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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

พันธมิตรผูประการอุตสาหกรรม

เหล็ก 6 ราย “SSI - TCRSS - NS 

Blue Scope - SUS - NSGT - 

JSGT” รวมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง

การกศุล ฅนเหลก็มนิมิาราธอน 

ครั้งที่ 8 (Thailand Iron Man 

Mini Marathon 2015) วันท่ี 7 

พ.ย.นี้ คาดปนี้มีเงินรายไดจาก

การจัดการแขงขัน 1.7 ลาน

บาท รวมเปนรายไดจากการจดั

กิจกรรม 8 ครั้งกวา 17 ลานบาท 

มอบรายไดชวยเหลือและสราง

ความแข็งแกรงใหกับผูดอย

โอกาส

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก

เอสเอสไอ” รายงานวา “เมื่อวันที่ 

22 ตุลาคม ที่ผานมา  อานตอ น.3

เดิน-วิ่งฅนเหล็ก
เพื่อผูดอยโอกาส
SSIรวมพนัธมติร
จดั7พฤศจกิายนนี้

โชวผลงานสะพานรถไฟเสร็จใน7เดือน
WCEควาอีกโครงการสองมูลคา41ลาน

การรถไฟแหงประเทศไทย    
เช่ือมืองานบริการวิศวกรรม 
เวสทโคสท  หลังสงมอบงาน
โครงการสะพานรถไฟโครงการ
แรกในระยะเวลาเพยีง 7 เดอืน 
ผูบริหาร WCE เผยจับมือคูคา
รวม CB Development ควาอกี
งาน สรางประกอบสะพานเหล็ก
โครงการที่ 2 มูลคา 41 ลาน
บาท ตั้งเปาป 2559 ไดงาน
มูลคามากกวา 200 ลานบาท

  นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิต-
ตระกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท 
เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE  เปดเผยกับผูสื่อขาว  “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา ตามที่ WCE
จับมือกับบริษัทคูคารวม CB Devel-
opment ควางานประมูลการรถไฟแหง
ประเทศไทย มลูคางาน 43 ลานบาท 
โดยผลิตสะพานรถไฟเหล็ก ชนิด 
Through Truss (TT) จาํนวน 2 สะพาน 
ซึ่งมีระยะความยาวสะพาน (Span) 
30 เมตร และ 35 เมตร ตามลําดับ 
       อานตอ น.2

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

เหล็กแผนรีดรอนกับ
เหล็กแผนรีดเย็นตางกันอยางไร

  สวัสดีค ะ กลับมาพบกับนองเหล็ก
สะอาดกันอีกครั้ง หลายคนคงสงสัย          
ใชไหมคะวา เหล็กแทงแบนที่นํามารีดจน
กลายเปนผลิตภัณฑที่สําคัญ      ตอ น.2

ก.ล.ต.-สถาบันไทยพัฒนแจงผล
ประเมนิ  Anti-Corruption  Progress
Indicator เอสเอสไอ ตามโครงการ
ประเมินการดําเนินการเพื่อความ
ย่ังยืนอยูในระดับ 3 ที่ไดยึดมั่น
นโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน
คอรรปัชัน่ อบรมใหความรูพนกังาน
อยางตอเน่ืองเผยเปาหมายเอสเอสไอ

ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ตอตานคอรรัปชัน
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดจัดใหมีโครงการ
ประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืน 
เรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator

ของบริษัทจดทะเบียนไทย ป 2558 
โดยใหสถาบันไทยพัฒนเปนผูดําเนิน
โครงการนั้น ลาสุดสถาบันไทยพัฒนได
ดําเนินการประเมินเรียบรอยแลวและ
แจงผลการประเมิน  Anti-Corruption
Progress Indicator ของบริษัท อยูใน
ระดับ 3 (Established)  ซ่ึงเปนระดับท่ีแสดง
ใหเห็นถึงระดับของ           อานตอ น.2

นโยบายตานทจุรติ-แนวปฏบิตชิดัเจน
ก.ล.ต.-ไทยพฒันประเมนิSSIดรีะดบั3

WCE - CB Development ควางานสะพานเหล็ก โครงการที่ 2 เปนผลสําเร็จ: ผลงานการสรางและผลิต
สะพานรถไฟเหล็กระยะ 12 เมตร และ 6.15 เมตร ชนิด Through Truss (TT) ขามคลองของการรถไฟแหงประเทศไทยในชวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ในฐานะผูรับเหมาชวงเมื่อป 2556 และในปนี้ WCE จับมือบริษัทคูคารวม CB  
Development ควางานผลติสะพานรถไฟเหลก็แบบ TT จงัหวดัสระแกว โครงการแรกสองสะพาน มลูคางาน 43 ลานบาท และโครงการที่
สอง ทีไ่ดรบัและชนะการประมลู ในปลายป 2558 นี ้อกี 1โครงการ  มลูคา 41 ลานบาท ตอยอดการรบังานผลติสะพานรถไฟ อยางตอเนือ่ง
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ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  25582 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

โชวผลงาน          ตอจากหนา 1

นํ้าหนักรวมประมาณ 160 ตัน พรอมทั้งรื้อ
ถอนสะพานเหล็กชุดเดิม พรอมทําตอมอ 
และติดตั้งสะพานเหล็กชุดใหม ในพื้นที่
จงัหวดัสระแกว เริม่สญัญาเดอืนกมุภาพนัธ
ป 2558 ระยะสงมอบ 270 วัน WCE สามารถ
ผลิต และติดตั้งสําเร็จภายในระยะเวลา 
เพียง 7 เดือน
เทานั้น และสง
มอบงานใหกบั
การรถไฟเปน
ที่ เ รี ย บ ร อ ย
แลว ในเดือน
กั น ย า ย น  ที่
ผานมา
  กรรมการ
ผูจัดการ WCE
ก ล า ว อี ก ว า   
จากศักยภาพ
ดั งกล าว  ใน
ช ว ง ป ล า ย ป  
2558 นี้บริษัทฯ 
ไ ด ร ว ม กั บ 
บริษัท CB De-
v e l o p m e n t 
จํากัด ซึ่งเปน
บรษิทัคูคารวม 
ไดเขาประมูล
เปนผูผลิตและ
ติดตั้งสะพาน
ร ถ ไ ฟ เ ห ล็ ก 
โดยผานการ
จัดซื้อจัดจาง
ดวยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-auction) ของการทางรถไฟ
แหงประเทศไทยและบริษัทไดประสบความ
สาํเรจ็อกีครัง้ โดยชนะการประมลูเปนผูผลติ
และติดตั้งสะพานรถไฟเหล็ก ตามเอกสาร
การประมลู (พ.36 สระแกว) นบัเปนโครงการ
ที่สอง ที่ไดรับงานผลิตสะพานรถไฟชนิด 
Through Truss (T T)  เขามา มูลคางานกวา 
41 ลานบาท จํานวน 2 สะพาน ซึ่งมีระยะ

ความยาวสะพาน (Span) 30 เมตร และ 40 
เมตร ตามลําดับ นํ้าหนักรวมประมาณ 170 
ตัน  ซึ่งสัญญาจะเริ่มมีขึ้นในเดือนมกราคม 
ป 2559 โดยมีระยะเวลาสงมอบงานจํานวน 
270 วัน หรือ 9 เดือน  
  “การผลิตสะพานรถไฟเหล็กชนิด 
Through Truss (T T) นี้ พนักงาน WCE เริ่มมี
ความชํานาญในการผลิตที่สูงขึ้น สามารถ

ทํ า ก า ร ขึ้ น
รูป และสราง
ประกอบงาน
ไ ด อ ย า ง ถู ก
ต อ ง ร ว ด เ ร็ ว 
และมีคุณภาพ
สมบูรณ และ
ส ว ย ง า ม 
เ ห็ น ไ ด จ า ก
ก า ร ดํ า เ นิ น
การ และการ
ควบคุมระยะ
เ ว ล า ก า ร
ดําเนินการผลิต
ไดรวดเร็วกวา
แ ผ น  ทั้ ง ยั ง
ส ร า ง ค ว า ม
พอใจและได
รับคําชมเชย
จ า ก ค ณ ะ ผู
ควบค ุมงาน
การรถไฟแหง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ว า ทํ า ง า น ไ ด
คุณภาพดีอยู
ในอันดับตนๆ 
ของกลุมผูผลติ

สะพานใหกับการรถไฟ”
  ผูบริหารกลาวอีกวา “การที่ WCE ได
รับงานเพิ่มในโครงการที่สองนี้  ถือเปน
ความสําเร็จและความตอเนื่องที่บริษัทฯ จะ
สามารถมีโอกาสเขารวมประมูลงานขนาด
ใหญเพิ่มขึ้นอีก โดยตั้งเปาหมายเพื่อใหได
งานมูลคามากกวา 200 ลานบาท สําหรับ
ปงบประมาณ 2559 นี้”

ตานทุจริต          ตอจากหนา 1 

นโยบายทีบ่รษิทักาํหนดเพือ่ดาํเนนิการ (ไมจาย
ใหเจาหนาที่รัฐ ไมมีสวนเกี่ยวของ ไมเกี่ยวของ
และตอตานผูเกีย่วของ) การประเมนิความเสีย่ง
ของธรุกจิ เพือ่ระบกุารดาํเนนิงานของบรษิทัหรอื
บรษิทัยอยทีม่คีวามเสีย่งวาอาจมสีวนเกีย่วของ
กับการคอรรัปชั่น การสื่อสารและฝกอบรมแก
พนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏบิตัใินการตอตานคอรรปัชัน่ รวมทัง้การ
ดแูลใหมกีารดาํเนนิการตามนโยบายและมกีาร
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะ
กรรมการบริษัทอยางนอยทุกป
  โครงการดังกลาว ก.ล.ต.ดําเนินการขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบริษัทจด
ทะเบียนมีแนวทางในการยกระดับการเปดเผย
ขอมูล Anti-Corruption พรอมพัฒนาปรับปรุง
เพิ่มระดับอยางตอเนื่อง

  โดยระดับการประเมินดังกลาวเปนการ
ประเมินจากขอมูลที่เอสเอสไอไดเปดเผยใน
แบบ 56-1 หรือ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
เปนรายงานการเปดเผยขอมูลที่จัดทําขึ้นเปน
ประจําทุกปและสงให ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน 
นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี และแบบ 56-2 หรือ
รายงานประจําป ซ่ึงเปนรายงานท่ีบริษัทจัดทําข้ึน
และสงใหผูถือหุน  พรอมกับหนังสือนัดประชุม
ผูถอืหุนในการประชมุสามญัประจาํปของบรษิทั 
ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี ซึ่ง
เอกสารทั้ง 2 เปนขอมูลของปลาสุด (2557)
  ทั้งนี้ เปาหมายตอไปของเอสเอสไอคือ
การเขาสูกระบวนการรับรองเปนสมาชิกแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
คอรรัปชัน (Certifi cation Process) เพื่อใหไดผล
ประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการ
ปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชัน (Anti-
Corruption) ในระดับ 4 (Certifi ed) ในป 2559

“นองเหล็กเลาเรื่อง”        ตอจาก น.1

ของกลุมเอสเอสไอที่บางสะพานที่เขาเรียกกันวา 
“เหล็กแผนรีดรอน” กับ “เหล็กแผนรีดเย็น” มี
ความแตกตางกันอยางไร

วันนี้นองเหล็กสะอาดมีคําตอบมาใหคะ

ความแตกตางของเหลก็แผนรดีรอนกบัเหลก็
แผนรีดเย็นมีดังนี้
 เหล็กแผนรีดรอน ผลิตโดยกระบวนการ
รดีรอนทีอ่ณุหภมูสิงู มคีวามหนาตัง้แต 0.9  มม. 

ขึ้นไป มีผิวสีเทาดําเนื่องจากออกไซดของเหล็ก
ที่เกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิสูง เหล็กแผนรีดรอนอยูใน
รูปมวนหรือแผน สามารถนําไปใชงานทั่วไปที่ไม
ตองการคุณภาพผิวสูงนัก เชน
• พับเปนเหล็กสําหรับงานโครงสราง  เชน
 เหล็กรูปตัวซี (C-Channel)
• มวนทําทอขนาดเล็ก (Pipe and tube)
• มวนทําทอขนาดใหญ (Spiral pipe)
• ทําถังแกสหุงตม
• ทําตูคอนเทนเนอร
• ใชในอุตสาหกรรมตอเรือ
• ใชขึ้นรูปชิ้นสวนชวงลางของรถยนตที่ 
 ตองการความแข็งแรง
• ใชเปนวัตถุดิบสําหรับเหล็กแผนรีดเย็น

  เหลก็แผนรดีเยน็ ผลติโดยกระบวนการรดี

เยน็ ใชเหลก็แผนรดีรอนเปนวตัถดุบิ แลวนาํมารดี
ลดขนาดความหนาที่อุณหภูมิปกติ โดยทั่วไปจะมี
ความหนาตั้งแต 0.14 มม. ถึง 3 มม. มีผิวสวย 
มันวาว ใชในงานลักษณะที่ตองการคุณภาพผิว
สงูกวาและความหนาตํา่กวาเหลก็แผนรดีรอน  เชน
• งานดานยานยนต
• เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร
• ทําผลิตภัณฑตอเนื่อง
• เปนโลหะพื้นสําหรับผลิตเหล็กแผนเคลือบ เชน
 เคลอืบสงักะสเีพือ่งานทาํหลงัคา เคลือบดีบกุ
  โดยนํามวนเหล็กแผนรีดรอนไปรีดเย็น
ตอ จะไดเหล็กแผนที่มีผิวมันกวา แตยังเหลือ
ความเครียดในเน้ือเหล็กอยูทําใหมีความแข็งสูง 
ความสามารถในการยืดตัว (Elongation) ตํ่าและ

ยังมีความไมสมํ่าเสมอของคุณสมบัติเชิงกลใน
ทิศทางตางๆสูง จึงไมเหมาะแกการใชงานขึ้นรูป 
ตองเขาสูกระบวนการอบออน (Annealing) เพือ่
ใหคลายความเครียดในเนื้อเหล็กลง โดยความ
หนาแทบไมเปลีย่นแปลง เพือ่ปรบัปรงุความเรยีบ
ของคณุภาพผวิ และขจดัการยดืตวั ณ จดุคราก 
(Yield point elongation) ทําใหสามารถนําไปใช
ขึ้นรูปไดดีและสมํ่าเสมอมากขึ้น
ทั้งผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนและผลิตภัณฑ
เหลก็แผนรดีเย็น มคีณุสมบตัทิีแ่ตกตางกนัไปข้ึน
อยูกับชั้นคุณภาพ (Grade) และประเภทการนํา
ไปใชงาน
 ฉบับนี้ นองเหล็กสะอาดขอนําเสนอเรื่อง
ราวเพียงเทานี้  ฉบับหนาจะมีขอมูลสาระเปน
อยางไรนั้นตองรอติดตามกัน สวัสดีคะ
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

เดิน-วิ่งฅนเหล็ก   ต่อจากหน้า 1
 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหลก็ 6 ราย ไดแ้ก ่

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

(SSI) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 

จำากัด (NS Blue Scope) บริษัท สยามยูไนเต็ด

สตีล (1995) จำากัด (SUS) บริษัท นิปปอน สตีล 

แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 

(NSGT) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 

(มหาชน) (TCRSS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล 

กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) ได้จัด

งานแถลงข่าวจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล 

ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 8” (Thailand Iron 

Man Mini Marathon 2015) ขึ้น ณ ห้อง Crystal 

Ballroom โรงแรมฮอลเิดย ์อนิน ์สลีม กรงุเทพฯ

  โดยมีผู้แทนจากองค์กรร่วมจัด ได้แก่ 

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 

สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สาย

กิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทาง

สังคม SSI นายสุธี กรประเสริฐ รองกรรมการ   

ผู้จัดการใหญ่ สายบริหารทั่วไป TCRSS 

นางสาวนานากุล วุธรา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร

การตลาด  NS  Blue  Scope  นายวิธาน  สันติ-

ไชยกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ SUS และนายชาตรี บุญญารัตนากุล 

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการ NSGT 

รว่มแถลงขา่วการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล 

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำา

รายไดโ้ดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ยสมทบทนุชว่ยเหลอื

ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของสมาคม 

มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ และ

สง่เสรมิใหพ้นกังาน ครอบครวัพนกังาน ตลอด

จนประชาชนไดอ้อกกำาลงักายเพือ่สขุภาพทีด่ ี 

ทัง้นีง้านจะจดัขึน้ ณ ลานตะวนัยิม้ สวนลมุพนิ ี

กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 05.00 น.

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ใน

ฐานะผู้แทนองค์กรร่วมจัดและประธานคณะ

จัดกิจกรรม กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง

การกศุลในครัง้แรก รเิริม่โดย เอสเอสไอ เพราะ

เรามคีวามเชือ่มัน่วา่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

ของกจิการ หรอื CSR เปน็สิง่สำาคญัทีน่ำาพาให้

กิจการไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น เราจึงพัฒนา

กระบวนการ CSR ของเอสเอสไอให้ดีขึ้นทุกๆ 

ป ีเพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บักลุม่ผูม้สีว่น

ได้เสีย จึงเป็นที่มาของกิจกรรม ฅนเหล็กมินิ

มาราธอน ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้

กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

  โดยกิจกรรมใน 7 ปีที่ผ่านมาได้รับการ

ตอบรบัเปน็อยา่งด ีสามารถหารายไดม้อบแก่

มลูนธิเิพือ่ผูด้อ้ยโอกาสไดป้ลีะกวา่ 2 ลา้นบาท

จึงเกิดแนวคิดการรวมตัว ผนึกกำาลังกันกับ      

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก  ซึ่งในปีนี้มี

6 บริษัท (SSI TCRSS BSL SUS NSGT JSGT) 

ที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ

แนวคดิการในการชว่ยเหลอืสงัคมทีส่อดคลอ้ง

กนั  จงึเปน็ทีม่าของการประสานความรว่มมอื

ผนึกกำาลังกันอย่างต่อเน่ือง  สำาหรับวัตถุประสงค์

ในการจัด เพื่อนำาเงินรายได้ทั้งหมดจากการ

จัดกิจกรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับ

หน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรเพื่อผู้ด้อยโอกาส 

ได้นำาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส

ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้หยัดยืน

อยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็ง เน้นการพัฒนา

ตามแนวทางแห่งความยั่งยืน ซึ่งคาดว่าใน

ปีนี้จะสามารถรวบรวมรายได้ ณ วันแถลง

ข่าวประมาณ 1.7 ล้านบาท และเมื่อรวมราย

ได้จากการจัดกิจกรรมทั้ง 8 ครั้ง คิดเป็นเงิน

ประมาณ 17 ล้านบาท

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ TCRSS 

กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อ

สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 8 

แลว้ โดยกจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล ฅนเหลก็มนิิ

มาราธอนไดส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องบรษิทั 

ในการผลิตสินค้าคุณภาพ พร้อมสนับสนุน

กจิกรรมเพือ่สงัคมอยา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอด 

เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำาเนินธุรกิจต้อง

ควบคู่กับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

รอบตัวเรา

  จากผลตอบรับในปีท่ีผ่านมาของกิจกรรม

ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยมีคู่ค้า 

พันธมิตร และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,400 คน มีรายได้จาก

การจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย 2.6 ล้าน

บาท สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของ

สมาคม มูลนิธิ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา

ที่ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำานวน 24 แห่ง นับ

ว่า ประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

  นางสาวนานากุล วุธรา ผู้จัดการฝ่าย

สื่อสารการตลาด NS Blue Scope กล่าวว่า   

หากมองในดา้นธรุกจิ บทบาทของทัง้ 6 บรษิทั

นับเป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่  เพราะหลายคน

อาจจะมองวา่เหลก็เปน็ธรุกจิทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้วในมุมมองด้าน

กระบวนการผลิตของแต่ละบริษัท  กลับมี

ผลกระทบน้อยมาก  และแต่ละบริษัทก็ไม่ได้

นิง่นอนใจ พรอ้มใสใ่จใหค้วามสำาคญักบัสงัคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วย กิจกรรมนี้ก็

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่บริษัทเหล็กได้ร่วมแรง

ร่วมใจ ผนึกกำาลังและมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรม

เพือ่สงัคมเชน่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป เพือ่ขยาย

ผลสู่ผู้มีส่วนได้เสียให้มากยิ่งขึ้นทุกปี

  และพนักงานของแต่ละบริษัทมีความ

กระตอืรอืรน้ อยากเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่สงัคม

เป็นอย่างมาก ปีนี้มีพนักงานขององค์กรร่วม

จัดเข้าร่วมประมาณ 700 คนเข้าร่วม และมี

บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรม 130 บริษัท ซึ่ง

จำานวนผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ยังถือเป็นสื่อ

กลางในการสรา้งความตระหนกัและใหค้วาม

สำาคัญต่อการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

แล้ว ยังต้องการเกิดความต่อเนื่องในการจัด

กจิกรรมดีๆ  เพือ่นำารายไดจ้ากการจดังานมอบ

ให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมอีกด้วย 

  นายผดุงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความ

สำาเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ และขอเชิญชวนทุก

ทา่นรว่มกจิกรรมนี ้ขอขอบคณุ คูค่า้ พนัธมติร 

พนักงาน นักกีฬา ประชาชน ตลอดจนผู้

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้ให้การ

สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในระยะที่

ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจะอยู่

ในภาวะที่ยากลำาบาก จากผลกระทบจาก

สภาวะตลาดเหล็กโลกที่กำาลังการผลิตล้น

ความต้องการอย่างรุนแรง จากการอุดหนุน

การส่งออกเหล็กของจีน รวมถึงการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจของจีนและรัสเซีย ส่งผลให้

ปริมาณการส่งออกเหล็กจากทั้งสองประเทศ

เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่เรายืนยัน 

และมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่าง

ต่อเนื่อง

  “ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่ช่วย

ประชาสมัพนัธข์า่วสารกจิกรรมนีใ้หเ้ปน็ทีรู่จ้กั 

รับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น และต้องขอเชิญชวนทุก

ท่านร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศล ฅนเหล็กมินิ

มาราธอน ครั้งที่ 8 “Thailand Iron Man Mini 

Marathon 2015” ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 

2558 นี้ครับ”

  สำาหรับกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการ

กุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน  ครั้งที่ 8 จะแบ่ง

เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

l  การแข่งขันเดิน - วิ่ง  มินิมาราธอน  5  กม.

  (2 รอบ สวนลมุพนิ)ี ปลอ่ยตวัเวลา 06.00 น.

  แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

  - ชาย อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปี

  ขึ้นไป

  - หญิง อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40 ปีขึ้นไป

l  เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 2.5 กม. (1 รอบ สวน

  ลุมฯ) ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. ไม่มีการแข่งขัน

  ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

  โดยการแขง่ขนัเดนิ-วิง่การกศุลจะจดัขึน้

ในวนัเสารท์ี ่7 พฤศจกิายน 2558 เวลา 06.00 น. 

ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ผู้สนใจสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่JogAndJoy โทรศพัท ์

02-741-1900 หรือที่ www.JogAndJoy.com
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สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

กาวยาง อยางยั่งยืน

โครงการปลูกพืชไรดิน SSI
ร.ร.บานทาขาม

ดวยเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนใน
การใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไกล
ยาเสพติดเอสเอสไอจึงไดเขาไปสงเสริม
และสนับสนุนโครงการยุวเกษตรอินทรีย
ปลูกพืชไรดิน ระบบไฮโดรโปนิกส (Hy-
droponics System) ขึ้นที่โรงเรียนบาน
ทาขาม หมูที่ 4 ต.แมรําพึง ซึ่งเปนเวลา 3 
ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 เปนตนมา ทําใหขณะ
นี้โรงเรียนบานทาขามไดผักปลอดภัยสาร
พิษไวบริโภคเปนอาหารกลางวันใหกับ
นกัเรยีน และสามารถจาํหนายสรางรายได
เสริมระหวางเรียนใหกับนักเรียน
 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังไดมีการบูรณา
การกิจกรรมโครงการฯ เขากับกระบวนการ
เรียนการสอนของโรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 - 6 ทุกคนจะไดเรียน
รูกิจกรรมตาง ๆ ผานโครงการ มีพี่ ๆ จากทีม
ชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ เปนพี่เลี้ยงและ
ถายทอดทักษะธุรกิจใหกับนอง ๆ ผสมผสาน
กับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เนนการมีสวนรวม 
การสรางความรูสึกของความเปนเจาของ การ
พึ่งพาตนเองของโรงเรียนไดอยางถาวร 
 นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการสวน
ชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ ไดเลาใหฟงถึงจุด
เริ่มตน และกระบวนการปลูกพืชไรดินวา “ได
เริ่มโครงการจากการนําคณะครูและนองๆ 
เดินทางไปศึกษาดูงานเจาของธุรกิจฟารมผัก
ไฮโดรโปรนิกสที่ประสบความสําเร็จ เพื่อจุด
ประกายความคิด และศึกษาเรียนรูความเปน
ไปไดของโครงการ ตลอดจนการฝกอบรมให
ความรูเรื่องการปลูกพืชไรดินจากผูเชี่ยวชาญ

การปลูกพืชไรดิน 
ระบบไฮโดรโปนิกส 
ทั้งภาคทฤษฎี และ
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
หลังจากนั้นไดจัด
สรางโรงเรือน ติด
ตั้งระบบการปลูก
ในโรงเรือนใหกับ
โรงเรียน มีการเพาะ
เ ม ล็ ด ล ง ใ น ถ า ด
เพาะการยายตนกลาจากถาดเพาะลงแปลง
ปลูก และใหนํ้าที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร
เชาและเย็นทุก ๆ วัน โดยจะใชเวลาประมาณ 
20-25 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได แปลงผัก
นํารองแหงนี้ นอกจากจะเสริมความรูในเรื่อง
การทําเกษตรสมัยใหมแลว นอง ๆ เยาวชน
โรงเรียนบานทาขาม จํานวนกวา 140 คนมี
ผักปลอดสารพิษไวรับประทาน ลดคาใชจาย
ในการซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันของโรงเรียน 
และชวยผูปกครองลดคาใชจายภายในบานได
อกีดวย นอกจากนีย้งัสามารถถายทอดความรู
ใหกบันอง ๆ  ในโรงเรยีนเพือ่เปนการสรางเครอื
ขายใหกับรุนนอง ไดดําเนินการตอไป
 ผูจัดการสวนชุมชนสัมพันธ  เอสเอสไอ
ไดเลาใหฟงอีกวา  ดานการตลาดชวงแรก ๆ
บริษัทฯ ไดประสานขอความรวมมือจาก
โรงงานในเครอืสหวริยิาฯ ขอใหนอง ๆ  โรงเรยีน
บาน  ทาขามนําผักไปจําหนายภายในบริษัทฯ 
การจําหนายที่ตลาดนัดตาง ๆ โรงพยาบาล
อําเภอบางสะพาน  โรงแรม  รีสอรท  และราน
อาหารในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธผัก

ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ใ ห เ ป น

ที่ ท ร า บ โ ด ย ทั่ ว กั น  ซึ่ ง

กิ จ ก ร ร ม ดั ง ก ล า ว มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ใ ห

นักเรียนไดเรียนรูตั้งแต

กระบวนการเร่ิมตนการผลิต

การบริหารจัดการจนสุดทาย

มาสูกระบวนการจัดจําหนาย

สินคาสูทองตลาด  นอกจากน้ียังเปนการสงเสริม

การเรยีนรูทกัษะธรุกจิใหกบันกัเรยีนอยางครบ

วงจร และสามารถนําไปปรับใชกับภาวะทาง

สังคมที่เปนอยูจริงในปจจุบัน 

 ดานการบรหิารจดัการกองทนุหมนุเวยีน

โครงการฯ โรงเรียนจะมีการจัดทําระบบบัญชี

อยางชดัเจน และรายไดจากการจาํหนายผกั ที่

หักคาใชจายแลว เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ในการบริหารจัดการโครงการมีจํานวนทั้งสิ้น 

22,900บาท  และในชวงตนป 2557 ไดมีการจัด

ตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบการปลูกผักไฮ

โดรโปนิกส ในสถานศึกษา ของ อ.บางสะพาน 

เพือ่เปนการถายทอดเทคโนโลยเีกษตรอนิทรยี

ระบบไฮโดรโปนิกส แกสถานศึกษา ชุมชนใน

พื้นที่  และผูที่สนใจทั่วไปไดศึกษาเรียนรูโดยที่

ผานมามีคณะตางๆ เดินทางมาศึกษาดูงานที่

ศนูยเรยีนรูตนแบบการปลกูผกัไฮโดรโปนกิสใน

สถานศกึษาโรงเรยีนบานทาขาม จนถงึปจจบุนั 

จํานวนมากกวา 300 คน

 นับเปนความภาคภูมิใจในการกาวยาง

อยางยัง่ยนืของโครงการ ทาํใหปจจบุนัโรงเรยีน

บานทาขามไดมีการขยายโรงเรือนและแปลง

ผักโดยไดงบสนับสนุนจาก องคการบริหาร

สวนตําบลแมรําพึงและเงินกองทุนหมุนเวียน      

ของโครงการ  ดวยงบประมาณ  50,000  บาท

โดยสามารถเริ่มกิจกรรมปลูกผักไฮโดรฯ  ได

ในชวงเปดภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 

2558  นอกจากน้ีเอสเอสไอยังไดขยายโครงการฯ

ไปยังสถานศึกษาหลาย ๆ แหงในพื้นที่อําเภอ

บางสะพานไดแก โรงเรียนบานมรสวบ ต.ชัยเกษม

โรงเรียนบานหวยทรายขาว ต.กําเนิดนพคุณ 

และโรงเรียนบานสวนหลวง ต.พงศประศาสน

 และในป 2558 เอสเอสไอไดขยายโครงการ
ลงสูชุมชน โดยรวมมือกับชุมชนบานกรูด หมู
ที่ 3  ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน รวมกลุม
สมาชิกจัดตั้ง “กลุมวิสาหกิจชุมชนบานกรูด” 
เพื่อพัฒนาสมาชิกกลุมใหไดเรียนรู และเขาใจ
การทําเกษตรอินทรียรแผนใหมระบบไฮโดร-
โปนิกส (Hydroponics) และบริหารโครงการใน
รปูแบบกลุมวสิาหกจิชมุชนตอไป  ซึง่ในขณะนี้
อยูในขั้นตอนการกอสรางโรงเรือนโดยทีม
พนักงานเอสเอสไออาสา รวมดําเนินกิจกรรม
ดังกลาว และคาดวาจะดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก และทําการปลูกไดเร็ว ๆ นี้
 เอสเอสไอมคีวามมุงมัน่ในการตอบแทน
ชมุชนและสงัคมอยางยัง่ยนื โดยการขบัเคลือ่น
โครงการสาํคญัตางๆ ทีช่วยพฒันาสงัคมอยาง
สรางสรรคและแข็งแกรงภายใตวิสัยทัศนพันกิจ
“สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กและ
บริการที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคา สรางกําไรสมํ่า
เสมอ สรางผลตอบแทนแกผูมีสวนไดเสีย
อยางยั่งยืน”

หมายเหตุ    ขอมูลทั่วไปการปลูกพืชไรดิน
ในระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics System)
ที่เอสเอสไอใหการสนับสนุนจะมีรูปแบบ
การปลูกพืชใหรากพืชแชอยูในนํ้า หรือสาร
ละลายธาตุอาหารพืช  เพราะเปนระบบท่ีชวย
ใหสามารถปลูกพืชในสถานที่ที่มีขอจํากัด 
หรือขาดนํ้า อีกทั้งยังทําใหพืชเจริญเติบโต
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหประหยัดพื้นที่และ
ยังไดผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูง ใหผลผลิตที่
สะอาด หลีกเล่ียงหรือลดการใชสารเคมีในการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชได ทําใหผลผลิต
ปลอดภัยตอสารเคมีตกคาง และยังเปนระบบ
ทีไ่มตองมกีารเตรยีมดนิ ใสปุย ฉดียา ทาํให
ประหยัดคาแรงงาน เวลา และสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
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รวมมือสรางชุมชนนาอยู
“เติมความสขุใหบานระหาร”
ผาน 3 หนวยงานรวมจัด
อีกหนึ่ งความรวมมือในงาน
พัฒนาระหวางชุมชนและภาค
อุตสาหกรรมเครือสหวิริยา  โดย
มีทีมพี่เลี้ยงจากแผนกพัฒนา
โครงการและการมีสวนรวมขับ
เคลื่อนเปนที่ปรึกษาในการนํา
ชุมชนจัดทําโครงการฯ  รวมกับ
พ่ีนองเครือขาย “สภาผูนําชุมชน”

ภายใตกรอบ “โครงการสหวริยิา
รวมพัฒนา” ภายหลังผสาน 2 
ชุมชน อาทิ บานมารอง และ
บานหวยแกว ต.พงศประศาสน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ จดัทาํ
โครงการ “การผลิตและบริโภค
ผักผลไมปลอดภัยในครัวเรือน” 
จนสามารถ        : อานตอหนา 4

บจก. สไปซี่ ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดงาน 
OTOP Festival 2015 เทศกาลงาน OTOP แหงป

ครบครันสินคาคุณภาพ น.4

●  สินคาชุมชนเคลื่อนที่

น.2

ตลาด “สินคาชุมชนเคลื่อนที่”
ในโรงงาน SSI และ
TCRSS คึกคัก

●  วันปยมหาราช

น.4
เครือสหวิริยา รวมนอมรําลึก
23 ตุลาคม วันปยมหาราช

ทีมชํานาญการดานส่ิงแวดลอม
พรอมตัวแทนบริษัทในเครือ
สหวริยิา ในนามคณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม  จาก  10  บริษัท
ในเครือฯ เชิญชุมชน เฝาระวัง
และรวมตรวจสอบคุณภาพสิ่ง
แวดลอมประจําป 2558 โดยมี
การอธิบายเครื่องมือและวิธี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
สาธิตการตรวจวัดความเปนกรด
เปนดางของนํ้าฝน  เพื่อสราง
ความเช่ือม่ันใหชุมชนบางสะพาน
วางใจในการบริหารจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย
ของกลุมอตุสาหกรรมเหลก็ใน
เครือสหวิริยา

  เมือ่วนัที ่21 ตลุาคมทีผ่านมา ทมี
ชํานาญการดานสิ่งแวดลอม  รวมกับ
ตัวแทนจาก  บริษัท  เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กแผน
เคลือบไทย จํากัด ในเครือสหวิริยา      
ซึ่งไดรับมอบหมาย   :อานตอหนา 2

เครือสหวิริยา
นํารองการประชุม
เครือขายพัฒนา
4 ต.บางสะพาน
กอรางความคิด
สูแผนดาํเนนิงาน
จากความสําเร็จในการพัฒนา
ชมุชนอยางเปนรูปธรรมภายใต
การบรหิารจดัการของสภาผูนาํ
ชุมชน สงผลใหหลายชุมชนใน
อําเภอบางสะพานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกดานอยาง     
ตอเนื่อง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
ชุมชน ดานการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยมี
เครือสหวิริยารวมหนุนเสริม 
เติมความแข็งแกรง  ภายใตกรอบ
“โครงการสหวิริยารวมพัฒนา”         
           : อานตอหนา 3

8 บริษัทในเครือสหวิริยารับมอบประกาศเกียรติคุณ 
สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผานมา     
8 บริษัท เครือสหวิริยาแท็คทีม เขา
รบัรางวลั นาํโดยบรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เหล็กแผนรีดเย็นไทย  จํากัด  (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
บริษัท  บี.เอส.เมทัล  จํากัด  บริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด บริษัท บาง-

สะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)  
บริษัท ไลนทรานสปอรต จํากัด 
และบริษัทเวสทโคทส เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด              :อานตอหนา 3

เดินหนาตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
อ.บางสะพาน ทุกป
ทีมชํานาญการดานสิ่งแวดลอม  พรอมบริษัท
ในเครอืสหวริยิา  ชวนชมุชนรวมตรวจสอบดวยกนั
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วัดคุณภาพอากาศ  ต่อจากหน้า 1

l  สินค้าชุมชนเคลื่อนที่

กิจกรรม “สินค้าชุมชนเคลื่อนที่” สร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียน อำาเภอบางสะพาน

จากคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ดำาเนินการจัด
กจิกรรม “การตรวจวดัคณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม” 
ประจำาปี 2558 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท
ที่ปรึกษา บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส 
จำากัด ลงพื้นที่ชุมชนบางสะพาน ติดตั้งจุดตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ ทั้งหมด 10 จุด (ตามกรอบ 
EIA 6 จุด และนอกเหนือจาก EIA กำาหนด 4 จุด) 
นอกจากนี้  ทีมชำานาญการฯ  ยังได้จัดกิจกรรม
ณ จุดติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ  บริเวณ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ า บ ล กำ า เ นิ ด น พ คุ ณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมทีมส่งเสริม
และพัฒนาได้ประสานชุมชนตัวแทนจากคณะ
กรรมการธนาคารชุมชนบ้านปอแดง คณะ
กรรมการหมู่บ้าน ห้วยทรายขาว ผู้นำาชุมชน  
พร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการ อบต.กำาเนิด-
นพคณุ รวมกวา่ 60 คน เขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่วฯ
  ภายในงานมกีารจดับอรด์นทิรรศการแสดง
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ 
นำ้าฝน นำ้าทะเล นำ้าผิวดินประจำาปี 2557 พร้อม
บรรยายสรุปให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมของเครือสหวิริยา และผลตรวจ
วัดค่ามาตรฐานต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทีม
ชำานาญการดา้นสิง่แวดลอ้ม และบรษิทัทีป่รกึษา 
ไดร้ว่มสาธติและบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่งการตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดคุณภาพนำ้า
ฝนในเบื้องต้น ซึ่งชุมชนได้ร่วมซักถามข้อกังวล
ใจเรื่องคุณภาพนำ้าฝนในบางสะพาน และความ
กังวลเกี่ยวกับกลุ่มควันจากการผลิตของโรงงาน
  ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นว่า 
“สำาหรับคำาถามและข้อกังวลใจของชุมชนเก่ียวกับ
ควนัทีเ่หน็จากปลอ่งของโรงงานนัน้ อาจจะมสีว่น
ทำาให้เกิดฝนกรดหรือไม่นั้น ซึ่งจากการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปีอย่างต่อเนื่องนั้น  มีค่า
มาตรฐานตามท่ีหน่วยงานราชการกำาหนด แสดงให้
เห็นว่าก๊าซที่ปล่อยจากปล่องของโรงงานในเครือ
สหวริยิาไมก่อ่ใหเ้กดิฝนเปน็กรดไดอ้ยา่งแนน่อน” 
  ซึ่งหลังจากนั้นทีมงานได้สาธิตการทดสอบ
เบื้องต้นของคุณภาพนำ้าฝน ทดลองตรวจวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง pH ระหว่างนำ้าฝน  นำ้าอัดลม 
และนำ้าโซดา ซึ่งสรุปการทดลองตรวจวัดนำ้าฝน
ในเบื้องต้น และค่าที่ตรวจวัดได้ความเป็นก
รด-ด่าง pH ของนำ้าฝนอยู่ที่ 7.5  ซึ่งชุมชนต่างให้
ความสนใจและซักถามเกี่ยวค่ามาตรฐานของ
นำ้าฝน และร่วมชมการทดสอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้
บริษัทที่ปรึกษา ได้ยืนยันว่าคุณภาพนำ้าฝนใน 
อ.บางสะพาน  ปลอดภยัไมเ่ปน็ฝนกรด และตลอด
การดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มกบับรษิทัในเครอื

สหวริยิา มากวา่ 8 ป ีผลการตรวจวดัตา่งๆ  ไมเ่กนิ
มาตรฐานที่ราชการกำาหนด
  ทั้งนี้ นายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่าย
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
TCRSS ร่วมตอบข้อซักถามเรื่องควันที่ออกมา
จากปล่องทำาให้ชุมชนมีความกังวลด้านมลพิษ
ทางอากาศ และเกรงว่าการติดตั้งเครื่องตรวจวัด
นั้นจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขอเพิ่มเติมข้อมูล

ว่า “ทางบริษัทได้มีการตรวจวัดเป็นรายนาที มี
เครื่องมอนิเตอร์ตลอด ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
สามารถไว้ใจและวางใจได้เลยว่าค่าที่ได้นั้นไม่
เกินมาตรฐานอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณด้านนอกของ
พืน้ทีช่มุชนบางสะพาน ดว้ยการตดิตัง้เครือ่งตรวจ
วัดในระยะห่างจากที่ตั้งของโรงงาน 5 กิโลเมตร 
จำานวน 6 จุด อาทิบ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว 
บ้านทับมอญ บ้านบ่อทองหลาง บ้านกลางอ่าว 
และบ้านกลางนา และทีมชำานาญการด้านสิ่ง-
แวดล้อม ติดตั้งเครื่องตรวจวัด ระยะห่างจากที่
ตัง้ของโรงงานในเครอืฯ 10 กโิลเมตร เพิม่อกี 4 จดุ 
รวมตดิตัง้จดุตรวจวดัทัง้หมด 10 จดุ และเปน็การ
ตรวจวดัตามทศิทางลมของพืน้ทีใ่นชมุชน ซึง่แบง่

เป็นลมเซิงและลมว่าว ซึ่งตรวจทั้งหมด 2 ครั้งต่อ
ป ีเพราะฉะนัน้ชมุชนสามารถวางใจไดเ้ลยวา่การ
ตรวจวดัคณุภาพอากาศครอบคลมุพืน้ทีบ่า้นของ
ทุกๆ คน พื้นที่ในชุมชนบางสะพาน
  อีกด้านความเห็นของนายสมเกียรติ ตง-
สกุลรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จำากัด (TCS) ได้ร่วมเป็นตัวแทน
เครือสหวิริยา ตอบข้อสงสัยในฐานะเป็นคน
บางสะพาน และอีกบทบาท คือพนักงานบริษัท

ในเครือสหวิริยา กล่าวสรุปปิดท้ายว่า “ทุก
โรงงานมีการจัดการและเฝ้าระวังติดตามตรวจ
สอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในอำาเภอ
บางสะพานทุกด้านมีการตรวจวัดต่อเนื่องทุกปี 
เพราะเปน็สิง่ทีเ่ครอืฯ ตระหนกัและตอ้งดแูลใหอ้ยู่
ในมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำาหนด พร้อม
รายงานผลต่อหน่วยงานภาครัฐ  และชุมชนต่อเน่ือง
ทกุป ีสำาหรบัคณุภาพนำา้ฝนนัน้ ทีบ่า้นกร็องนำา้ฝน
ดื่ม โดยผ่านเครื่องกรองนำ้า ยืนยันได้ว่าคุณภาพ 
นำ้าฝนใน อ.บางสะพาน ปลอดภัยไม่เป็นฝนกรด 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมในบางสะพานยังดีอยู่อย่าง
แน่นอน”   
  ด้านความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  นายธนู
อ้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  2 บ้านนาผักขวาง 

ต.กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ  
“กจิกรรมในวนันี ้ดมีากทีเ่ปดิโอกาสใหช้มุชนไดม้ี
ส่วนร่วมรับรู้รับทราบถึงกระบวนการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน และมีบริษัทที่ปรึกษามา
ให้ข้อมูลด้านการตรวจวัดต่างๆ ทั้งเรื่องของการ
ตรวจคุณภาพอากาศและนำ้าฝน และมีการสาธิต
เก่ียวกับนำา้ฝนทำาให้คลายข้อกังวลใจ จะนำาความรู้
ที่ได้ไปเล่าให้ลูกบ้านฟัง และขอเชิญทีมสิ่งแวด-
ล้อมฯ ของเครือสหวิริยา ไปร่วมให้ข้อมูลในวัน
ที่ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งบ้านนาผักขวง มีประชุมทุก
วนัที ่7 ของเดอืน จะไดเ้ปน็การตอกยำา้ในเรือ่งของ
การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม
เครอืสหวริยิา และอยากใหม้กีารตรวจวดัคณุภาพ
ดา้นสิง่แวดลอ้มตอ่เนือ่งทกุป ีเพือ่เราจะไดเ้ชือ่มัน่
ว่าอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้จริง”
  นางสาวเพียงใจ เมืองคลี่ คณะกรรมการ
ธนาคารชุนบ้านปอแดง “รู้สึกดีและได้รับความรู้
เกีย่วกบัการตรวจวดัคณุภาพอากาศและคณุภาพ 
นำ้าฝน เพราะชาวบ้านเกิดข้อสงสัยว่าจะมีสาร
เจอืปนหรอืเปลา่ เพราะพืน้ทีอ่ยูใ่กลโ้รงงาน มาวนั
นี้ก็คลายข้อสงสัยและยังได้รู้ว่านำ้าฝนบ้านเรายัง
สามารถนำามาดืม่ได ้แตเ่ราตอ้งมากรองทำาความ
สะอาดก่อนที่จะนำามาดื่ม ต้องขอขอบคุณทีม
ชำานาญการด้านสิ่งแวดล้อม และพนักงานใน
เครือสหวิริยา ที่มาให้แง่คิด ความรู้ เพื่อความ
สบายใจของคนในชุมชนรอบโรงงาน”
  นางศศธิร พริยิกจิ ในฐานะผูจ้ดัการทัว่ไป 
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ที่ดูแลทีมชำานาญการ
สิ่งแวดล้อม ให้รายละเอียดว่า “กิจกรรมนี้จัด
ขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิ่ง
แวดล้อม นำาไปสู่ความเข้าใจและความตระหนัก
ในการร่วมดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร อ.บางสะพาน 
ไปดว้ยกนั ผลการตรวจวดัทีไ่ดพ้บวา่คา่การตรวจ
วัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำาหนด โดย
เฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง ของนำ้าฝน ที่อยู่
ระหว่าง 6.5-8.5 การประมวลผลทั้งหมดยืนยัน
ได้ว่าในพื้นที่ อ.บางสะพาน ไม่มีฝนกรด พร้อม
กับได้รวบรวมผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 
ประจำาปี  2557 จัดทำาเป็นเล่มรายงานฯ ส่งมอบ
ใหก้บัหนว่ยงานราชการตา่งๆ และชมุชนตอ่เนือ่ง
ทุกปี อย่างไรก็ตามทีมชำานาญการฯ ได้เฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่รอบโรงงานเครือสหวิริยามาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งด้านคุณภาพอากาศ นำ้าผิวดิน นำ้าใต้ดิน นำ้า
ทะเล และคุณภาพนำ้าฝน รวมถึงงานนิเวศและ
การอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชน  เพื่อให้ชุมชนวางใจใน
สิ่งแวดล้อมในอำาเภอบางสะพาน” หากมีคำาถาม
ด้านสิ่งแวดล้อมโปรดติดต่อ บจก.บางสะพาน
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เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ตลาด  “สินค้าชุมชนเคลื่อนที่”  ใน
โรงงาน SSI และ TCRSS คึกคัก 
พนกังานพรอ้มใจรว่มอดุหนนุสนิคา้
จากชุมชนพ่อค้า-แม่ค้า อำาเภอ
บางสะพาน ทัง้ 5 ตำาบล  อาท ิ ตำาบล
แม่รำาพึง ธงชัย กำาเนิดนพคุณ ทอง-
มงคล และตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
 คณะทำางานจัดซื้อ-จัดจ้าง ทีม
ส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา 
ขอขอบคุณพนักงานเครือสหวิริยา 
ที่มาร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน จน
ยอดซ้ือขายได้มากกว่า 30,000 บาท

 กจิกรรม “สนิคา้ชมุชนเคลือ่นที”่ 
นอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนผลิตในชุมชนแล้ว ยัง
ถือเป็นการร่วมสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ งภาค
อตุสาหกรรมและชมุชนบางสะพาน
 แนะนำาสินค้าชุมชนมาร่วม
ออกรา้นในกจิกรรม “สนิคา้ชมุชน
เคล่ือนที่” ในเดือนต่อไป ติดต่อ
ทีมส่งเสริมและพัฒนา เครือ
สหวิริยา โทร. 032 -  548600   
ต่อ 104 - 5
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประชุมเครือข่าย   ต่อจากหน้า 1

	 	 ล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา	ทีม
พฒันาโครงการและการมสีว่นรว่ม	เครอืสหวริยิา	รว่ม
ขบัเคลือ่นพฒันาคณุภาพชวีติชมุชนบางสะพาน	โดย
จดัประชมุเครอืขา่ยผูน้ำาชมุชน	4	ตำาบล	สญัจร	ประจำา
ปี	2558	เชิญตัวแทนคณะกรรมการ	18	ธนาคารชุมชน	
และสภาผู้นำาชุมชน	ตำาบลแม่รำาพึง	 กำาเนิดนพคุณ	
พงศ์ประศาสน์	 และตำาบลธงชัย	 รวมกว่า	 60	 คน	
โดยเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ
ธนาคารชมุชนและสภาผูน้ำาชมุชน	ควบคูไ่ปกบัการให้
ความรูแ้ละยกระดบั	“ธนาคารชมุชนบางสะพาน”	ถงึ
แนวทางในการขอจดทะเบยีนเปน็วสิาหกจิชมุชน	และ
จัดทำาแผนพัฒนาธนาคารชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้	 โดยมีทีมจากเครือสหวิริยา	 ร่วม
ขับเคลื่อนเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริม	 กิจกรรมจัดขึ้น	ณ	
ศาลาประชาคมบ้านท่ามะนาว	 ม.2	 ต.แม่รำาพึง	
อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
	 	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	นางสาวอังคณา 
หงษ์สา 	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำาเภอ
บางสะพาน	มาให้ความรู้และแนะนำาแนวทางการขอ
จดทะเบียน	“ธนาคารชุมชน”	สู่	“วิสาหกิจชุมชน”	ซึ่ง	
วิสาหกิจชุมชน	 (community	 enterprise)	 หมายถึง	
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	 การให้
บริการหรือการอื่น	ๆ	ที่ดำาเนินการโดยคณะบุคคลที่มี
ความผูกพัน	มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว		ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด
หรือไม่เป็นนิติบุคคล	 เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว	ชุมชนและระหว่างชุมชน
สรุป	คือ	การประกอบการเพื่อการจัดการ	 “ทุนของ
ชุมชน”	อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง	“ทุนของ
ชมุชน”	ไมไ่ดห้มายถงึแตเ่พยีงเงนิ	แตร่วมถงึทรพัยากร	
ผลผลติ	ความรู	้ภมูปิญัญา	ทนุทางวฒันธรรม	ทนุทาง
สงัคม	(กฎเกณฑท์างสงัคมทีร่อ้ยรดัผูค้นใหอ้ยูร่ว่มกนั
เป็นชุมชน	เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน)
	 	 โดยสทิธปิระโยชนท์ีธ่นาคารชมุชนจะไดร้บัเมือ่
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน	ได้แก่
	 	 1.	 ได้รับการรับรองตามกฏหมาย
	 	 2.	 มสีทิธขิอรบัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	จากคณะ
กรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน	เชน่	การขอสนบัสนนุ
การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำาบัญชี	 การขอกู้เงินจาก	
ธกส.	หรือธนาคารออมสิน	 เพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียน
ในกลุ่ม	ฯลฯ
	 3.	มีสิทธิได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
พฒันากจิการตามมาตรการทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิ
วิสาหกิจชุมชนจัดให้มีขึ้น

	 	 นอกจากนี้	นางสาวอังคณา	ยังได้ร่วมตอบข้อ
ซักถามถึงข้อดีของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	
นัน่คอื	การไดร้บัการรบัรองตามกฎหมาย	ไดร้บัความ
ชว่ยเหลอืสนบัสนนุจากภาคเีครอืขา่ยทีเ่ปน็หนว่ยงาน
ราชการ	 เช่น	สามารถกู้เงินจาก	 ธกส.	หรือธนาคาร
ออมสนิ	เพือ่นำามาเปน็ทนุหมนุเวยีนในการปลอ่ยกูไ้ด้
ในกรณทีีเ่งนิทนุกลุม่ไมเ่พยีงพอ	และการจดทะเบยีน
จะต้องต่อทะเบียนปีต่อปี	หากไม่ต่อภายใน	2	ปี	 จะ
ถือว่าสิ้นสุดการเป็นวิสาหกิจชุมชน”

  นางศศิธร พิริย
กิจ	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	
บ า ง ส ะพ านสั ม พั น ธ์ 	
จำากัด	 ในเครือสหวิริยา	
กล่าวในนามหน่วยงาน
ที่ได้รับนโยบายการขับ
เคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ในด้านต่างๆ	 ว่า	 “ได้รับ
มอบหมายจากคณะ
กรรมการคณะนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	 เครือ
สหวิริยา	 ในการพัฒนา
และดำ า เ นิ น ง านด้ า น
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วม
กับพี่น้องชาวบางสะพาน	
โดยมุ่งหวังให้ภาคชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ความสำาเร็จของธนาคารชุมชน
ในวันนี้	เกิดจากความร่วมมือของพวกเราทุกคน	และ
ขอขอบคุณที่เครือข่ายธนาคารจากทุกชุมชน	ร่วมมือ	
ร่วมใจกันที่จะยกระดับ	“ธนาคารชุมชนบางสะพาน”	
ให้มีความมั่นคง	แข็งแรงขึ้น	เพื่อหมู่บ้านของเรา	เพื่อ
ตำาบลของเรา	หลายทา่นคาดหวงั	ระยะสัน้	ระยะกลาง	
และระยะยาว	ถงึการพฒันาและตอ่ยอดงานธนาคาร	
และวันนี้ได้รับข้อมูลจากเกษตรอำาเภอบางสะพาน	
ที่มาร่วมให้ข้อมูล	 ให้โอกาสใหม่เป็นอีกทางเลือกที่

จะนำาพาเรากา้วเดนิไปดว้ยความมัน่คงและแขง็แกรง่	
และทีมพี่เลี้ยงจากแผนกพัฒนาโครงการและการมี
ส่วนร่วม	ทีมส่งเสริมและพัฒนา	 เครือสหวิริยา	 เราก็
จะคอยเปน็พีเ่ลีย้งหนนุเสรมิ	และมุง่มัน่ในการพฒันา
ธนาคารให้มั่งคงแข็งแรง	 เพื่อให้ความเสียสละ	ทั้ง
เวลา	ทัง้ความสขุ	ทัง้พลงั	ของพวกเราไมส่ญูเปลา่	และ
กา้วไปดว้ยกนักบัภาคอตุสาหกรรมอยา่งเขม้แขง็และ
ยัง่ยนื	และหวงัวา่ธนาคาร	รุน่พี	่จะชว่ยดูแลกนัตอ่ๆ	ไป	
และเชือ่วา่ทกุทา่นทำาได	้เพือ่ความมัน่คงของธนาคาร

ชุมชนบางสะพาน	 และ
ก้าวไปไกลจนสามารถ
เปน็	“ชมุชนตน้แบบ”	เปน็
ตัวอย่างที่ดีให้กับพื้นที่
อื่นๆ	 ได้มาศึกษาเรียนรู้
ต่อไป”	
	 ด้ า นคว าม เห็ น
ของผู้ เข้าร่วมประชุมฯ	
นายปัญญา แก้วขาว 
ผู้จัดการธนาคารชุมชน	
หมู่	 4	 บ้านหนองระแวง	
ต.ธงชัย	 อ.บางสะพาน	
จ .ประจวบฯ 	 เ ผยว่ า	
“กิจกรรมนี้ทำาให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติมในเรื่องการจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน	 และคิดว่าเป็นประโยชน์มากสำาหรับคณะ
กรรมการ	และสมาชิกธนาคาร	เพราะตอนนี้	ธนาคาร
ชุมชนบ้านหนองระแวง	กำาลังดำาเนินการเรื่องการจัด
ทำาโรงนำ้าดื่ม	 ซึ่งต่อยอดจากธนาคารชุมชน	จุดแข็ง
ของเรา	คือ	มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ตอนนี้มีกว่า	140	
คน	และต้องขอขอบคุณทีมพี่เลี้ยงจากเครือสหวิริยา	
ที่นำาความรู้มาเพิ่มเติมเต็มให้กับเครือข่ายธนาคาร
และธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวง	 เปรียบเสมือน
เป็นน้องคนที่	16	จาก	18	ธนาคาร	วันนี้ได้แลกเปลี่ยน

ความรู้กับรุ่นพ่ีธนาคารชุมชนหลายแห่ง	ก็จะนำาความรู้
ไปพัฒนาให้ธนาคารมีประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้างความ
เช่ือม่ันให้กับสมาชิกธนาคาร		และท่ีสำาคัญหากมีดอกผล
เกิดข้ึนก็จะคืนสวัสดิการให้กับชุมชนแน่นอน	และอยาก
ให้ธนาคารชุมชนบางสะพานเติบโตไปด้วยความ
แข็งแกร่ง	เพื่อให้บ้านเราพัฒนาไปในทางที่ดีต่อไป”
  นางมณี ภัคดีเสมอ	 ผู้จัดการธนาคารชุมชน
บ้านทุ่งลานควาย	หมู่	 7	 ต.แม่รำาพึง	 อ.บางสะพาน	
จ.ประจวบฯ	 กล่าวว่า	 “วันนี้ ได้รับความรู้ เรื่อง
รัฐวิสาหกิจชุมชน	 รวมถึงได้พบปะเพื่อนๆ	 เครือข่าย
ธนาคารอื่นๆ	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	
สว่นในเรือ่งจดุแขง็ธนาคารบา้นทุง่ลานควาย	คอืคณะ
กรรมการธนาคาร	มีความเข้มแข็ง	มีความเสียสละ	มี
ความซื่อสัตย์ในการทำางานให้กับชุมชน	และมีการ
ต่อยอดในด้านสวัสดิการเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุที่
เป็นสมาชิกกับธนาคารฯ	รวมถึงการกู้ยืมเพื่อจัดงาน	
เช่น	 งานบวช	งานแต่งฯ	 งานศพ	 เป็นต้น	 โดยอนุมัติ
วงเงนิงานละ	20,000	บาท	คดิดอกเบีย้ครัง้ละ	200	บาท	
เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีความจำาเป็นหรือ
เดือดร้อน	“ธนาคารชุมชน”	 เป็นแหล่งเงินออม	และ
กองทนุหมนุเวยีนเพือ่ชมุชน	ดใีจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึข่อง
ธนาคารฯ	ขอบคณุคณะกรรมทกุทา่น	ทีท่ำางานรว่มกนั
มาตลอด	รวมถงึพีเ่ลีย้งจากเครอืสหวริยิา	ทีเ่ขา้มาชว่ย
เหลือในด้านต่างๆ	ค่ะ”
  นายอำานวย เปรียบปราง	 คณะกรรมการ
ธนาคารบ้านทุ่งนุ่น	หมู่	10	ต.พงศ์ประศาสน์	อ.บาง-
สะพาน	จ.ประจวบฯ	“ชมุชนเราเปน็ธนาคารนอ้งใหม่
มาได้	 1	ปี	 คิดว่าจุดแข็ง	 คือ	 การปล่อยเงินกู้ให้กับ
สมาชิก	 ผู้กู้ต้องมีคนคำ้าประกัน	 2	 คน	 และคนที่คำ้า
ไม่มีสิทธิกู้จนกว่าผู้กู้คนแรกจะผ่อนชำาระครบวงเงิน	
เพราะถือเป็นการประกันความเสี่ยงของเงินที่จะ
สูญหาย	และแผนพัฒนาธนาคารต่อไป	อยากเชิญ
ชวนใหค้นในชมุชนมาออมเงนิกนัมากๆ	และดใีจทีไ่ด้
มารว่มกจิกรรมวนันี	้ตอ้งขอขอบคณุเพือ่นๆ	เครอืขา่ย
ธนาคารที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และ
ทีมพี่เลี้ยงจากบริษัทฯ	ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้เสมอ”
  นางสาวสมบุญ รัตนปัญญา	คณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านตลาด	 หมู่	 1	 ต.กำาเนิดนพคุณ	
อ.บางสะพาน	 จ.ประจวบฯ	 “รู้สึกดีที่ได้มาเข้าร่วม
ประชุมเครือข่ายในวันนี้	ได้รับความรู้หลายเรื่อง	อาทิ	
การจดทะเบียนธนาคารชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชน	
และได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ	จากเครือข่ายธนาคาร
ชุมชน	มาวันนี้	 เป็นการเติมพลังให้กับเราให้มีกำาลัง
ใจที่จะก้าวเดินต่อไป	ธนาคารชุมชนจะเข็มแข็งต้อง
มีคณะกรรมการที่มีความซื่อสัตย์		เสียสละ	อดทน	จะ
ทำาให้ธนาคารก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”

รับมอบประกาศ    ต่อจากหน้า 1

เขา้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุโครงการ	“สถานประกอบ
การปลอดภัย	 เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”	 จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 โดยมีนาง
สนุนัท	์ใยเผอืก	สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ	์เปน็ประธานมอบใหก้บั	40	องคก์รใน
จังหวัดฯ	ที่ผ่านเกณฑ์	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	สำานักงาน
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 	 ซึ่งใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับสถาน
ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ	 “สถาน
ประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 ด้วยการ
จัดกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ปลูกจิตสำานึกด้านความ
ปลอดภัยสู่ชุมชน	และบุคคลากรในองค์กร	 ร่วมกัน
สร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ที่มีมาตรฐาน	ซึ่งจะ
สง่ผลใหล้ดการสญูเสยีทัง้ชวีติ	รา่งกาย	และทรพัยส์นิ	
โดยกำาหนดหลักการเป็นกรอบแนวทางให้สถาน
ประกอบการนำาไปดำาเนินการ	 เพื่อป้องกัน	อุบัติเหตุ
และโรคจากการทำางานอย่างยั่งยืน	 และมีการจัด
กิจกรรมสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการ
ทำางานใหแ้กน่กัเรยีน	นกัศกึษา	หรอืเยาวชนในชมุชน	
รวมทัง้เปน็โอกาสใหน้ายจา้งและลกูจา้งไดม้สีว่นรว่ม
โครงการนี้		จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช-
กุมารี	 ในวาระทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ	 60	พรรษา	 เป็นโครงการฯที่ทุก
หน่วยงานพร้อมใจ	 สนองในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์	 ที่ทรง
เปน็หว่งความปลอดภยัในการทำางาน
ของผู้ใช้แรงงาน
	 	 นับเป็นอีกความสำาเร็จของ	
8	บริษัทในเครือสหวิริยา	 ที่ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้ า น ค ว า มปลอดภั ย ใ น ส ถ าน
ประกอบการของภาครัฐ	 และบริษัท
ในเครือสหวิริยา	ยังคงเดินหน้าสร้าง
มาตรฐานที่ดี	ด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ
และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสถาน
ประกอบการที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ด้วยแนวทาง
การทำางานของกลุ่มเหล็กเครือสหวิริยา	คือ	ให้ความ
สำาคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 และ

ใส่ใจด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	รวมถึงสภาพ
แวดล้อมในการดำาเนินงานของพนักงานทุกส่วน	ถือ
เป็นนโยบายหลัก	และวันนี้	 เป็นโอกาสดีที่	 8	บริษัท
ในเครือสหวิริยา	 ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกีย

รติฯ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ซึ่งเครือสหวิริยา	
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานขยายองค์ความรู้
เรื่องความปลอดภัย	พร้อมทำากิจกรรมด้วยจิตอาสา
ในชุมชน	เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ประจำ�วันที่  1 พฤศจิก�ยน 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

ชุมชนน่าอยู่         ต่อจากหน้า 1 l  วันปิยมหาราช

	 เมื่อวันที่	 23	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 เครือ
สหวิริยา		ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ
เนื่องในวันปิยมหาราช	โดยทีมส่งเสริมและ
พัฒนา	 จากบริษัท	 บางสะพานสัมพันธ์	
จำากดั		ในฐานะผูแ้ทนบรษิทัในเครอืสหวริยิา	
อ.บางสะพาน		ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		รัชกาล
ที่ 	 5	 โดยมีหน่วยงานราชการ	 คณะครู	
นักเรียน	 องค์กรภาคเอกชน	 รวมถึง
ประชาชนทั่วไป	กว่า	300	คน	พร้อมใจกัน
ร่วมถวายความจงรักภักดี	ณ	บริเวณลาน
ดา้นหนา้ทีว่า่การอำาเภอบางสะพาน	จงัหวดั
ประจวบฯ

เครือสหวิริยา ร่วมน้อมรำาลึก 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

บจก. สไปซี่ ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดงาน 
OTOP Festival 2015 เทศกาลงาน OTOP แห่งปี

ครบครันสินค้าคุณภาพ
 บริษัท สไปซี่ จำากัด บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เครือ
สหวริยิา รว่มกบัสำานกังานเขตยานนาวา สานตอ่นโยบายภาครฐั
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จัดงาน
“OTOP Festival 2015” เทศกาลงาน OTOP แหง่ป ีภายในงานไดร้บั
เกียรติจาก นายนาวิน วานิช ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขตยานนาวา 

และนางวารณุ ีวฒุศิกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั สหแลนด์
พรอ็พเพอตีโ้ฮลดิง้ส ์จำากดั ในเครอืสหวริยิา รว่มเปน็ประธานเปดิ
งาน “OTOP Festival 2015” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 31 ต.ค. 58 
ณ ลานจัดแสดง ชั้น G อาคาร SV Mall ถนนพระราม 3 โดยสินค้า
ภายในงานแบ่งเป็น กลุ่มอาหาร กลุ่มสมุนไพร กลุ่มสิ่งทอ กลุ่ม

งานหัตถกรรม กลุ่มของประดับตกแต่งบ้าน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
กลุ่มงานฝีมือต่างๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยมาร่วมออกบูธ
กว่า 80 ร้านค้า บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความคึกคัก
จากผูป้ระกอบการทีน่ำาสนิคา้ OTOP หลากหลายมาจดัจำาหนา่ย
ให้เลือกชม เลือกช้อปกันอย่างจุใจ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้

ผ่านเกณฑ์รับทุนจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ลา่สดุทมีพีเ่ลีย้งจากแผนกพฒันาโครงการฯ 
เดนิหนา้สานตอ่งานพฒันาชมุชน ดว้ยการรว่มมอื
กับชุมชน หมู่ 4 บ้านระหาร ต.กำาเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ผลักดันโครงการร่วม
สร้างชุมชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ ภายใต้การนำาเสนอ
โครงการของสภาผูน้ำาชมุชนบา้นระหาร โดยผา่น
เกณฑ์รับทุน กว่า 180,000 บาท จากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมพี่เลี้ยง
และคณะทำางานฯ ไดร่ว่มมอืกนัจดักจิกรรม “เตมิ
ความสุขร่วมสร้างชุมชนบ้านระหารให้น่าอยู่”
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน

สร้างกระบวนการเรียนรู้ รณรงค์การลด ละ เลิก 
ปลอดเหล้า บุหรี่ รวมถึงการรับประทานอาหาร
ที่ปลอดสารพิษ โดยมีนางสาวสมศรี บุญเหลือ 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบางสะพาน ร่วม
อบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของเหล้า บุหรี่ และ
โทษของสารเสพติด ต่อด้วยความรู้ด้านการปลูก
ผักปลอดสารพิษแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการ  
ทำาเกษตรด้วยหลักธรรมชาติไม่พึ่งพาสารเคมีใน
ทุกขั้นตอนการผลิต  และต้นทุนการผลิตตำ่า สู่วิถี
ความพอเพียงอย่างย่ังยืน  เพ่ือสุขภาพท่ีดีของชุมชน
วิทยากรนายธวัช  พิมสอ  เกษตรอาสา  ผู้เช่ียวชาญ
จากบา้นระหาร พรอ้มนายนวิฒัน ์วงษส์นิ ผูใ้หญ่
บา้นระหาร รว่มเปดิงานดงักลา่ว มชีมุชนเขา้รว่ม 
100 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
  นอกจากนี้ ชุมชนยังได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่
ว่างบริเวณด้านหลังศาลาประชาคมทำาแปลง

เมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ ให้ชุมชนนำากลับไปปลูกที่
บา้น 5 ชนดิ เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองคนในชมุชน 
เป็นการร่วมสร้างความสุขให้ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากเครือสหวิริยา ร่วม
หนนุเสรมิเตมิความแขง็แกรง่ พฒันาคณุภาพชวีติ
ชุมชนบางสะพาน 
  นางวัฒนา ม่วงไหมทอง คณะทำางาน
โครงการ “เติมความสุขร่วมสร้างชุมชนบ้านระหาร
ให้น่าอยู่” กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันน้ี ว่า  “คณะ
ทำางานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความ

สามัคคีในชุมชน รวมไปถึงอยากให้คนในชุมชน
อยูอ่ยา่งมคีวามสขุมากขึน้ เราจงึมกีจิกรรมหลาย
อยา่ง เชน่ การใหค้วามรูแ้ละรณรงคง์ดเหลา้ บหุรี ่
และโทษของสารเสพติด การให้ความรู้เรื่องการ
ปลกูผกัสวนครวั และกจิกรรมออกกำาลงักาย อาทิ
การเลน่ฟตุบอล  ปัน่จกัรยาน  เลน่เบตอง  และขอ
เชิญชวนให้คนในชุมชนหันมาดูแลสุขภาพ  เพ่ือเรา
จะได้มีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ และอยู่อย่าง
มีความสุข  ขอขอบคุณทีมพ่ีเล้ียงจากเครือสหวิริยา
ทีเ่ขา้มารว่มคดิ รว่มทำาจนเกดิโครงการดีๆ  เชน่นี”้

ปลูกผักสวนครัว และผลไม้
ท้องถิ่นกินได้ แบบเกษตร
อินทรีย์
  กิจกรรมดังกล่าวฯ 
สร้างเสริมแนวทางการ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
รณรงค์การลด ละ เลิก 
ปลอดเหล้า บุหรี่ ให้ชุมชน
หันมาออกกำาลังกาย เพื่อ
สขุภาพทีด่ขีองชมุชนในทกุ
ด้าน ปิดท้ายด้วยการแจก
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