดว้ย	ซึง่ผลการสำารวจนเิวศวทิยาสตัวป์า่	
ปีที่	7	ทั้ง	2	ครั้ง	(ก.ย.	และ	พ.ย.	57)	ศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	เครือสหวิริยา	จะ
นำาเสนอเนือ้หาและภาพใหผู้อ้า่นไดท้ราบตอ่ไป...
ชุมชนสุขสันต์		ส่ิงแวดล้อมสดใส		ธรรมชาติปลอดภัย
วางใจศูนย์ฯ	สิ่งแวดล้อม
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ประจำ�วันที่  16  ธันว�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ออกบูธ               ต่อจากหน้า 1

	 	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการ

เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้มีสัดส่วน

เพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการกำาลังคนในภาคเศรษฐกิจของ

ประเทศ	และเตรียมความพร้อมในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน	ซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญ

ของการอาชีวศึกษาที่จะต้องผลิตกำาลัง

คนที่มีคุณภาพ	มีทักษะฝีมือ	 มีสมรรถนะ

ในการทำางาน	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้

ประเทศ	 ทั้งนี้การจัดการศึกษาที่จะตอบ

โจทย์สำาคัญนี้ได้	 จะต้องเป็นการศึกษาที่

เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของ	 2	

ฝ่าย	คือ	ภาครัฐและเอกชน	ร่วมกันจัดการ

ศึกษา	 โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

ผ่านระบบการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบ

ทวิภาคี	 ซึ่งความร่วมมือในการขับเคลื่อน

และพัฒนาจะมีเครือข่ายความร่วมมือจาก	

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงการ

คลัง	 และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 รวมไปถึง

องค์กรซึ่งเป็นภาคของผู้ใช้กำาลังคน	 ได้แก่	

สภาอุตสาหกรรม	สภาหอการค้าไทย	และ

สถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ	ภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	ซึ่งที่ผ่านมา

อาชวีศกึษาไดบ้ทสรปุแลว้วา่การศกึษาดา้น

วชิาชพีทีจ่ะประสบผลสำาเรจ็	สรา้งงาน	สรา้ง

รายได้	สร้างความมั่นคงในอาชีพ	และสร้าง

ความเจรญิกา้วหนา้ใหป้ระเทศ	ตอ้งเปน็การ

ศึกษาในรูปแบบทวิภาคีเท่านั้น	 จึงได้จัด

งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยขึ้น	 ระหว่างวัน

ที่	 27	 -	 28	พฤศจิกายน	ที่อาคารเอ็กซิบิชั่น	

ฮอลล์	7	และ	8	อิมแพค	เมืองทองธานี	เพื่อ

เป็นการนำาเสนอการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือของสถาน

ประกอบการ	 ซึ่งจะได้เห็นรูปแบบการจัด

อาชีวศึกษาทวิภาคีทั้งแบบไทย	 เยอรมัน	

ญี่ปุ่น	 และอีกหลายประเทศที่ขณะนี้มี

นักศึกษาอาชีวะได้ไปฝึกประสบการณ์	 ซึ่ง

ในงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่

ตำ่ากว่า	50,000	คน	และจะเปิดเวทีเสวนาใน	

4	เรือ่ง	คอื	1.	อาชวีศกึษาไทยจะไปในทศิทาง

ใด	 2.	 สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการ

จะได้รับจากการร่วมจัดการเรียนการสอน

ในระบบทวิภาคี	 3.	อาชีวศึกษาไทยกับการ

พฒันาประเทศ	และ	4.	มาตรฐานการจดัการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี	โดยมีภาคอุตสาหกรรม

ที่เป็นกำาลังสำาคัญของประเทศร่วมเสวนา

ด้วย

  โดยทางสำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	 ได้เชิญวิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน	 และเครือสหวิริยา	 เข้าร่วม

ดำาเนินการจัดนิทรรศการและบูธแสดง

ผลงานด้านโลจิสติกส์ในงานอาชีวศึกษา

ทวิภาคีไทย	 โดยการนำาเสนอถึงความร่วม

มอืระหวา่งการทำาสญัญาการศกึษาระหวา่ง

สถานประกอบการกบัวทิยาลยัแบบทวภิาคี	

ภายใต้	 “โครงการผลิตช่างเทคนิคเพื่อ

อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”	 โดยมุ่งเน้น

ไปในเรื่องของโลจิสติกส์	 ซึ่งเป็นที่น่ายินดี

อย่างยิ่ง	 เนื่องจากทางวิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพานเป็นเพียงวิทยาลัยเดียวที่ได้

รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับประเทศ

ในการนำาเสนอผลงานด้านโลจิสติกส์	 ใน

วันงานตัวแทนในเครือสหวิริยาได้ร่วมกับ

นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์จากวิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน	 ในการนำาเสนอผลงาน	

การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของเครือ

สหวิริยา	 ตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบ				

ต้นนำ้าจนถึงการส่งมอบสินค้าปลายนำ้า									

มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่	ๆ		ที่ทางเครือสหวิริยาได้นำาเข้ามา

บริการจัดการภายในองค์กร	ซึ่งบรรยากาศ

ภายในงาน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 คณะครู

อาจารยแ์ละตวัแทนจากสถานประกอบการ

ต่างๆ	 ได้ให้ความสนใจกับบูธโลจิสติกส์				

เป็นจำานวนมาก	

  โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้

กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า	แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 11	 ให้

ความสำาคัญกับการผลิตและพัฒนากำาลัง

คนในฐานะทีเ่ปน็ทนุมนษุย	์และเปน็ขมุพลงั

ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน	 ดังนั้น

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันต้องพัฒนา

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	 การจัดสรร

ทรพัยากรมนษุยใ์หเ้กดิประโยชน	์โดยเฉพาะ

การพฒันากำาลงัคนระดบักลางและระดบัสงู	

ให้มีความรู้และทักษะ	มีสมรรถนะในการ

ประกอบอาชีพ	จึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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ประจําวันที่  16  ธันวาคม  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

สินคาชุมชน         ตอจากหนา 1

 วันที่ 19 ธันวาคมนี้ ฝายโครงการพิเศษ 
เครือสหวิริยา รวมกับพี่นอง อ.บางสะพาน รวม
จดับธูนทิรรศการกจิกรรมพฒันาชมุชน อ.บาง-
สะพาน อาทิ ธนาคารชุมชน สภาผูนําชุมชน 
อ.บางสะพาน และความสําเร็จของงานพัฒนา
ทีช่มุชนและเครอืสหวริยิาไดดาํเนนิงานรวมกนั

ณ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
 ชุมชนจะอยูดีมีสุขไดจริง ก็ดวยการที่
ชุมชนไดเรียนรู ผานการปฏิบัติ และลงมือทํา 
ภายใตขีดความสามารถของตนเอง ทั้งจาก
รายบุคคลและองคกร บนฐานแหงความดีงาม  
ความสามารถ และความสุขของชุมชนนั้นๆ

ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้  ณ  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในวันที่ 19 ธันวาคมนี้  ณ  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

“โครงการ เดินตามรอยพอ สานตอความสุขอยางยั่งยืน”   คอลัมน

ประช
าสัม

พันธ
พิเศ

ษ

1. เรียนรู : จากปราชญชาวบาน และชุมชนสรางสุข 

อยางไรขอบเขต ทั้งเมืองและชนบท ทุกประเด็นปญหา

และความสนใจ

2. ปฏบิติั   :   จากสิง่ทีไ่ดเรยีนรู นาํมาประยกุตใชกบัสงัคม

ในบรบิททีแ่ตกตาง ทัง้เมอืงและชนบท อยางเปนรูปธรรม

3. สานตอ : คนและเครือขายที่ยืนบนหลักการพึ่งพา

ตนเอง จดัการตนเอง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ไปสูการสรางสังคมที่อยูเย็นเปนสุข ที่ยั่งยืนรวมกัน 

 และสามารถติดตามภาพบรรยากาศ ความ

ประทับใจไดใน นสพ.ขาวฅนเหล็ก ฉบับหนา.....

“งานเดินตามรอยพอ สานตอความสุขอยางยั่งยืน
คือ งานมหกรรมของคนและชุมชนที่สรางสุข  บนหลักการของการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากความสําเร็จระดับบุคคลสูการสรางความสุขรวมของคนทั้งพื้นที่”

  นางสาววันวิสาข หุนจิ้น ผูจัดการ
แผนกมวลชนสัมพันธ อาวุโส กลาวถึง
ความสําเร็จ และรายละเอียดอื่นๆ ของ
กิจกรรมสินคาชุมชน ป 2557  วา “การที่
กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ ไดรับความ
สําเร็จและการตอบรับอยางตอเนื่องนั้น 
เนื่องจากไดแรงสนับสนุนจากหลายฝาย 
ไดแก กลุมจัดซ้ือจัดจาง เครือสหวิริยา พ่ีนอง
พนักงานที่อุดหนุนสินคาอยางสมํ่าเสมอ 
และพอคาแมคาที่ใหความรวมมือจัดหา
สินคามาออกราน ทั้งในโรงงาน และตาม
สถานทีต่างๆ ทาํใหผูจบัจายสามารถหาซือ้
สินคาดี มีคุณภาพ เปนที่ประทับใจ และ 
เกิดการอุดหนุนตอเนื่องมาทั้งป ผูขาย
สินคาก็ผลิต จัดหาสินคาดีๆ เรียกวาเปน
ความสุขของผูซื้อและผูขาย โดยยอด
รายไดที่ตั้งไวแตละป เปนหนึ่งในกลยุทธ
กระตุนยอดขาย ทาํใหทมีของผูจดักจิกรรม 
และพอคาแมคา จดัหาสนิคาดีๆ  ตอบสนอง
ผูซื้อ ซึ่งตามที่แจงไวในการนําเสนอขาว
กิจกรรมสินคาชุมชนเมื่อตนป 2557 ได   
วางเปาไวที่ 600,000 บาท และเปนเรื่องที่
นายินดีวา ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา
ดวยความรวมมือของทุกฝายนั้นยอด     
รายไดทะลุเปาไปแลวที่ 630,447 บาท และ

สําหรับเปายอดรายไดปหนานั้น ทางคณะ

กรรมการฯ ก็จะหารือกันวาจะเปนตัวเลข

เทาไหร รวมถึงกลยุทธนาสนใจที่จะชวย

กระตุนยอดขายดวย ทั้งหมดก็เพื่อสราง

เศรษฐกิจชุมชนใหหมุนเวียนในอําเภอ

บางสะพาน”

  “โดยในเดือนธันวาคมนี้ จะมีการจัด

กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่อีก 2 ครั้ง ใน

วันที่  25 - 26  ธันวาคมนี้  ณ  บมจ.สหวิริยา-

สตีลอินดัสตรี และบมจ.เหล็กแผนรีดเย็น-

ไทย ซึ่งหากลูกคาสามารถหาซื้อสินคา

ตางๆ อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลไม เครื่อง

จักสาน สบูสมุนไพร ผลิตภัณฑจากกะลา

มะพราว (OTOP) ของทะเลแหง เชน กุงแหง 

ปลาหมกึ ฯลฯ เปนของฝากปใหมได ผูขาย

บางรานก็สามารถจัดกระเชาสินคาตอบ

สนองความตองการของลูกคาได ชวยกัน

อุดหนุนสินคาของ อ.บางสะพาน กระจาย

รายได  ประชาสัมพันธของดีในพื้นที่  

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ 

ทีมมวลชนสัมพันธเครือสหวิริยา โทร.032 -

548600 ตอ 104 105
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