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21 โรงเรียนเขตบางสะพาน
รวมมูลคาทุน645,000บาท

•
•

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

21 โรงเรียนเขตบางสะพาน•

แบงเบาภาระ334ครอบครวั
สหวริยิามอบทนุเดก็เรยีนดี

พนักงานกลุมเอสเอสไอ รวม
นํ้าใจสนับสนุนการทํางาน
ของเจาหนาที่ปาไมในการ
ปฏิบตัเิพือ่ดแูลและปองปราม
การทําลายพื้นที่ปา และภัย
จากไฟปา รวบรวมขาวสาร 
อาหารแหง และเครื่องใชที่
จําเปนมอบผาน “โครงการ
เพื่อผูพิทักษ” ของบริษัท ทีวี
บูรพา  จํากัด  สําหรับใชเปน
เสบียงขณะลาดตระเวณระหวาง
ปฏิบัติหนาที่พิทักษปา

 ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา กลุมเอส-
เอสไอ ประกอบดวย   อานตอ น.4

หนนุปาไมเขยีวขจี
พนง.กลุม SSI มอบ
ของใชอาหารแหง
โครงการผูพทิกัษ

มอบทุนการศึกษา   เครือสหวิริยาจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยาประจําป 2558 ปที่ 21 เพื่อสนับสนุนโอกาส
ทางการศกึษาใหแกเยาวชนในทองถิน่ทีมุ่งมัน่ตัง้ใจศกึษา โดยมนีายปราโมทย สาํเภาเงนิ รองผูวาราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ 
ใหเกยีรตเิปนประธาน พรอมดวยนายเวรชัช ธาราสมบตั ินายอาํเภอบางสะพาน คณะผูบรหิารและพนกังานเครอืสหวริยิาเขารวม
กิจกรรม ทั้งนี้มีเยาวชนไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 334 ทุน ใน 21 โรงเรียนในเขต 4 ตําบลรอบบริเวณที่ตั้งบริษัทในเครือสหวิริยา

เอสเอสไอบรูณาการกจิกรรมสงเสรมิครอบครวั
เปนสุข (Happy Family) เขากับเทศกาลวันแม
จดักจิกรรมสงเสรมิความรกัความผกูพนั แม-ลกู 
ทั้งที่สํานักงานกรุงเทพและโรงงานบางสะพาน 
โดยประกวดการดวนัแม พนกังานเขารวมคกึคกั 

เผยสรางความสัมพันธที่ดีเกิดความรักสามัคคี
ในครอบครัว
  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
เน่ืองในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม บริษัท สหวิริยาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ   อานตอ น.4

เครือสหวิริยาเดินหนาโครงการ
“มอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
ประจําป 2558” ตอเนื่องเปน
ปที่  21  มุงสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหแกเยาวชนบาง-
สะพาน  สงเสริมเด็กเรียนดี-
ประพฤติดี-ขาดแคลนทุนทรัพย
ชวยลดภาระคาใชจายของ
ครอบครัว ปนี้มอบ 334 ทุน 
แบงเปนระดับประถมศึกษา-
มธัยมศกึษา  จาํนวน  234  ทนุ
ตอเน่ืองระดับปริญญาตรี จํานวน
2 ทุน และทุนตอเนื่องระดับ
ปริญญาตรี ภายใต “โครงการ
ครูสรางเด็ก เหล็กสรางครู” 
จาํนวน 6 ทนุ ชวยแกปญหาครู
ขาดแคลนในพื้นที่ รวมมูลคา 
540,000 บาท พนักงานเครือ
สหวิริยารวมสมทบอีก 92 ทุน 
105,000 บาท ผูบรหิารเครอืยํา้
ปณิธานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน              อานตอ น.2

สหวิริยา จัดกิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อนอง” ตอเนื่องเปนป
ที ่2 ภายใตโครงการ “มอบทนุการศกึษาเครอืสหวริยิา” 
โดยการเชิญชวนเพื่อนพนักงานรวมเปนสวนหน่ึงใน
การมอบทุนการศึกษา ดวยการรวมใจแสดงเจตจํานง
มอบทุนทรัพยสวนตัว สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
แกเยาวชนในพื้นที่บางสะพาน ปน้ีมีพนักงานเขารวม
สมทบทุนการศึกษาจํานวน 37 ทาน จํานวน 92 ทุน 

มูลคารวม 105,000 บาท พรอมรวมขบวนไปมอบดวย
ตนเองเผยภูมิใจที่มีโอกาสเปนผูให
    นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป สํานัก
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เปดเผยกับทีมขาว             
ฅนเหล็กเอสเอสไอวา “กิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อนอง” จัดขึ้น
ครั้งแรกในป 2557 โดยเปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา        อานตอ น.3

น้ําใจพีพ่นกังานเครอืสหวริยิา
รวมมอบ ‘ทนุนีเ้พือ่นอง’ 92ทนุ

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

เหล็กรักษโลก# 3
3Rs เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน
    ความคดิทีว่าผูผลติอตุสาหกรรม
หนักตางๆ คือผูรายทํารายสิ่ง-
แวดลอม แทจริงแลวมนุษยเราทุกคน

ลวนแลวแตมีสวนในการปลอยกาซ
เรือนกระจกดวยกันทั้งสิ้น
  วันนี้ นองเหล็กสะอาด (Clean 
Strip) จงึขอมาเลาเรือ่งความพยายาม
ของผูประกอบการอุตสาหกรรม
เหลก็ในการชวยพฒันาอตุสาหกรรม
และผลักดันสังคมไปสูความยั่งยืนกัน 
  เปนเวลากวา 20 ป ท่ีอุตสาหกรรม
เหล็กไดมีการใสใจและคิดคนหาวิธีการ
แกปญหาเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) โดย
คํานึงถึง                     อานตอ น.3

      แฮปปแฟมิลี่SSIจัดกิจกรรมเทิดทูนแม
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ประจำ�วันที่  16  สิงห�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

มอบทุน               ต่อจากหน้า 1

ในขณะที่รองผู้ว่าฯ ชื่นชมพร้อมแนะผู้รับทุนนำา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  ผูส่ื้อขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
เมือ่เรว็ๆ นีเ้ครอืสหวริยิาประกอบดว้ยบรษิทั  สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็
ไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด บริษัท บางสะพาน
บาร์มิล จำากัด (มหาชน) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 
บรษิทั เหลก็แผน่เคลอืบไทย จำากดั บรษิทั ไลน ์ทราน-
สปอร์ต จำากัด บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด 
บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์ จำากัด บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด ได้ร่วมกันจัดโครงการ 
“มอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา ประจำาปี 2558” ขึ้น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เยาวชนบางสะพาน ที่ เรียนดี-ประพฤติดี-
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำานวน 242 ทุน ประกอบด้วย 
ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจำานวน 200 ทุน 
ทุนละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 
จำานวน 25 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ทุนการศึกษาระดับ
มัธยมตอนปลาย จำานวน 9 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ทุน
การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำานวน 2 ทุน     
ทุนละ 35,000 บาท นอกจากน้ียังมีทุนการศึกษาต่อเน่ือง
ระดบัปรญิญาตร ีภายใต ้ “โครงการครสูรา้งเดก็ เหลก็
สร้างครู” จำานวน 6 ทุน ทุนละ 35,000 บาท ซึ่งเป็น
ทุนการศึกษาสำาหรับสร้างทรัพยากรบุคคลออกมา
ปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ครทูีก่ำาลงัขาดแคลนอยูใ่นพืน้อำาเภอ
บางสะพาน โดยทุนการศึกษาที่มอบในปีนี้มีมูลค่า
รวม 540,000 บาท ทัง้นีไ้ดร้บัเกยีรตจิากนายปราโมทย์

สำาเภาเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายเวรัชช์ 
ธาราสมบตั ินายอำาเภอบางสะพาน คณะผูบ้รหิารและ
พนักงานเครือสหวิริยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา
  นายปราโมทย์ สำาเภาเงิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบ
ทุนการศึกษาเครือสหวิริยา ประจำาปี 2558 ต้องขอ
ชื่นชมเครือสหวิริยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุน
การศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาอย่าง
ต่อเนื่อง 21 ปีแล้ว โดยผมอยากจะฝากถึงเยาวชนที่
ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่า ขอให้นำาทุนที่ได้รับนี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากเงินน้ันเป็นส่ิงท่ี
หายากในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้มีความมุ่งมั่น
ตัง้ใจในการศกึษาเลา่เรยีนใหป้ระสบความสำาเรจ็และ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมต่อไป
  ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหารเครือสหวิริยา
และพนักงานเครือสหวิริยาทุกท่าน ที่ร่วมมอบทุน
การศึกษาให้เยาวชนบางสะพานในครั้งนี้ ซึ่งผมหวัง
ว่าโครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา จะอยู่คู่
กบัชาวบางสะพาน เพือ่เสรมิสรา้งรากฐานการศกึษา
และพฒันาเยาวชนบางสะพานอยา่งยัง่ยนืตลอดไป”
  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการผลิต  บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด
(มหาชน) หรอื เอสเอสไอ ผูแ้ทนผูบ้รหิารเครอืสหวริยิา  
กล่าวว่า “เครือสหวิริยา ได้ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับ
การรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชุมชนด้าน
การศกึษาของเยาวชนในทอ้งถิน่ ซึง่โครงการมอบทนุ
การศึกษาเครือสหวิริยา เป็นโครงการที่เครือสหวิริยา
ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 21 ปี นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน
บางสะพานไปแลว้รวมทัง้หมดไมต่ำา่กวา่ 10 ลา้นบาท 
ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
เยาวชนทีเ่รยีนด ีประพฤตดิ ีแตข่าดแคลนทนุทรพัยไ์ด้
รบัการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งอนัจะนำามา ซึง่การพฒันา
ตนให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

และกลายเป็นบุคลากรคุณภาพของท้องถ่ินและชุมชน
เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เยาวชนรุ่นต่อไป 
  สำาหรับโครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
ประจำาปี 2558 นี้เครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาในเขต 4 ตำาบลบริเวณ
รอบที่ตั้งของโรงงานกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา
บางสะพาน คือ ตำาบลแม่รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
ตำาบลพงศป์ระศาสน ์และตำาบลธงชยัจำานวน 242 ทนุ
มูลค่ารวม 540,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำานวน 234 ทุน 
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำานวน 2 ทุน 
และทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต้ 
“โครงการครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู” จำานวน 6 ทุน 
เครือสหวิริยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบทุน
การศึกษาเครือสหวิริยานี้จะช่วยสนับสนุนและเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้รับ
การศึกษาที่ดี และตอบสนองเจตจำานงของเยาวชน
ที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอันจะนำามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ”
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการท่ัวไป 
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ 

ตัวแทนคณะผู้บริหารเครือสหวิริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า 
นอกจากโครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา 
เครือสหวิริยายังได้มีการดำาเนินโครงการเพื่อส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อีกมากมาย 
ไมว่า่จะเปน็โครงการกองสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพ
การศึกษาบางสะพาน เพื่อพัฒนาและยกระดับการ
ศึกษาในพื้นที่ให้ทัดเทียบกับการศึกษาในเมืองใน
สามมิติ ครู นักเรียน และโรงเรียน โครงการเยาวชน
อาสาปนันำา้ใจสู่สงัคม เพือ่ปลูกฝงัใหเ้ยาวชนในพืน้ที่
มีจิตใจอาสาและช่วยบำาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 

เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีโครงการด้านการศึกษา พัฒนา
เยาวชนของบรษิทัในเครอืสหวริยิาอกีมากมายในการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 
 ด้านนางพรเพ็ญ กาญจนรัตน์ ครูโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน เป็นอีกหน่ึงโรงเรียนท่ีได้รับความอนุเคราะห์
ด้านทุนการศึกษาจากโครงการมอบทุนการศึกษา
เครอืสหวริยิาเปน็ประจำาทกุป ีครรููส้กึดใีจแทนเยาวชน
บางสะพานทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ครู
อยากให้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
ทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้เยาวชน
บางสะพานไดม้ทีนุทรพัยใ์นการศกึษาเลา่เรยีนตอ่ไป
ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเครือสหวิริยาและหวัง
เปน็อยา่งยิง่วา่ทางโรงเรยีนจะไดร้บัความอนเุคราะห์
ในครั้งต่อๆ ไป”
  นางสาววีนัส สว่างจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา เยาวชนที่ได้รับทุนครูสร้างเด็ก  
เหลก็สรา้งคร ูประจำาป ี2558 เปดิเผยวา่ “รูส้กึดใีจมาก
ทีไ่ดร้บัทนุครสูรา้งเดก็ เหลก็สรา้งครใูนปนีี ้เพราะเปน็
ทุนที่เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และทำาให้หนูได้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งป็นอาชีพที่หนู
ใฝ่ฝันอยากจะเป็นมาตลอด เพราะอยากมีบทบาท

ในการพัฒนาเยาวชนบางสะพานให้มีความรู้ และ
ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาค
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้
ผลการเรยีนออกมาดทีีส่ดุ เพือ่เปน็การตอบแทน และ
ขอบคณุเครอืสหวริยิาทีม่อบโอกาสนีใ้หก้บัหน ูและที่
สำาคญัจะกลบัมาพฒันานอ้งๆเยาวชนบางสะพานให้
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อไปค่ะ”
  เช่นเดียวกับ นายพิสุทธิ์ ศุภสมัย นักศึกษา
ชั้นปีที่  1 คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบงึ ไดก้ลา่วถงึความ
รู้สึกที่ได้รับทุนครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู ประจำาปี 
2558 นีว้า่ “ผมรูส้กึดใีจมากครบั ทีไ่ดร้บัทนุการศกึษา
ในโครงการ “ครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู” เพราะการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีค่าใช้จ่ายในการเล่า
เรียนค่อนข้างสูง ทุนการศึกษานี้ช่วยให้ผมสามารถ
แบ่งเบาภาระของครอบครัวไปได้มาก และเหตุผลที่
ผมเลือกเรียนคณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพราะ
ผมมคีวามใฝฝ่นัทีจ่ะประกอบวชิาชพีคร ูซึง่เปน็อาชพี
ที่มีเกียรติ มีความมั่นคง และได้มีโอกาสในการอบรม
สั่งสอนเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นพลเมือง
ที่เก่งและดีต่อไป ผมสัญญาว่าหากผมเรียนจบแล้ว 
ผมจะกลับพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นบางสะพานของ
เราให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นต่อไปครับ”
  นายปฐว ีแกว้ทับทิม นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา เยาวชนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ผมรู้สึก
ดีใจมากครับที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพราะ
ครอบครัวของผมนั้นค่อนข้างลำาบาก เนื่องจากผมมี
พี่น้อง 3 คน พี่สาวคนโตเรียนอยู่ชั้นปริญญาตรี ผม
และนอ้งชายเรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษา ทำาใหค้รอบครวั

มรีายจา่ยคอ่นขา้งสงู ทนุการศกึษานีท้ำาใหผ้มไดช้ว่ย
แบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ได้บ้างไม่มากก็น้อย ผม
ต้องขอขอบคุณเครือสหวิริยามากครับที่ได้มอบทุน
การศึกษานี้ให้ผม ขอบคุณครับ”
  เด็กหญิงพัชนิดา เดิมจังหรีด นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอนทอง กล่าวว่า “หนูดีใจท่ีได้ทุนการศึกษาน้ีค่ะ  เพราะ
ครอบครวัของหนมูเีงนินอ้ย บางครัง้หนกูบัพีก่ไ็มม่เีงนิ
มาโรงเรียน หนูอยากช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อบ้าง 
เพราะพอ่ตอ้งทำางานหนกั แตพ่อ่บอกวา่หนูยงัทำางาน
ไม่ได้ ทุนการศึกษาน้ีจึงสำาคัญสำาหรับหนูมาก  หนูจะนำา
ทุนการศึกษาน้ีไปใช้ศึกษาเล่าเรียนให้เกิดประโยชน์ค่ะ”
  เด็กชายอนพัทย์ ทวาสะ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี 6 ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง
กล่าวว่า “ผมจะนำาทุนการศึกษาที่ผมได้รับในครั้งนี้
ไปชว่ยแบง่เบาภาระของแม ่เพราะพอ่ของผมเสยีชีวิต
แล้ว แม่ของผมจึงต้องรับจ้างกรีดยาง เพ่ือหาเงินมาเลีย้ง
ครอบครวัเพยีงคนเดยีว และอกีสว่นหนึง่ผมจะเกบ็ไว้
เป็นทุนการศึกษาต่อไป ผมขอขอบคุณพ่ีๆ เครือสหวิริยา
มากครับท่ีมอบทุนการศึกษาน้ีให้กับผม ผมสัญญาว่า
จะตั้งใจเรียนหนังสือ และเป็นเด็กดีของแม่ ยาย และ
คุณครูด้วยครับ”
  ด้าน นางอารมณ์ คำาโคตรสูนย์ ตัวแทน             
ผู้ปกครองของเยาวชนท่ีได้รับทุนการศึกษา เปิดเผยว่า
“โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา เป็น
โครงการที่ดีมากค่ะ เพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ
และสนบัสนนุทนุทรพัยใ์หแ้กเ่ยาวชนบางสะพานไดม้ี
โอกาสดา้นการศกึษามากขึน้ ทัง้ยงัชว่ยแบง่เบาภาระ
ผูป้กครองลงไปไดม้าก ดฉินัขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร
และพนักงานเครือสหวิริยาทุกท่านท่ีได้จัดกิจกรรมน้ีข้ึน
และขอให้โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
ดำาเนินอยู่คู่กับพวกเราชาวบางสะพานตลอดไป”
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เชื่อหรือไม ปริมาณการปลอย
คารบอนไดออกไซดของเหล็ก

นอยกวาอลูมิเนียม
(2.2 kg-Co2/kg Steel เทียบกับ

11 kg-Co2/kg Aluminum)

“นองเหล็กเลาเรื่อง”       ตอจาก น.1

ถึงการปลอยก าซคารบอนไดออกไซด เปน
สําคัญ อุตสาหกรรมเหล็กนับไดวาเปนอุตสาห
กรรมแรกๆ ที่ ใ ส ใ จตอปริมาณการปลอย
คารบอนไดออกไซด เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่
มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดปลอยออกมา
มาก อยางไรก็ตามถาเทียบปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอปริมาณผลิตภัณฑที่ผลิต
ได จะพบวาปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด
ของเหล็กจะนอยกวาอลูมิเนียม (2.2 kg-Co2/
kg Steel เทียบกับ 11 kg-Co2/kg Aluminum)
ด ว ย เ ห ตุ ที่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ห ล็ ก เ ป น ห นึ่ ง ใ น
อุตสาหกรรมที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  
ออกมา อุตสาหกรรมเหล็กจึงพยายามคนควา 
ศึกษาและวิจัยเ พ่ือคนหาเทคโนโลยี ในการลด
พลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดใน
อนาคต โดยมีแนวทางตางๆ ไดแก
1. การใชเทคโนโลยีดักจับและเก็บคารบอน (CCS) 
ในการดับจับกาซคารบอนไดออกไซดจากถานหินที่
ใชในกระบวนการผลิตเหล็ก แนวทางนี้คาดวาจะเปน

แนวทางที่จะใชในการลดปริมาณกาซคารบอนได-
ออกไซดในระยะเวลาอันใกล
2. การใชไฮโดรเจนแทนถานหินในการทําปฏิกิริยา
กับแรเหล็กใหกลายเปนเหล็กและเหล็กกลา แนวทาง
นี้ยังตองใช เวลา ในการปรับปรุงแล ะพัฒนา
กระบวนการใหเหมาะสม

3. การใชอิ เล็กตรอนจากกระแสไฟฟาในการ
เปลี่ยนจากแรเหล็กใหกลายเปนเหล็กและเหล็กกลา 
แนวทางนีย้งัตองใชเวลาในการปรบัปรงุและพฒันา
กระบวนการใหเหมาะสม
4. การใชชีวมวลในการเปลี่ยนแรเหล็กใหกลายเปน
เหล็กและเหล็กกลา แนวทางนี้คาดวาจะมีการนําไปใช

ในอนาคตอันไมไกลนัก
  นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมเหลก็ยงัไดเรงสราง
อนาคตที่แสดงความเชื่อมโยงของประเด็นสําคัญ
สามดาน อันไดแก สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ
หรือ เรียกวา การพัฒนา          อยางยั่งยืน (Sus-
               tainable Develop-
               ment) ที่คนไทยควร
                  ทําความ
      รูจัก

    การพฒันาอยางยัง่ยนื คอื การพฒันา
ที่สามารถตอบสนองความตองการของคนรุน
ปจจุบัน และตองไมทําใหความสามารถในการตอบ
สนองความตองการของคนรุนหลังถูกบ่ันทอน
ลงไปได กลาวคือ การใชทรัพยากรทํากิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งก็ควรนึกถึงคนรุนหลัง ซ่ึงใน

สามเหล่ียมแหงความย่ังยืนน้ียังมีประเด็นยอยๆ อกี 
26 รายการที่แทรกตัวอยูในประเด็นสําคัญใหญ 3 
ประเด็นท่ีกลาวมาแลว ซ่ึงอตุสาหกรรมเหลก็ไดตอบ
รับแนวคิดนี้โดยดึงประเด็นสําคัญดานสิ่งแวดลอม
ท่ีเก่ียวของมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน อันไดแก

1. หลีกเลี่ยงการสรางมลพิษทางอากาศ  นํ้า  และ
 พื้นโลก
2. ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
3. ลดของเสียและหลีกเลี่ยงการฝงกลบของเสีย
4. ลดการใชเชื้อเพลิง
5. สงเสริมใหเกิดการรีไซเคิลและการนําวัสดุและ
 ผลิตภัณฑตางๆ กลับมาใชใหม
6. เพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงานในกระบวนการ
 และผลิตภัณฑ

  นองเหลก็สะอาดคดิวาทกุทานคงไดเหน็ความ
พยายามในการพฒันาปรบัปรงุอตุสาหกรรมเหลก็
ไปสูความยั่งยืนกันบางแลว วาผูประกอบการมี
ความพยายามอยางไรบางในการดําเนินงานเพื่อไม
ใหกระทบตอโลก ทั้งนี้ฉบับหนาจะเปนเรื่องอะไรนั้น
รอติดตามกันตอนะคะ

ที่มา : เรียบเรียงจากหนังสือ Steel and Environment 
          สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

นํ้าใจพี่พนักงาน    ตอจากหนา 1

ไดรวมเขาเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนทุนการ
ศึกษาใหแกเยาวชนบางสะพาน โดยการแสดง
ความจํานงในการรวมบริจาคทุนทรัพยสวนตัว
ใหแกเยาวชนในสถานศึกษาในเขต 4 ตําบลรอบ
ที่ตั้งบริษัทในเครือสหวิริยา (ต.แมรําพึง ต.กําเนิด
นพคุณ ต.พงศประศาสน และ ต.ธงชัย) โดย
สามารถเลือกมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชน
ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอน
ปลายได ซึ่งในป 2557 ที่ผานมามีพนักงานบริษัท
ในเครือสหวิริยารวมสนับสนุนทุนการศึกษา รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 36 ทุน มูลคา 40,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ในปนีม้พีนกังานบรษิทัในเครอืสหวริยิารวม
สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้นจํานวน 92 ทุน 
รวมมูลคา 105,000 บาท แบงเปนทุนการศึกษา
ระดบัประถมศกึษาตอนตน จาํนวน 36 ทนุ ทนุละ
1,000 บาท ทนุการศกึษาระดบัประถมศกึษาตอน
ปลาย จํานวน 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ทุนการ
ศึกษาระดับมัธยมตอนตน จํานวน 11 ทุน  ทุนละ
1,500 บาท ทุนการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
จํานวน 5 ทุน ทุนละ 2,500 บาท นับเปนเรื่องที่นา

ยินดีที่มีจํานวนพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา 
รวมแสดงความจาํนงเพิม่มากขึน้กวาปทีผ่านมา
เกือบสามเทาตัว และผมหวังเปนอยางยิ่งวา 
กิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อนอง” จะมีจํานวนพนักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา รวมแสดงความจํานง
เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของ
การสนับสนุนและเปดโอกาสทางการศึกษาให
กับเยาวชนบางสะพานและตอบสนองเจตจํานง
ของเยาวชนที่ตองการทุนการศึกษา เพื่อนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะนํามาซึ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป”
  นายปยะ แกวนพรัตน พนักงานบริษัท
ในเครือสหวิริยา เปดเผยกับทีมขาวฅนเหล็ก

เอสเอสไอวา “สําหรับ
กิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อ
นอง” ภายใตโครงการ 
“มอบทุนการศึกษา
เครือสหวิริยา” เปน
กิจกรรมที่ดีมาก ผม
ตัดสินใจสมัครเขารวม
สนบัสนนุทนุการศกึษา
ทันทีท่ีทราบขาวประชา-
สัมพันธ เพราะผมคิดวา

ทุนการศึกษา เปรียบเสมือนสิ่งที่ชวยเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับนองๆเยาวชนบางสะ
พานหลายๆคน ใหสามารถศกึษาเลาเรยีนอยางมี
ความสขุได อยางนอยกส็ามารถนาํไปซือ้อปุกรณ
การเรยีน ชดุนกัเรยีน ตลอดจนนาํไปเปนสวนหนึง่
ของทุนการศึกษาในอนาคต ทําใหชวยแบงเบา
ภาระของครอบครัวไปไดบาง ถึงแมผมจะไมไดมี
โอกาสเดินทางไปมอบทุนการศึกษาใหกับนองๆ 
ดวยตัวเอง แตผมก็รูสึกไดวา ตอนที่นองๆ ได

รับทุนการศึกษาที่ผมและเพื่อนๆพนักงานเครือ
สหวิริยา ไดรวมกันสนับสนุนไปแลวนั้น สีหนา
ของพวกเคาคงเต็มไปดวยรอยยิ้มอยางแนนอน  
ผมอยากใหเครอืสหวริยิาจดักจิกรรม “ทนุนี.้..เพือ่
นอง” ทกุปครบั ถาผมมโีอกาส ผมจะขอสมคัรเขา
รวมกิจกรรมในโอกาสตอไป เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนบางสะพาน”
  นายธนรัชต เตชวุฒิกร พนักงานบริษัท
ในเครือสหวิริยาสํานักงานกรุงเทพฯ กลาววา ผม
เปนคนหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการศึกษาเปน
อยางมาก เพราะผมเชือ่วาการศกึษาจะชวยสราง
โอกาส พัฒนาความสามารถ อาชีพ ผมจึงไมรอ
ชาที่จะชวยขยายโอกาสทางการศึกษาใหนองๆ 
ถึงแมทุนการศึกษาที่ผมใหอาจไมมากมายอะไร
ผมหวงัวาจะชวยใหนองๆ มกีาํลงัใจในการศกึษา
เลาเรียนใหประสบความสําเร็จ และเปนเด็กดี
ประพฤติดี เปนแบบอยางที่ดีใหแกสังคมครับ 
  เด็กหญิงสมัชญา อรภักดี นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียน
บานหวยทรายขาว กลาววา “หนูดีใจมากที่ได
รับทุนการศึกษา “ทุนนี้...เพื่อนอง” จากพี่ๆ เครือ
สหวิริยา หนูจะนํามาเปนคาใชจายในการเลา
เรยีนตางๆ เพือ่แบงเบาภาระพอกบัแมบาง เพราะ
ทุกวันนี้ครอบครัวของหนูมีคาใชจายคอนขางสูง 
รายไดไมพอรายจาย ทุนการศึกษานี้จึงจําเปน
ตอหนแูละครอบครวัมาก หนสูญัญาวาหนจูะเปน
เด็กดีของพอแม  และจะใชจายทุนการศึกษานี้
อยางประหยัดและคุมคามากที่สุดคะ”
  เด็กชายจักรพันธ คงแปน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียน
บานดอนสงา กลาววา “ผมขอขอบคุณพี่ๆ เครือ
สหวิริยามากครับที่มอบทุนการศึกษาใหกับผม 
ทุนการศึกษานี้สามารถแบงเบาภาระพอกับแม
ของผมไดมาก เพราะทานทั้งสองตองไปหางาน
ทําที่ตางจังหวัด เพื่อหาเงินมาสงใหผมกับนอง
ไดเรียนหนังสือ สวนตัวผมเองตองหางานพิเศษ
ทําในชวงวันหยุด เสาร-อาทิตย ผมจะนําทุนการ
ศึกษานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ผมจะนําไป
ซื้ออุปกรณการเรียน และเก็บไวซื้ออาหารกลาง
วันที่โรงเรียน ผมสัญญาวาผมจะเปนเด็กดีของ
พอแม คุณครูและเปนพลเมืองดีตอสังคมครับ”

ลําดับ  รายชื่อพนักงานผูมอบทุน

 1   นายยงยุทธ   แหยมบาง
 2   นายปยะ  แกวนพรัตน
 3   นายวิรุฬศักดิ์  พูลลาภ
 4   นายถาวร  คณานับ
 5   นายเจริญชัย  ศรีสงา
 6   นางทองทิพย  พูลลาภ
 7   นายสมศักดิ์  พิฆเนศวร
 8   นางสาวกมลา  กัลยาคุณ
 9   นายนันทวัฒน  โชคชัยฐานนันท
   10   นายปราโมทย  สุดวิเวก
 11   นางประภา  สุดวิเวก
 12   นางสาวปทมวรรณ  บุญทั่ง
 13   นางสาวรัตนาภรณ  คงสงฆ
 14   นายสุรินทร  สายสิน
  15   นายจักรชัย  วีระชาลี
 16   นายเฉลิม  บุญเทียบ
 17   นายเชิดชาย  ขจรชีพ
 18   นายทินกร  ผดุงวงศ
 19   นายวรชัย  แกวพิชัย
 20   นางสาวชุติมา  อะโสต
 21   แผนก  Slab yard
 22   นางสาวชีวรัตน  เพ็ชรพวงพันธุ
 23   นายณรงครัชช  คงถอด
 24   นายธนรัชต  เตชวุฒิกร
 25   นางสาวนฤมล  นวลวงศ
 26   นางสาวเนติลักษณ  ลิมปวัฒนะ
 27   นางสาววนิดา  ชูชื่นกลิ่น
 28   นางสาวสวรินทร  รัตนมหาสกุล
 29   นายอํานวย  ทูลสงวนศรี
 30   นางสาววันวิสาข  หุนจิ้น
 31    นางสาววรรณพร  พูลสกุล
 32   นางสาววัชรา  เครือแดง
 33   นายอรรถกร  รักทิม
 34   นางกชพร  โคมทองชูสกุล
 35   นายเกียรติชัย  วสุยิ่ง
 36   นายบุญทวี  บุญญอารักษ
 37   นางศศิธร  พิริยกิจ
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 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ โรงงานยาสูบ เยี่ยมชม
การจัดการความปลอดภัยเอสเอสไอ    นายธีรนนท ชโยวรรณ รอง
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นําคณะ
กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงาน จาํนวน 34
ทาน เขาเย่ียมชมและรับฟงการบรรยายหัวขอ “การบริหารจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ของบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
โดยมี นางสาววรรณพร พูลสกุล ผูจัดการสวนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ใหการตอนรับ ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อเร็วๆ นี้
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นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
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ไดจัดกิจกรรม “บอกรัก...ใหแมรู” เพื่อสงเสริม
ความรกัและความผกูพนัในครอบครวั ซึง่เปนหนึง่
ในกิจกรรมองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)
ความสุข 8 ประการ (Happy 8) ซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการสรางความสุขในชีวิตของคนทํางาน และ
เปนตัวชี้วัดการสราง “ความสุขมวลรวมของ
การทํางาน ประกอบดวย 1) ดานการมีสุขภาพดี 
(Happy Body) 2) การมนีํา้ใจเอือ้เฟอเผือ่แผ (Happy 
Heart) 3) การรูจักผอนคลาย (Happy Relax) 4) การ
มศีาสนาเปนเครือ่งยดึเหนีย่วมคีณุธรรมประจาํใจ
(Happy Soul) 5) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy 
Money) 6) การพฒันาความรู (Happy Brain) 7) การ
มีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และ 8) มีสังคมที่
มีความสุข (Happy Society) โดยกิจกรรมครั้งนี้อยู
ภายใตหัวขอ Happy Family มีครอบครัวที่อบอุน
และมั่นคง ใหความสําคัญกับครอบครัว ซึ่งเปน
เสมอืนกาํลงัใจทีด่ใีนการทาํงาน เพราะครอบครวั
เปนเหมอืนภูมคิุมกนัเปนกาํลงัใจทีส่ามารถเผชญิ
กับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได ทําใหมุงมั่นใน
การทําใหชีวิตเราดีขึ้น ฉะนั้นครอบครัวเขมแข็ง
สังคมก็ยอมมั่นคงเสมอ

  นายสุชาติ พลายศิริ รักษาการ ผูชวย
กรรมการผูจดัการใหญ สายทรพัยากรบคุคลและ
ธุรการ เอสเอสไอ กลาววา บริษัทไดใหความ
สําคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเปนสังคมที่มี
ความสาํคญัทีส่ดุ เปนจดุเริม่ตนแรกทีท่าํหนาทีใ่ห

ความรูการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ในการหลอหลอม
บุคคลใหเปนคนเกงคนดีมีคุณธรรม ซึ่งสถาบัน
ครอบครัวนั้นยอมประกอบดวย พอ แม บุตร และ
ญาติรวมสายโลหิตเดียวกัน  การรูจักแสดงความรัก
การกตญัรููคณุ รบัผดิชอบตอหนาทีข่องตนยอม

สงผลใหครอบครัวเกิดความรัก  ความอบอุน  ความ
สามัคคีข้ึน  และเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม
สังคมเกิดการเจริญกาวหนา และนํามาซ่ึง ความสุข
ความเจริญ และเปนสิริมงคลแกชีวิตและหนาที่
การงาน ดังนั้นเอสเอสไอจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อ
พนักงานขึ้นโดยการแสดงความรักตอบุคคลใน
ครอบครัวคือ แม เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ 
  การจัดกิจกรรมนั้นไดจัดขึ้นทั้งสํานักงาน
กรุงเทพฯ และโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน โดย
การทําการดเปนสื่อบอกรักแม เพื่อเปดโอกาสให
ลกูๆ ทกุคนมารวมแสดงความรกั ความรูสกึทีม่ตีอ
แม ดวยการสรางสรรคออกแบบการดของตนเอง
เขารวมประกวดและนําไปบอกรักใหแมรู 
  ทัง้นีม้พีนกังานรวมสงการดเขาประกวดเปน
จํานวนมาก มีผูชนะการประกวดจากสํานักงาน
กรุงเทพจํานวน 2 ทาน และโรงงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จํานวน 3 ทาน นอกจากนี้ สํานักงาน
กรุงเทพ ยังไดมีการแจกเข็มกลัดดอกมะลิใหกับ
พนักงานนําไปมอบใหกับแม  และโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานยังไดมีกิจกรรมเพ่ิมเติมคือ การถายรูป
คูกบัแม หรอืพนกังานทีเ่ปนแมถายรปูคูกบัลกู นาํ
มาโพสตแสดงความรักใน เฟสบุค SSI-Employee 
Relation and Welfare เพื่อรับของที่ระลึกอีกดวย

แฮปปแฟมิลี่        ตอจากหนา 1

หนุนปาไม                 ตอจากหนา 1

 เอสเอสไออาสามอบคอมพิวเตอร  สนับสนุนการเรียนรูสู
ยุคดิจิตอล  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการท่ัวไป สํานักประชาสัมพันธ
และชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
มอบคอมพวิเตอรจาํนวน 5 เครือ่งใหแกโรงเรยีนบานดอนสาํนกั อาํเภอบางสะพาน 
พรอมนําทีมพนักงานอาสาที่มีความรูความชํานาญดานคอมพิวเตอร เขาติดตั้ง
และตรวจซอมเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุดของโรงเรียนเพื่อเปนการสนับสนุนการ
ศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน ขยายโอกาสใหเยาวชนไดศึกษาหาความรูผานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ และเสรมิสรางการพฒันาคณุภาพการศกึษาใหกบัเยาวชน
ในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน ภายใต “โครงการ 25 ป เอสเอสไอ 250 ความดี 
พันดวงใจอาสา ครั้งที่ 129” โดยมี นายพินิจ สุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
ดอนสํานัก เปนผูรับมอบ ณ โรงเรียนบานดอนสํานัก ต.รอนทอง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ

X 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 
SSI บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC ได
รวมใจกันดําเนินกิจกรรมอาสารวบรวมอาหารแหง 
มอบสมทบโครงการเพื่อผูพิทักษ ของบริษัท ทีวีบูรพา 
จํากัด สนับสนุนการทํางานของผูพิทักษปาทั่วประเทศ 
และใชสําหรับเปนอาหาร
ขณะลาตระเวรในปา โดย
อาหารแหงที่พนักงานไดนํา
มารวมสมทบนั้นประกอบ
ดวย บะหมี่สําเร็จรูป ปลา 
กระปอง ขาวสาร อาหารซอง 
นํ้าพริก กาแฟ ขนม ยารักษา
โรค กระดาษทิชชู เปนตน ซึ่ง
มูลคารวมกันแลวประมาณ 
23,000 บาท ซึ่งสามารถชวย
ทําใหเจาหนาที่ประหยัดงบ
ประมาณคาอาหารสวนนี้
ลงไดและมีกําลังใจในการ
ปกปองผืนปา
  นายผดุงศักดิ์ ปราณ-
อุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป 
สํานักประชาสัมพันธและ
ชุมชนสัมพันธ  เอสเอสไอ 
กลาววา โครงการเพ่ือผูพิทักษ
ของบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 
บริษัทในกลุมเอสเอสไอไดเล็งเห็นวาเปนโครงการที่ดีมี
ประโยชนและชวยสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาพิทักษปา และเปนการแสดงใหเห็นวาพวก
เราทุกคนเห็นถึงความสําคัญของผูพิทักษปาทุกทานที่
ชวยคอยปกปองผืนปาของพวกเราไวไมใหถูกทําลาย   
ไมวาจะเปนการปกปองชีวิตสัตวจากการถูกลา หรือ
การกระทําอันผิดตอกฎหมาย ซึ่งหนาที่นี้มีความเสี่ยง

และอนัตรายสงู ปฏบิตัหินาทีด่วยความยากลาํบาก ทัง้นี้

การไดรวมกันดําเนินโครงการจึงถือเปนสิ่งที่ดีและเปน

ประโยชนตอสังคม เปนนํ้าใจเล็กๆ นอยๆ จากพวกเรา

  นางสาวสุคนธา ทวมพงษ ตัวแทนพนักงานที่ 

รวมมอบอาหารแหง กลาววา เหตุผลที่ไดมารวมครั้งนี้

เพราะวาตนเองชอบทองเที่ยวที่ตางๆ ตามธรรมชาติ 

เชน ปาเขา ซึ่งทําใหเขาใจการทํางานของเจาหนาที่                   

ผูพิทักษปา  วามีความลําบากมากเพียงใด  ตองเดินเทา

ระยะทางไกลซึ่งเหนื่อย และมีอันตรายจากสัตวปา

จากผูที่ปฏิบัติผิด
กฎหมาย และใน
ป า ไ ม ไ ด ส ะด ว ก
สบาย ไมมีอาหาร
ใ ห ไ ด เ ลื อ ก รั บ
ประทานเหมือน
แ บ บ ใ น เ มื อ ง 
การนําอาหารมา
รวมสนับสนุนใน
ครัง้นีจ้งึถอืเปนการ
ชวยใหพลังกาํลงัใจ
ในการปฏบิตัหินาท่ี
ของเจาหนาท่ีทุก
ทาน
 นายภาคภมูิ
ป ร ะ ทุ ม เ จ ริ ญ 
พิธีการรายการคน
คนฅน บริษัท ทีวี
บรูพา จาํกดั ผูแทน
รับมอบ กลาววา 

รูสึกดีใจที่บริษัทในกลุมเอสเอสไอ และพนักงานหลาย
ทานไดเห็นถึงความสําคัญของโครงการ ผมในนามของ
บริษัทตองขอขอบคุณนํ้าใจจากทุกทานที่ไดสงมอบ
มาใหในวันนี้ ซึ่งผมจะทําหนาที่เปนตัวแทนทุกทานสง
ตอนํ้าใจไปยังหนวยอุทยานตางๆ ทั่วประเทศใหไดรับ
กําลังใจถึงมือของเจาหนาที่ทุกทาน และหวังเปนอยาง
ยิง่วาหากมโีครงการดีๆ  แบบนีท้กุคนจะเขามารวมกนัอกี 
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ปที่  6   ฉบับที่  129   ประจําวันที่  16  สิงหาคม  2558

เครือสหวิริยา สงทีมสงเสริมพัฒนาฯ

ทีมชํานาญการสิ่งแวดลอม
เตรียมตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝนประจําป
เชิญชุมชนรวมกิจกรรม เนนสรางการมีสวนรวมดานส่ิงแวดลอม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอม เครือ
สหวิริยา โดย 10 บริษัท มอบหมาย
ใหทีมชํานาญการส่ิงแวดลอม 
เครือสหวิริยา เตรียมจัดกิจกรรม
ตรวจวัดคุณภาพน้ําฝน ประจําป
2558 ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีหนวยงาน
ดานส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา 
ตรวจวัดตอเน่ืองทุกป ซ่ึงปน้ีวางแผน

การจัดกิจกรรมฯ ประมาณ 1-2
เดือนขางหนา เนนย้ํา 3 เร่ืองสําคัญ
คือ 1.มาตรฐานวิธีการตรวจวัดท่ี
ถูกตอง 2.การมีสวนรวมกับชุมชน
และ 3.การรายงานผลใหหนวยงาน
รัฐ และพี่นองชาวบางสะพานได
รับทราบ เพ่ือการันตีคุณภาพน้ําฝน
อ.บางสะพาน สามารถนํามาใช
บริโภคได :อานตอหนา 4

รูจกักบัธรุกจิ
โลจิสติกส
เครอืสหวริยิา
ภายใตการบริหารงานโดย
บจก.สหวริยิาโลจสิตกิส
และการสรางวฒันธรรม
องคกร เพ่ือนําไปสูการบริการ
ที่ดีที่สุดแกลูกคา :อานตอ น.3

●  “ปนเพื่อแม”

น.2

รวมกิจกรรม Bike for Mom 
“ปนเพื่อแม” จัดโดยโรงเรียน
บางสะพาน (บานลาง) ต.แมราํพงึ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

●  จุดเทียนชัย

น.3

รวมกิจกรรมจุดเทียนชัย ถวาย
พระพร “พระราชินี” 83 พรรษา 
จัดโดยอําเภอบางสะพาน 

●  ถวายเทียนพรรษา

น.4

พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา
รวมกับพี่นองชาวบางสะพาน
ถวายเทียนพรรษาวัดตางๆ
ในอําเภอบางสะพาน

เครือสหวิริยา รวมกิจกรรมกับชุมชนอยาง 
ตอเนือ่ง ลาสดุเมือ่วนัที ่12 สงิหาคมทีผ่านมา
ณ บริเวณลานหนา ท่ีวาการอําเภอบางสะพาน
จ.ประจวบฯ ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ 
พนักงานราชการ ลูกจาง ผูนําชุมชน กลุม

สตร ีอสม. คณะคร ูนกัเรยีน ประชาชน รวมถงึ
ภาคเอกชนตางๆ พรอมดวยตัวแทนจากคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและ
ส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา โดยทีมสงเสริมและ
พัฒนา ทีมชํานาญการดานสิ่งแวดลอม และ

พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยาพ้ืนท่ีบางสะพาน
รวมเปนตัวแทนสนับสนุนกิจกรรม “Bike for 
Mom ปนเพื่อแม 12 สิงหาคม” ทั้งกิจกรรม
ปนจักรยาน และปลอยพันธุสัตวน้ําวัยออน 
จัดโดยพ่ีนองชาวบางสะพาน   :อานตอหนา 2

รวมสนบัสนนุกจิกรรมปนจกัรยาน
อ.บางสะพาน ปนเพือ่แม 12 สงิหาคม

: อานตอหนา 2

กาวสูปที่ 7 กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ 
พนักงานเครือสหวริิยารวมสนบัสนนุตอเนือ่ง
สรางยอดขาย สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน อ.บางสะพาน

 ซึ่งปนี้กาวเขาสูปที่ 7 ที่ไดดําเนินงาน
รวมกันมา สรางรายไดรวมไมตํ่ากวา 700,000 

บาทตอป โดยเฉพาะปนี้ไดกําหนดจัดใหมี
คาราวานสินคาชุมชนไปจําหนายในบริษัทฯ 

กจิกรรมสนิคาชมุชนเคลือ่นที ่เครอืสหวริยิา เปนกจิกรรมทีค่ณะทาํงานจดัซือ้จดัจาง เครอื
สหวริยิา รวมกบัทมีสงเสรมิและพฒันา จดัใหมคีาราวานสนิคาจากชุมชน เขาไปจาํหนาย
สินคา ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย 
จาํกดั (มหาชน) เพือ่เปนการกระตุน อดุหนนุเศรษฐกจิภายในชมุชนใหหมนุเวยีน เกดิผูซือ้
กระจายรายได จากภาคอุตสาหกรรมสูวิถีเศรษฐกิจชุมชน

ประมวลภาพ
กิจกรรม

รวมดวยชวยดูแล 
ผูบริหาร

บจก.เวสเทิรน เซฟการด 
ในเครือสหวิริยา

เดินสาย “มอบเส้ือกันฝน”
ใหแกพนักงาน
เหลาผูพิทักษ

รักษาความปลอดภัย
กวา 120 คน

  

2 ครัง้/เดอืน ลาสดุยอดรายไดเดอืนมกราคม-กรกฎาคม 
2558 อยูที่ 300,000 กวาบาท ทีมงานฯ คาดหวังยอด
สิ้นปสูงขึ้นกวาปที่แลว 5 - 10% จากสินคาหลากหลาย 
และโปรโมชั่นเสริมที่จูงใจเพื่อนพนักงานใหมาอุดหนุน
สินคา                   :อานตอหนา 4
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ประจําวันที่  16  สิงหาคม  25582 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

สนับสนุนปนจักรยาน ตอจากหนา 1

  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อรวมพลังถวายความ
จงรักภักดีแดแมของแผนดิน  รวมพลนักปน
ที่พรอมใจสวมเสื้อสีฟารวมปนจักรยานเฉลิม
พระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา และไดรับเกียรติจาก
นายเวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอบางสะพาน 
กลาวเปดงานและปลอยตวัขบวนนกัปนจกัรยาน 
กวา 200 ชีวิต โดยเสนทางเริ่มตนจากบริเวณ
ลานพระบรมรูปทรงมาดานหนาที่วาการอําเภอ
บางสะพาน มุงสูสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั หมู 3 บานอาวยาง
อ.บางสะพาน (รวมระยะทางไป-กลบั 36 กโิลเมตร) 
เพื่อรวมกันปลอยพันธุสัตวนํ้าวัยออน จํานวน 
160,000 ตัว ถวายแดแมหลวง อีกทั้งเปนการเพิ่ม
ปริมาณสัตวน้ําวัยออนในอาวแมรําพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ เครอืสหวริยิา รวมหนนุเสรมิกจิกรรม
ดีๆ ในครั้งนี้ดวยการรวมแจกนํ้าดื่ม สนับสนุน
งบประมาณผลิตเสื้อ และสรรหาพันธุสัตวนํ้าวัย
ออน โดยไดความรวมมอืจากศนูยวจิยัและพฒันา
ประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 
  นายเวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอ
บางสะพาน กลาวเปดกจิกรรม “อยากใหพวกเรา
ทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองในฐานะชาว
บางสะพาน ท่ีไดรวมทําความดี ถวายพระราชกุศล
แดพระองคทาน และดใีจทีไ่ดเหน็ความตัง้ใจของ
ทุกคนที่พรอมจะปนจักรยานเพื่อแมในกิจกรรม 
“Bike For Mom” นบัเปนการรวมพลงัทีแ่สดงออก

ถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของพ่ีนองชาวไทย
ที่มีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เปนการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระบรม-  
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และขอใหแสดง
พลงัความเขมแข็งของพวกเราทกุคนดวยการปน
อยางมีความสุข สนุกกับกิจกรรมในวันนี้”

   ดานความคดิเหน็ของตวัแทนผูรวมจดังาน
นายวีระชาติ แซตั้ง จากกลุมปนจักรยานในพื้นที่
เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ เปนตัวแทนภาคประชาชนผูริเริ่มจัด
กิจกรรม “Bike for Mom ปนเพื่อแม 12 สิงหาคม” 
ในครั้งนี้ กลาวดวยความภาคภูมิใจวา “กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

รวมดวยชวยดูแล 
ดวยความหวงใย..ใสใจพนักงาน ผูบริหาร บจก.เวสเทิรน เซฟการด ในเครือสหวิริยา เดินสาย “มอบเสื้อกันฝน”

ใหแกพนักงานเหลาผูพิทักษ  รักษาความปลอดภัย  กวา  120  คน  โดยเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  ที่ผานมา
นางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผูจัดการใหญ บจก.สหแลนด พร็อพเพอรตี้ กลุมอสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา

และในฐานะที่ดูแล บจก.เวสเทิรนเซฟการด ลงพื้นที่ อ.บางสะพาน เพื่อสงมอบ “เสื้อกันฝน” ใหกับพนักงาน
ที่ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยตามจุดตางๆ ของบริษัทในเครือสหวิริยา เพื่อใชในการ

ปฏิบัติหนาที่ชวงฤดูฝน สรางความประทับใจ ยิ้ม..ดวยความสุข ทั้งผูใหและผูรับ

 นําโดยวาที่รอยตรีเสรี  สุขกันตะ ผูอํานวยการโรงเรียน 
พรอมคณะครู สมาคมผูปกครอง นักเรียน ชั้น ป.4-6 กวา 150 คน 
พรอมใจกันสวมเสื้อสีฟา รวมพลัง “ปนเพื่อแม” เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
 ดวยการพรอมใจกันปนจักรยานจากหนาโรงเรียน เพื่อไป
บําเพ็ญประโยชน เก็บขยะ เศษใบไม กิ่งไม กวาดพื้นศาลา ณ วัด
บานทามะนาว หมู 2 ต.แมราํพงึ อ.บางสะพาน และทมีสงเสรมิและ
พัฒนา เครือสหวิริยา รวมบริการนํ้าดื่มในกิจกรรม งานนี้ ยังไดรับ
ความดแูลการจราจรจากเจาหนาทีต่าํรวจอาํเภอบางสะพานอกีดวย

 รวมกิจกรรม Bike for Mom “ปนเพื่อแม” จัด
โดยโรงเรียนบางสะพาน (บานลาง) ต.แมรําพึง 
อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ

X

ปนจักรยานในวันนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลแด
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
วันแมแหงชาติ เกิดจากการรวมตัวของกลุมคน
เลก็ๆ ทีอ่อกกาํลงักายดวยการปนจกัรยานอยูแลว
และเกิดเปนความรวมมือจากทุกภาคสวน  เปนการ
รวมพลังของพี่นองชาวบางสะพาน รูสึกดีใจที่ได
เห็นความรวมมือ พลังนํ้าใจจากทุกกลุมชุมชน
ในอําเภอบางสะพาน ความสําเร็จมาจากพลัง
ของทกุคนทีม่สีวนผลกัดนัในกจิกรรมนี ้เกนิความ
คาดหมายที่ตั้งไว วันนี้นอกจากทุกคนจะไดออก
กําลังกายแลว ยังไดรวมกันอนุรักษพันธุสัตวนํ้า 
ถวายเปนพระราชกุศลในวันแม ตองขอขอบคุณ
หนวยงานราชการ เพ่ือนๆ พ่ีนองทุกคนท่ีมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ และ  
ขอฝากใหทุกคนหันมาดูแลสุขภาพดวยการออก
กําลังกาย เพื่อที่เราจะไดมีพลังในการทําความดี
เพื่อสังคมตอไป” 
  อีกดานความเห็นของผูมารวมกิจกรรม 
นายอดินันท เทียนพัด  กลุมปนจักรยานเทศบาล
ตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
กลาววา “รูสกึดใีจทีไ่ดมสีวนในกจิกรรม “Bike for 
Mom” เปนการปนจกัรยานในวนัแมแหงชาต ิเปน
กิจกรรมที่ดีและมีประโยชนมากเหมือนเปนการ
ออกกําลังกายอีกทางหนึ่งทําใหสุขภาพแข็งแรง 
สรางความสามคัคใีนกลุมเพือ่นๆ พีน่องในชมุชน
ของเรา และยงัชวยรกัษาสิง่แวดลอม โดยการชวย
ลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงปลูกจิตสํานึกดาน 
สิ่งแวดลอม ดวยการรวมกันปลอยพันธุสัตวนํ้า
วยัออน เพือ่เพิม่จาํนวนสตัวนํา้ในทะเล ใหมคีวาม
สมบูรณมากขึ้นอีกดวยครับ”
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ธุรกิจโลจิสติกส์    ต่อจากหน้า 1

  เมื่อฉบับที่แล้ว ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
ข้อมูลการเปิดตัวกลุ่มธุรกิจขนส่ง  เครือสหวิริยา
ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท สหวิริยา     
โลจิสติกส์ จำากัด ซึ่งมีนายสุรเดช มุขยางกูร 
ในฐานะประธานกรรมการบรหิาร พรอ้มคณะ
ผู้บริหาร ขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
	 	 และฉบับนี้ทีมข่าวฅนเหล็กจะพาไปรู้จัก	 5	
ธุรกิจขนส่ง	ของบริษัท	สหวิริยาโลจิสติกส์	จำากัด	
ที่มีศักยภาพและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการ
บริการแบบ	One	 Stop	 Service	นำาไปสู่การเป็น						
“ผู้ให้บริการทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการ
ด้านขนส่งให้แก่ลูกค้า”	(Providing	Optimal	Logistics
Solution)	และก้าวไปสู่	“ผู้ให้บริการด้านการจัดการ
ขนส่งท่ีลูกค้าอยากเลือกใช้บริการ”	(To	be	Preferred
Logistics	Provider)

l บริการขนส่งสินค้าทางบก
-	 โดยรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่	 รถหัวลากและ
รถหางลาก	 FRONT-HAUL	จากบางสะพาน	ส่ง
โรงงานปลายทางกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 ชลบุรี	
ระยอง		นครราชสีมา		และสงขลา		รวมทั้งงาน
ขากลับ	(BACK-HAUL)
-  ปริมาณการขนส่งสินค้าประมาณ	20,000,000	ตัน/ปี
- บริการแรงงานกรรมกรบนเรือสินค้า	(STEVEDORE)
- พิธีการสมุดชายฝ่ังเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ
-	 ทันสมัยด้วยอุปกรณ์ติดตาม	จีพีเอส
-	 การใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่ิงอำานวยความสะดวก	เช่น	รถเครน	รถฟอร์คลิฟท์	:
รถเครนขนาด	180	ตัน,	150	ตัน,	100	ตัน	และ	50	
ตัน	รถฟอร์คลิฟท์	27	ตัน,	25	ตัน,	24	และ	18	ตัน	
จำานวน	6	คัน

l	บริการขนส่งสินค้าทางนำ้า
-	 โดยกองเรอืลำาเลยีง	ขนาดใหญเ่ปน็อนัดบั	3	ของ
	 ประเทศ
-	 ขนาดกองเรือรวมระวาง	144,100	ตัน
- ปริมาณการขนส่งสินค้าประมาณ	5,000,000 
	 ตัน/ปี

l	ท่าเทียบเรือนำ้าลึก อ.บางสะพาน  
  จ.ประจวบฯ
- บริการท่าเทียบเรือนำา้ลึก	และขนถ่ายสินค้าผ่านท่า
- รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ถึง		100,000
	 เดทเวทตัน

-	 รองรับสินค้าผ่านท่าเข้า-ออก	 ได้ประมาณ	
16,000,000	ตัน/ปี
-	 สิ่งอำานวยความสะดวก	เครื่องทุ่นแรง	ได้แก่
	 *	เครนหน้าท่า	ขนาด	30	ตัน	และ	20	ตัน
 * คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป		พื้นที่		80		ไร่		และ
	 	 	โรงพักสินค้าขนาด	1,000	ตารางเมตร
 * เขตทำาเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัต ิ
	 			ประมาณ	13	ไร่
 * พื้นที่เอนกประสงค์และพื้นที่ฝากเก็บสินค้า
	 			ทั่วไป
 * ระบบการส่ือสารและเคร่ืองหมายช่วยการเดิน
	 			เรือ	ทุ่นนำาร่อง
	 *	เรือลากจูง
	 *	ปั้นจั่นเคลื่อนที่ประจำาท่าฯ
	 *	พิธีการศุลกากร	:	เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร	เจ้า-
	 			หน้าที่กรมเจ้าท่า	ตรวจคนเข้าเมือง	และอื่นๆ

l	 ท่าเทียบเรือชายฝ่ังแม่นำา้ อ.บางปะกง
  จ.ฉะเชิงเทรา
-	 บริการท่าเทียบเรือ	ขนถ่ายสินค้าผ่านท่า	
-	 บริหารการท่า	และขนส่งกลางทะเล	
-	 สิ่งอำานวยความสะดวก		ได้แก่		เครนหน้าท่า	20	
	 ตัน	จำานวน	4	ตัว	ลานพักสินค้า	
- ปริมาณการขนถ่ายสินค้าต่อปี		ประมาณ 
	 1,000,000	ตัน/ปี

l	ธรุกจิสหวริยิาชปิปิง้	-	ผูใ้หบ้รกิารมหีนา้ที่
ทำาธรุะแทนผูส้ง่ออกและนำาเขา้	ในเรือ่งตัง้แตก่าร

จองระวางเรอื	การขนสง่	การดำาเนนิการพธิกีารขา

เข้า	 และขาออก	การจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่ง

ออกและนำาเข้า	 เป็นต้น	 โดยบริการ	Freight	 For-

warder	ซึง่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้	ไดแ้ก	่เปน็ตวัแทนให้

กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า	เป็นตัวแทนในการจัดการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและ

นำาเข้า	 เป็นผู้ให้บริการในการบริหารโลจิสติกส์

และให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

	 	 ซึ่งนอกเหนือจากการบริการขนส่งที่ครบ

วงจร	 ทั้งรถขนส่งขนาดใหญ่	 กองเรือลำาเลียง

เพื่อขนส่งสินค้า	ท่าเทียบเรือนำ้าลึก	ท่าเทียบเรือ

ชายฝั่งแม่นำ้า	รวมถึงธุรกิจสหวิริยาชิปปิ้งแล้ว	สิ่ง

สำาคญัคอื	ทมีงานและวฒันธรรมองคก์รทีม่ใีจ

บริการเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ

- ความมุ่งม่ันในการหาทางออกท่ีเหมาะสม
 แก่ลูกค้า (Determination)
- ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation)
- มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
 ลูกค้า (Customer Focus)
- คิดแบบผู้ประกอบกิจการมืออาชีพ (Entre
 preneur)

  วันนี้บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด  
พรอ้มกา้วสูธ่รุกจิการขนสง่ระดบัสากล ทัง้ใน
อตุสาหกรรมเหลก็ และอตุสาหกรรมอืน่ จาก
ความเช่ียวชาญในธุรกิจขนส่งมากว่า 30 ปี 
พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ในรูปแบบ
การบรกิาร One Stop Service เพือ่ใหบ้ริการ
ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า ....บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์
จำากัด ผู้ให้บริการทางเลือกที่เหมาะสมกับ
การจัดการด้านขนส่งให้แก่ลูกค้า

  รว่มกจิกรรมจดุเทยีนชยัถวายพระพร “พระราชนิ”ี
 83 พรรษา จัดโดยอำาเภอบางสะพาน
 นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ	 นายอำาเภอบางสะพาน	 เป็นประธานนำา
ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้าง	 ผู้นำาชุมชน	กลุ่มสตรี	 อสม.ชาว
บางสะพาน	ฯลฯ	รวม	47	หน่วยงาน	ในพื้นที่บางสะพาน	ร่วมร้องเพลง
สรรเสรญิพระบารม	ีสมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	พรอ้มเปลง่
เสยีง	“ทรงพระเจรญิ”	ดงักกึกอ้งในพธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคล	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา		83		พรรษา		สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์		พระบรมราชินีนาถ		ปิดท้ายด้วยการจุดพลุเฉลิม
พระเกียรติ	ทั้งนี้พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา	 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว					
ณ	หอประชุมที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ประจำ�วันที่  16  สิงห�คม  25584 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

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

X       กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
     ร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน
    เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำาคัญของ
พุทธศาสนิกชน พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วม
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่ามะนาว ต.แม่รำาพึง วัด
ห้วยทรายขาว วัดเขาโบสถ์ ต.กำาเนิดนพคุณ และ
สำานักสงฆ์ทุ่งกระต่ายทอง ต.พงศ์ประศาสน์ โดยที่
ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวบางสะพานใน
พื้นที่ตำาบลต่างๆ เป็นประจำาทุกปี เพื่อร่วมส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นบางสะพานต่อไป

ตรวจนํ้าฝน            ต่อจากหน้า 1

  นางสาวธนัยธร  ชัยศิร ิ หวัหนา้ทมีชำานาญการ
สิ่งแวดล้อม ให้รายละเอียดว่า “เมื่อปี 2557 ทีมฯ         
สิ่งแวดล้อม ได้ตรวจวัดคุณภาพนำ้าฝนไปในช่วงเดือน
กันยายน โดยตรวจฯ ทั้งสิ้น 17 จุด ครอบคลุม 5 ตำาบล 
คือ ต.แม่รำาพึง ต.กำาเนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ 
ต.ธงชัย ต.ชัยเกษม เช่น บริเวณบ้านดอนสำาราญ 
บริเวณ อบต.กำาเนิดนพคุณ อบต.ธงชัย บริเวณบ้าน
ทา่ขาม บา้นทบัมอญ ฯลฯ ซึง่ตรวจวดัตามพารามเิตอร์
หลกัๆ เชน่ ส ีคา่ความเปน็กรด-ดา่ง คา่ซลัเฟต ไนเตรต 
เหล็ก สังกะสี ฯลฯ และผลตรวจวัดที่ได้ พบว่าค่าการ
ตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำาหนด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ.2524 
ฉบับที่ 135 พ.ศ.2534 และฉบับที่ 6 พ.ศ.2553 โดย
เฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 
การประมวลผลทั้งหมดยืนยันในพื้นที่ อ.บางสะพาน 
ไม่มีพื้นที่ใดเกิดฝนกรด พร้อมกับได้รวบรวมผลการ
ตรวจวดัจดัทำาเปน็เลม่รายงานฯ สง่ใหห้นว่ยงานตา่งๆ 
ในชุมชนทราบ อย่างไรก็ดีในปีนี้ทีมชำานาญการสิ่ง-
แวดล้อม จะประสานไปยังแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมกันจัด
กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพนำ้าฝนอีกครั้ง”
  โดยนางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด ในฐานะเลขาคณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจฯ เครือสหวิริยา ให้สัมภาษณ์ว่า 
“สำาหรับกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ 
ดูแล และการร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน 
และที่ อ.บางสะพานนั้น คณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่ง
มีผู้แทนจาก 10 บริษัทเครือสหวิริยา บางสะพาน ให้

สินค้าชุมชน          ต่อจากหน้า 1

  นางสาววันวิสาข์  หุ้นจ้ิน  หัวหน้าทีมส่งเสริม
และพัฒนา เครือสหวิริยา ในฐานะผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะทำางานจัดซื้อจัดจ้างฯ และชุมชน 
กลา่ววา่ “กจิกรรมสนิคา้ชมุชนเคลือ่นที ่ไดก้า้วสูป่ี
ที ่7 แลว้ ซึง่เปา้ประสงคข์องคณะทำางานฯ คาดหวงั
วา่กจิกรรมดงักลา่วจะเปน็สว่นหนนุเสรมิเศรษฐกจิ
หมุนเวียนใน อ.บางสะพานได้ เราทำาการประเมิน
ตัวเลข พร้อมตั้งยอดการจำาหน่ายให้เพิ่มขึ้น 
และเพิ่มองค์ประกอบสำาคัญ คือ ร้านค้า สินค้า 
และคุณภาพสินค้า รวมถึงแรงจูงใจในการให้
พนักงานเครือสหวิริยาร่วมอุดหนุน อาทิ แจกของ
ที่ระลึกหากซื้อครบตามราคาที่กำาหนด เป็นต้น ซึ่ง
วตัถปุระสงคส์ำาคญัทีท่มีงานมองรว่มกบัชมุชน คอื 
การสร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน และ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการค้าขายของชุมชน เกิด
ความร่วมมือในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็น
นโยบายสำาคัญของเครือสหวิริยา นอกเหนือจาก
การสร้างงาน รับสมัครคนในพื้นที่เข้าร่วมทำางาน
แล้ว  ได้ต่อยอดความคิดที่จะให้เศรษฐกิจภายใน 
อ.บางสะพาน ได้หมุนเวียนด้วย ท้ังการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการในชุมชน  ประมาณ  200  ล้าน 

l	 ข้อมูลประกอบ
 นำ้าฝนที่มีค่า pH น้อยกว่า 5.6 จะถูก
เรียกว่า “ ฝนกรด ” อย่างไรก็ตามค่า
ความเปน็กรดเปน็ดา่งหรอืคา่ pH ไมใ่ช่
สิ่งที่จะใช้ตัดสินได้ว่า นำ้านั้นปลอดภัย
สำาหรับการบริโภคหรือไม่ ดังจะเห็นได้
จากนำ้าอัดลมหรือนำ้าโซดาที่เราใช้ดื่ม
เป็นประจำา จะมีค่า pH = 3 นำ้ามะเขือ
เทศมีค่า pH = 4 นำ้ามะนาวมีค่า pH = 2 
ก็เป็นสิ่งที่เราใช้บริโภคเป็นปกติ ชนิด
และปริมาณของสารเคมีต่างหาก ที่จะ
ใชต้ดัสนิวา่นำา้นัน้ปลอดภยัสำาหรบัการ
บริโภคหรือไม่
 กรมอนามัยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพอนามัยของประชาชน มี
หน่วยงานที่คอยเฝ้าระวังคุณภาพของ
นำ้าฝน มีการเก็บตัวอย่างนำ้าฝนจากที่
ต่างๆ ไม่ว่าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด 
มาทำาการวิเคราะห์คุณภาพทั้งทาง
ด้านเคมี ฟิสิกส์ และแบคทีเรีย เพื่อ
คุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน 
ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยนำ้าฝนเป็นนำ้าดื่ม 
หากพบว่านำ้าฝนไม่ปลอดภัยสำาหรับ
การบริโภค ก็จะแจ้งเตือนให้ประชาชน
ทราบ และหากมกีารกกัเกบ็นำา้ฝนไวใ้น
ภาชนะทีไ่มส่ะอาด กจ็ะมแีบคทเีรยีเกนิ
มาตรฐาน ซึ่งหากนำาไปต้มหรือกรอง
ด้วยระบบ Slow Sand Filter เสียก่อน ก็
จะสามารถนำามาดื่มได้อย่างปลอดภัย

บริเวณทุ่งลานควาย หมู่ 7                  บริเวณบ้านดอนสำาราญ                    บริเวณเทศบาลบ้านกรูด

      บริเวณ อบต.ธงชัย            บริเวณ อบต.ชัยเกษม   บริเวณ อบต.ร่อนทอง

แนวทางการทำางานมาอย่างชัดเจน คือ ร่วมรักษา
ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีที่บางสะพานร่วมกับชุมชน  และ
ล่าสุดได้มอบหมายให้ทีมชำานาญการสิ่งแวดล้อม    
จัดกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพนำ้าฝน ประจำาปี 2558 
โดยเป็นการตรวจวัดทั้งสิ้น 17 จุด นอกเหนือจากที่
ทมีอาชวีอนามยัของแตล่ะโรงงานดำาเนนิการตรวจวดั
ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งใกล้เคียงโรงงานและจุด

ชุมชนต่างๆ และในทุกๆ ปีที่ผ่านมากิจกรรมตรวจวัด
คณุภาพนำา้ฝน ไดร้บัความรว่มมอือยา่งดยีิง่จากพีน่อ้ง
ชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงหน่วยงาน 
ในท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล และโรงเรียน เป็นต้น 
และคาดว่าปีนี้ในส่วนของการเตรียมการล่วงหน้า
ทั้งทีมงาน เครื่องมือตรวจวัด การประสานความ        

ร่วมมือกับชุมชน จะได้รับการตอบรับดีเช่นเดิม 
สดุทา้ยแลว้สำาหรบัการรายงานผลใหช้มุชนทราบ
เป็นเรื่องสำาคัญที่สุด ซึ่งจากการสำารวจความ
คิดเห็นของชุมชนไปเมื่อหลายปีก่อน บางพื้นที่
มีความกังวลเรื่องคุณภาพนำ้าฝนว่าไม่สามารถ
ดื่มกิน หรือนำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน แต่เมื่อจัด
กจิกรรมนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งทำาใหค้วามกงัวลของพีน่อ้ง

ชาวบางสะพานลดลง ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรม
ตรวจวัดคุณภาพนำ้าฝนแล้ว การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ นำ้าทะเล ฯลฯ ทีมชำานาญการสิ่งแวดล้อม 
มีกิจกรรมตรวจวัดทุกปีเพื่อให้ชุมชนมั่นใจในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อำาเภอบางสะพาน ของเครือ
สหวิริยา”

l	 ข้อมูลประกอบ   กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ เครือสหวิริยา

- เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 2552
- โดยความร่วมมือระหว่างคณะทำางานจัดซื้อ  จัดจ้าง เครือสหวิริยา  และทีมส่งเสริมพัฒนา
 เครือสหวิริยา (ทีมมวลชนสัมพันธ์เดิม)
- ออกคาราวานจำาหน่ายสินค้าเป็นประจำาทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ณ  2  บริษัท ได้แก่ บมจ.
 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
- ยอดรายได้ล่าสุดเมื่อปี 2557 = 640,447 บาท
- ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ซ้ืออย่างตรงใจ ท้ังอุปโภค-
 บริโภค อาทิ ผักปลอดสารพิษ อาหารทะเลแห้ง กลุ่มผลไม้  อาทิ  ทุเรียนทอด  หรือผลไม้ตาม
 ฤดูกาล รวมทั้งสินค้า OTOP เสื้อผ้า แว่นตา ฯลฯ
- ติดต่อสอบถาม  ร่วมเป็นผู้จำาหน่ายได้ที่  ทีมส่งเสริมและพัฒนา  บจก.บางสะพานสัมพันธ์  
 เครือสหวิริยา โทร. 032-548604

ต่อปีแล้ว การสร้างเศรษฐกิจลงสู่ครัวเรือน  
รายย่อยก็เป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งกิจกรรมสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที่ เครือสหวิริยา จะเป็นอีกหนึ่ง
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับ อ.บางสะพาน
ได้ โดยจะพยายามพัฒนาทั้งส่วนของผู้ซื้อ
และผู้ขายให้แข็งแกร่ง ตอบสนองความ
ต้องการซึ่งกันและกัน”

ในส่วนความคิดเหน็ของผูซ้ื้อ-ผูข้าย 

นางสาว กัญญาภัทร ปานมาศ
หัวหน้างานอาวุโส แผนกมวลชนสัมพันธ์

สำานักงานกิจการ
ภายใน บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี

     “กิจกรรมสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที่ ที่
เข้ามาจำาหน่ายใน
โรงงาน เป็นการ
ช่วยเหลือเพ่ิมรายได้
ให้กับพ่ีน้องพ่อค้า
แมค่า้ทีม่าขายของ
ในโรงงาน เพราะ
พนักงานในโรงงาน
พ อ มี กำ า ลั ง ซื้ อ 

อุดหนุนสินค้าของพ่อค้า-แม่ค้า พนักงานก็ได้
ประโยชน์เหมือนกัน โดยได้ซื้อสินค้ามาจาก
ชาวบา้น บางอยา่งซือ้เปน็ของฝาก หรอืไวใ้ช้
เอง เป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องออกไปซ้ือข้าง
นอก สว่นภาพรวมพนกังานจะรูท้กุๆ สิน้เดอืน
จะมสีนิคา้มาขาย พนกังานออกมาชว่ยกนัซือ้
สินค้า และอยากให้เพิ่มสินค้าที่สามารถทาน
ได้เลย ส่วนสินค้าที่เป็นประเภทของฝาก มี
พนักงานบางส่วนเป็นคนต่างจังหวัดก็ซ้ือไปฝาก
คนในครอบครัว เป็นการอุดหนุนได้อีกทางค่ะ”

นางสำารวย จงรัก
แมค่า้ขายผลไมผ้ลตามฤดกูาล หมู ่8 ต.แมร่ำาพงึ 

  “การทีจ่ดัสนิคา้ชมุชนเคลือ่นที ่ในบรษิทั
ในเครือทุกๆ เดือน เป็นสิ่งที่ดี ทำาให้แม่ค้ามี
รายได ้ซึง่ทีร่า้นจำาหนา่ยผลไมต้ามฤดกูาล สด 
ใหม่ สะอาด ราคาไม่แพง และจำาหน่ายนำ้าผล
ไม้ด้วย อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์พนักงาน
เยอะๆ เพื่อเพิ่มความสนใจแก่ลูกค้า และต้อง
ขอขอบคณุทีจ่ดักจิกรรมสนิคา้ชมุชนเคลือ่นที ่
ทำาให้พี่มีรายได้เพิ่มจากเดิม และขอขอบคุณ
พนกังานงานทกุๆ ทา่นทีม่าอดุหนนุสนิคา้ของ
พวกเรา”

SVG p.4.indd   1 8/14/2558 BE   20:01


