
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ผลึกพลังชุมชน
รณรงค์ลดโลกร้อน โดยการจัดสอง
กิจกรรมได้แก่ โครงการ “2 ล้อรักษ์
บางสะพาน 2560 หรือ Bangsaphan 
Car Free Day 2017”     อ่านต่อ น.3

           สหวิริยาใส่ใจชุมชน-ร่วมดูแลโลก ร่วมชุมชนป่ันรณรงค์ลดใช้พลังงาน

ปีที่  8   ฉบับที่  156   ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  2560

10ปฅีนเหลก็มนิมิาราธอน
มอบ24ล.เพ่ือผูด้อ้ยโอกาส

ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017 โดย
กลุม่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
เหลก็ไทย SSI - TCRSS - NS Blue 
Scope - NS-SUS - JSGT คึกคัก
นักว่ิงร่วมงาน 1,400 คน พร้อมมอบ
รายได้การจัดกิจกรรมให้แก่ 21 
องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาส จำานวนเงิน 2,380,000 บาท
นำาไปส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อย
โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและ
สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคม
อย่างเข้มแข็ง เผย 10 ปีมียอด
บริจาคสะสม รวม 24 ล้านบาท 
ผูบ้รหิารเผยตัง้เปา้ยอดระดมทนุ
สะสมให้ถึง 100 ล้านบาท
     ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
ประกอบด้วย  บริษัท  สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) 
บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส  
บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด (NS 
Blue Scope)         อ่านต่อ น.2

กลุ่มเหล็กสหวิริยา
เพิ่มศักยภาพผู้นำาชุมชน
จัดอบรมทักษะการพูด
ต่อยอดธุรกิจคู่ค้าชุมชน
กลุ่มเหล็กสหวิริยาพัฒนาศักยภาพ
ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำาชุมชน
จัดอบรมหลักสูตร “การพูดในที่
ชมุชน” และ “แนวทางการจดัตัง้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ การถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์  และประ-
สิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทนุของตนเอง พรอ้มตอ่ยอด
ส่งเสริมการทำาธุรกิจร่วมเป็นคู่ค้า
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยมีตัวแทน
คณะกรรมการธนาคารชุมชน และ
สภาผู้นำาชุมชน จำานวน 41 คนจาก
19 หมูบ่า้น ในพืน้ที ่4 ตำาบล รอบ
โรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วม
ณ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  อ่านต่อ น.4

10 ป ี“ฅนเหลก็มนิมิาราธอน” มอบชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสรวม 24 ลา้นบาท      ผูบ้รหิารกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็
ประกอบดว้ย SSI-TCRSS-NS Blue Scope-NS-SUS-JSGT รว่มมอบรายไดจ้ากการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล ฅนเหลก็มนิมิาราธอน
2017 (ครัง้ที ่10) ใหแ้ก ่21 องคก์รการกศุลชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส จำานวน 2,380,000 บาท โดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ย เพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต  และสามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ  และมี
ผูเ้ขา้รว่มในรปูแบบตา่งๆ จำานวนกวา่  2,000  คน  มรีายไดจ้ากการจดั  10  ครัง้  รวม  24  ลา้นบาท  และมเีปา้หมายการจดังานอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆ นี้

เติมโอกาสเด็กดี-ขาดทุนทรัพย์
กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบ259ทุน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุน
การศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน
จากสถานศึกษา 22 แห่งในเขต 4 
ตำาบล รอบบริเวณท่ีต้ังบริษัทกลุ่ม

เหล็กสหวิริยา คือ ต.แม่รำาพึง ต.กำาเนิด
นพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และต.ธงชัย 
ประจำาปี 2560 โดยมอบทุนการศึกษา
จำานวน 259 ทุน       อ่านต่อ น.4
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เจเอฟอีเห็นผลงานTCRSSเชิงประจักษ์
มอบรางวัลการดำาเนินกิจการยอดเย่ียม
บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) หรอื
TCRSS ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่�งกลุ่มเอสเอสไอ
และกลุ่ม JFE ได้รับร�งวัล The Outstanding 
Performance and Contributions to the JFE Group
ประจำ�ปี 2016 จ�กบริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรช่ัน
เปน็ผลจ�กก�รดำ�เนนิกจิก�ร TCRSS ยอดเยีย่ม
และดีเด่น ส�ม�รถเพิ่มกำ�ไรคิดเป็นร้อยละ 5.8 
จ�กกำ�ไรเฉลี่ยของปี 2558 
 
 

    นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็
ไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ TCRSS เปิดเผยว่� 
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของ TCRSS ที่ส�ม�รถ
ทำ�กำ�ไรในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จ�กกำ�ไร
เฉลี่ยของปี 2558 ซึ่งม�จ�กยอดข�ยที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพ�ะกลุม่ย�นยนต ์และกจิกรรมลดตน้ทนุ
ของบริษัท นั้นบริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น 
ได้พิจ�รณ�มอบร�งวัล The Outstanding          
Performance and Contributions to the JFE Group 
ประจำ�ป ี2016 ใหก้บับรษิทั ซึง่เปน็ปแีรกทีไ่ดร้บั
ร�งวัลน้ี โดยได้รับมอบร�งวัลจ�กน�ยโคจิ ค�คีกิ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท เจเอฟอี สตีล 
คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 12 กันย�ยน ที่ผ่�นม�    

ณ สำ�นักง�นกรุงเทพฯ
 โดยกอ่นหน�้นีม้พีธิมีอบร�งวลัอย�่งเปน็
ท�งก�ร ได้จัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 
กันย�ยน พ.ศ. 2560
 “นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจ ที่บริษัท ได้รับ
เกียรติจ�ก เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น ที่ได้มอบ
ร�งวลั ผลก�รดำ�เนนิกจิก�รยอดเยีย่มและดเีดน่
แห่งปี  ซึ่งบริษัทได้รับร�งวัลนี้เป็นครั้งแรก  ซึ่ง

ถือว่�พนักง�น TCRSS ทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ของเร�เป็นท่ียอมรับของลูกค้�ช้ันนำ�ระดับ
ประเทศ ท้�ยสุดนี ้ขอขอบคุณทุกๆ หนว่ยง�นที่
ร่วมมือกันรักษ�คุณภ�พท่ีดีเย่ียมของผลิตภัณฑ์
และเร�ยงัคงมุง่มัน่รกัษ�ม�ตรฐ�น และพฒัน�
สินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พ ก้�วหน้�ต่อไป
อย่�งยั่งยืน” น�ยณรงค์ฤทธิ์กล่�วว่�
 ร�งวัล The Outstanding Performance 
and Contributions to the JFE Group เป็นร�งวัล
ที่บริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น มอบให้กับ
บรษิทัในเครอืของ JFE Group ทัง้ในประเทศและ
ต่�งประเทศที่มีผลก�รดำ�เนินกิจก�รยอดเยี่ยม 
และดีเด่นเป็นประจำ�ทุกปี

ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ฅนเหล็กมินิมาราธอน ต่อจากหน้า 1
 
บริษัท เอ็นเอส-สย�มยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS) 
และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลว�ไนซิ่ง (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (JSGT) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งก�รกุศล ฅนเหล็ก      
มนิมิ�ร�ธอน 2017 (ครัง้ที ่10) ขึน้ เมือ่วนัที ่16 กนัย�ยน
2560 ท่ีผ่�นม� ณ สวนลุมพินี เพ่ือนำ�ร�ยได้จ�กก�รจัด
กิจกรรมทั้งหมดนำ�ไปส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอก�ส 
ให้มีคุณภ�พชีวิต และโอก�สในก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�น
ต�่งๆ ใหห้ยดัยนือยูไ่ดใ้นสงัคมอย�่งเขม้แขง็ สง่เสรมิ
ใหป้ระช�ชนออกกำ�ลังก�ยเพ่ือสุขภ�พท่ีดี  นอกเหนือ
จ�กนี้ยังเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์  คว�มร่วมมือ
อันดีระหว่�งผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมเหล็ก คู่ค้� 
ลูกค้�  พนักง�น  ครอบครัวพนักง�นอีกด้วย  โดยมี
นักวิ่งเข้�ร่วมวิ่งกว่� 1,400 คน และมีผู้สนับสนุน
กิจกรรมโดยก�รซื้อเสื้อที่ระลึกจำ�นวนกว่� 600 คน
  โดยภ�ยในง�นไดจ้ดัใหม้กี�รวิง่ ทัง้หมด 3 ระยะ 
คือ เดิน-วิ่งก�รกุศล ระยะ 2.5 กม. ไม่มีก�รแข่งขัน วิ่ง
ฟนัรนั ระยะ 5 กม. และวิง่ฅนเหลก็มนิมิ�ร�ธอน ระยะ 
10 กม. มกี�รแขง่ขนั  นอกจ�กนี ้เอสเอสไอยงัมกี�รจดั
แขง่ขนัวิง่ระยะ 10 กม. ร�งวลัภ�ยในสำ�หรบัพนกัง�น
เอสเอสไอ อีกด้วย
  ผลปร�กฎว่�ร�งวัลสำ�หรับนักวิ่งภ�ยนอก
ระยะ 5 กม. ได้แก่ รุ่นอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปี ช�ย อันดับ 1 
ไดแ้ก ่เดก็ช�ยอนนัตธ์วชั เทพทว ีดว้ยเวล� 18.41 น�ท ี
ประเภทหญงิ ไดแ้ก ่เดก็หญงิพกิลุ ทองลอื เวล� 20.03 
น�ที รุ่นอ�ยุ 16-39 ปี ช�ย อันดับ 1 ได้แก่ Mr. Kigen 
Enockkipchirchir เวล� 16.34 น�ที หญิง ได้แก่น�งส�ว
อรปรีย� เถ�หน้อย เวล� 21.31 น�ที รุ่นอ�ยุ 40-49 ปี 
ช�ยได้แก่น�ยสร�วุธ ง�มศรี เวล� 18.20 น�ที รุ่นอ�ยุ 
40 ปีขึ้นไป หญิง ได้แก่ น�งส�วช่อทิพย์ กันอ่วม เวล� 
21.49 น�ที รุ่นอ�ยุ 50 ปี ขึ้นไป ช�ย ได้แก่ น�ยสัมผัส 
น�ครอด เวล� 19.55 น�ที
  ด้�นผลก�รแข่งขันระยะ 10 กม. ไม่แบ่งกลุ่มอ�ยุ
Overall อันดับ 1 ช�ย ได้แก่ Mr. Julius Kiprotich ด้วย
เวล� 33.50 น�ท ีหญงิ ไดแ้ก ่Miss Dorcas Jebotiptarus 
เวล� 45.06 น�ท ีร�งวลัแขง่ขนัภ�ยในสำ�หรบัพนกัง�น
เอสเอสไอ ระยะ 10 กม. ช�ย อันดับ 1 ได้แก่ น�ยต่อศักด์ิ
พิริยะสงวนพงศ์ เวล� 45.59 น�ที อันดับ 2 น�ยเอกรวี 
วรรณอนุสรณ์ เวล� 52.26 น�ที Overall หญิง อันดับ 1 
น�งส�วนวฉตัร เรอืงนภ�พร เวล� 66.40 น�ท ีอนัดบั 2 
น�งส�วเมธิณี โชติจิรก�ล เวล� 73.10 น�ที
  นายวิน วิริยประไพกิจ ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รกลุ่ม และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท สหวิริย�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) เอสเอสไอ หนึ่งใน
องค์กรร่วมจัดกิจกรรมนี้ กล่�วว่� “กิจกรรมเดิน-วิ่ง
ก�รกุศล ฅนเหล็กมินิม�ร�ธอน คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 10 แล้ว
เร�ส�ม�รถสะสมยอดเงินบริจ�คได้ 24 ล้�นบ�ท อย�ก
จะดำ�เนนิกจิกรรมนีต้อ่เนือ่งไปทกุๆ ป ีโดยมเีป�้หม�ย
ยอดเงินบริจ�คสะสมให้ถึง 100 ล้�นบ�ท จะได้เป็น
ประโยชน์ให้กับสังคม และระดมพวกเร�ช�วอุตส�หกรรม
เหล็กให้ออกม�คิดเพื่อสิ่งดีให้กับสังคมม�กขึ้น”
  “กิจกรรมปีนี้มียอดบริจ�คถึง 2.38 ล้�นบ�ท
ตอ้งขอขอบคณุทกุท�่น ไมว่�่จะเปน็สปอนเซอรท์ีเ่ปน็
คูค่�้ ลกูค�้ นกัวิง่ภ�ยนอก หรอื
แม้กระทั่งพนักง�นในองค์กร
ร่ ว ม จั ด เ อ ง ที่ ไ ด้ ส นั บ ส นุ น
กจิกรรมจนทำ�ใหม้ยีอดบรจิ�ค
ที่สูง เงินจำ�นวนนี้พวกเร�ได้
มอบให้แก่ 21 องค์กรก�รกุศล
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�ส นำ�ไป
ใชส้ร�้งคว�มแขง็แกรง่ พฒัน�
คุณภ�พชีวิต ต่อยอดดำ�เนิน
โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พต�่งๆ
ต�มคว�มส�ม�รถได้ ทั้งนี้  

  Miss Christian ผูเ้ข�้รว่มกจิกรรมจ�กประเทศ
ฟิลิปินส์ ประเภทฟันรัน 5 กม. กล่�วว่� “ฉันรู้สึกดี
ม�กๆ ที่วันนี้ได้ม�วิ่ง วันนี้เป็นก�รวิ่งในระยะท�ง 5 
กม.เป็นครั้งแรก ซึ่งเร�ทำ�เวล�ได้ 40 น�ที รู้สึกภูมิใจ
และดีใจม�กๆ ค่ะ สัญญ�ว่�ปีหน้�จะม�เข้�ร่วม
กิจกรรมดีๆ นี้อีกแน่นอนค่ะ”
  สำ�หรับร�ยได้จ�กก�รจัดกิจกรรมในปีนี้  
โครงก�รได้มอบช่วยเหลือองค์กรที่ดูแลผู้ด้อยโอก�ส
ซึ่งประกอบไปด้วย  1. มูลนิธิสงเคร�ะห์เด็กพัทย�  2. 
สถ�นสงเคร�ะหค์นพกิ�รก�รณุยเวศม ์ 3. ค�มลิเลยีน 

ตอ้งขอบคณุทกุองคก์รรว่มจดั TCRSS, NS Blue Scope, 
NS-SUS, JSGT ทีม่สีว่นชว่ยใหก้จิกรรมนีป้ระสบคว�ม
สำ�เร็จได้เป็นอย่�งดี”
  นายณรงค์ฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล  กรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด 
(มห�ชน) หรือ TCRSS ให้สัมภ�ษณ์กับผู้สื่อข่�วว่� 
“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ได้ม�ร่วมง�นในวันนี้ 
และได้เห็นคว�มร่วมมือร่วมใจของบริษัทเหล็กใน
ประเทศไทยในก�รทำ�กจิกรรมดีๆ  เพือ่สงัคมแบบนีท้กุ
ปี โดยเฉพ�ะปีนี้พิเศษกว่�ทุกครั้งที่จัดม� ซึ่งเป็นก�ร
ครบรอบ 10 ปีของก�รจัดง�น มีก�รเปิดวิ่งระยะ 10 
กม. ขึ้นเป็นปีแรก มีนักวิ่งนำ� (Pacer) เข้�ม�สร้�งสีสัน
ในกิจกรรม และมีนักวิ่งตอบรับกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น
เท�่ตวั โดยเฉพ�ะนกัวิง่จ�กภ�ยนอก จ�กจำ�นวน 130 
คนในปีที่แล้ว เป็นจำ�นวน 500 คน ซึ่งเต็มไวม�ก ใน
ระยะเวล�เพียงไม่กี่วันที่ได้เปิดรับสมัครออกไป ต้อง
ขอบคุณทุกท่�นที่เข้�ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และต้อง
ขอบคุณคณะทำ�ง�นจัดกิจกรรมทุกท่�นที่ทำ�ให้ง�น
นี้ประสบคว�มสำ�เร็จได้อย่�งดีเยี่ยมได้รับผลตอบ
รับที่ดีในก�รจัดง�นและได้รับคำ�ชม ขอบคุณครับ”
  นายสมเกียรติ  ปินตาธรรม  ประธ�นบริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ NS Blue 
Scope กล่�วว่� “ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่วิ่งฅนเหล็กมินิ
ม�ร�ธอน ปี 2017 ถือว่�ปีนี้เป็นปีที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จ เพร�ะว่�มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่�งๆ 
กว่� 2,000 คน เป็นปีแรกที่มีวิ่ง 10 กม. ถือว่�ประสบ
คว�มสำ�เร็จม�ก วันนี้คนเยอะม�ก ต้องขอขอบคุณ
เอสเอสไอที่เป็นต้นเรื่องในก�รจัดง�นนี้ ซึ่งทำ�ให้
อุตส�หกรรมเหล็กในประเทศไทยมีก�รประส�นง�น
กนัทำ�กจิกรรมเพือ่สงัคมในลกัษณะแบบนี ้เปน็ง�นวิง่
เพือ่สขุภ�พดว้ย เปน็ก�รวิง่เพือ่ก�รกศุลดว้ย ขอบคณุ
ครบั ขอบคณุทกุคนทีม่�รว่มวิง่วนันีข้อใหส้ขุภ�พแขง็
แรงสมบูรณ์ได้บุญกันทุกคนครับ”
  Mr. Toshiya Iwano กรรมก�รบริษัท เจเอฟอี
สตีล กัลว�ไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) กล่�วว่� 
“ผมรู้สึกดีเป็นอย่�งม�กครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในก�ร
เข้�ร่วมกิจกรรมฅนเหล็กมินิม�ร�ธอน เป็นกิจกรรม
ทีด่มี�กๆ ก�รจดัง�นมคีว�มเหม�ะสมทัง้เรือ่งสถ�นที่
และก�รจัดก�รกิจกรรมของเร�ในวันนี้เป็นกิจกรรม
ที่เร�ร่วมกันวิ่งและได้มอบเงินร�ยได้คืนให้กับสังคม 
เร�ในฐ�นะบริษัทเหล็กมีโอก�สไม่บ่อยครั้งที่จะได้
เข้�ร่วมกิจกรรมที่ดีแบบนี้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไม
กิจกรรมฅนเหล็กมินิม�ร�ธอนจึงเป็นกิจกรรมดีๆ
สำ�หรับพวกเร�ครับ”
  Miss  ShingKi  ผูเ้ข�้รว่มกจิกรรมจ�กประเทศ
ฟิลิปินส์ ประเภทฟันรัน 5 กม. กล่�วว่� “ฉันคิดว่�
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำ�หรับทุกๆ คน 
พวกเร�ตั้งใจที่จะม�เข้�ร่วมกิจกรรมและครั้งนี้ก็
เป็นครั้งแรกซึ่งมันอ�จจะดูว่�ย�กแต่มันก็ทำ�ให้เร�
แข็งแรงและมีสุขภ�พที่ดีกว่�เดิม อีกทั้งยังเป็นก�ร
สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ อีกด้วย ฉันอย�ก
ให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นอีกในทุกๆ ปี และฉันก็จะม�เข้�
ร่วมอีกแน่นอน โดยตั้งเป้�หม�ยว่�ปีหน้�จะลงวิ่งใน
ระยะท�ง 10 กม. 

โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง-ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอดส์  4. ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษจังหวัดระยอง 5. สถ�น
คุ้มครองสวัสดิภ�พเด็ก จังหวัดระยอง 6.มูลนิธิ
สงเคร�ะห์เด็กของสภ�ก�ช�ดไทย  7. มูลนิธิเพื่อเด็ก
พิก�ร  8. มูลนิธิคนต�บอดไทย  9. มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
10. มูลนิธิอนุเคร�ะห์คนพิก�รในพระร�ชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี  11. สถ�น
สงเคร�ะหเ์ดก็ช�ยบ�้นมห�เมฆ  12. สถ�นสงเคร�ะห์
เดก็ออ่นพญ�ไท  13. มูลนธิคินพกิ�รไทย  14. โรงเรยีน
บ�้นเดก็ร�มอนิทร� (บ�้นเดก็ต�บอดผูพ้กิ�รซำ�้ซอ้น)  

15. มูลนิธิช่วยคนปัญญ�อ่อน
แห่งประเทศไทยในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์  16. สม�คมรวม
ปัญญ�คนพิก�ร  17. โรงเรียน
โสตศกึษ�เทพรตัน ์บ�งสะพ�น  
18. มูลนิธิส�กลเพื่อคนพิก�ร  
19. มูลนิธิโรงพย�บ�ลเลิดสิน
20. สถ�นสงเคร�ะห์เด็กช�ย
บ�้นป�กเกร็ด  21. กองทุนพัฒน�
เด็กและเย�วชนในถ่ินทุรกันด�ร
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ลดใชพลังงาน      ตอจากหนา 1
 
และโครงการ “ปน 2 ลอชวยพอปลูกปา” ขึ้น เนื่อง
ในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day พรอมกับสนับ
สนุนนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน 
โดยกิจกรรมประกอบดวย การปนจักรยานรณรงค
ลดการใชพลังงาน 12 กิโลเมตร จากที่วาการอําเภอ
บางสะพานถึงอบต.แมรําพึง ตอจากนั้นเปนการปน
จักรยานจากอําเภอบางสะพานไปยังพื้นที่สาธารณะ
หมูบาน หมู 7 บานหนองตาจา ต.กาํเนดินพคณุ ระยะ
ทางไป-กลับ 18 กม. เพื่อปลูกตนไมและปลอยพันธ
สัตวนํ้ารวมกับชุมชน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 
500 คน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผานมา
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
กลุมเหล็กสหวิริยารวมกับหนวยงานสวนทองถ่ิน  อําเภอ
บางสะพาน ชมุชนบางสะพาน ดาํเนนิ “โครงการ 2 ลอ
รกัษบางสะพาน 2560 Bangsaphan Car Free Day 2017” 
ในวัน Car Free Day ขึ้น เพื่อรณรงคลดการใชพลังงาน 
ลดภาวะโลกรอน การออกกําลังเพื่อสุขภาพ และการ
หนัมาใชจกัรยานเพือ่การเดนิทางมากขึน้ ซึง่ปนีจ้ดัขึน้
เปนปที ่7 แลว โดยครัง้นีไ้ดรบัเกยีรตจิาก พ.อ.กรกานต 
นาเวชวานิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เปนประธานในพิธี มีนายยงยุทธ มลิทอง ผูบริหาร
กลุมเหล็กสหวิริยา นายณรงคพงษ โพธิสมบัติ รอง
ประธานกิตติมศักดิ์ กลุมเหล็กสหวิริยา ผูนําชุมชน 
และประชาชน จาํนวนกวา 500 คน รวมใหการตอนรบั
และเขารวมกิจกรรมปนจักรยาน
  กจิกรรมประกอบดวย พธิเีปด การรวมรองเพลง
ชาตใินเวลา 08.00 น. และปนจกัรยานรณรงคจากหนา
ที่วาการอําเภอบางสะพาน ผานตลาดบางสะพาน 
มุงไปยังถนนเลียบชายหาดแมรําพึง บริเวณหนา
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง และกลับมายัง
หนาทีว่าการอาํเภอบางสะพาน รวมระยะทาง 12 กม.
ซ่ึงบรรยากาศภายในการปนจักรยานเต็มไปดวยรอยย้ิม
ความสนุกสนานของผูรวมเขางานและสนุกไปกับกิจกรรม
ลุนรับจักรยานในการลงทะเบียนเขารวมในครั้งนี้ 
  นายยงยุทธ มลิทอง ผูบริหารกลุมเหล็ก
สหวิริยา กลาววา จากการท่ีไดมีการกําหนดใหวันท่ี  22
กันยายนของทุกปเปนวัน Car Free Day โดยทั่วโลก
พรอมทั้งหลายหนวยงานในประเทศไทยไดรวมกัน
รณรงคจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงงดการใชรถและ
เคร่ืองยนตเพ่ือเปนการลดการใชพลังงานในวันดังกลาว
โดยป 2560 นี้ไดมีการกําหนดจัดงาน Car Free Day 
พรอมกนัทัว่ประเทศ ในวนัอาทติยที ่24 กนัยายน 2560
  เชนเดยีวกบักจิกรรม Bangsaphan Car Free Day 
ภายใตโครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน ซึ่งกลุมเหล็ก
สหวิริยา ไดจัดดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลาถึง 7 
ปแลว นับตั้งแตการริเริ่มดําเนินกิจกรรม Bangsaphan 
Car Free Day อยางเปนรูปธรรมขึ้นเปนครั้งแรกของ

“ปน 2 ลอ ชวยพอปลูกปา”
ตอจากการกิจกรรมปน 2 ลอรักษบางสะพาน 2560 
เสร็จสิ้น ประชาชนไดมีการรวมกันลงทะเบียน
จํานวน 108 คน เพื่อทํากิจกรรม ปน 2 ลอชวย
พอปลูกปาขึ้น ซึ่ ง เปนอีกหนึ่ งกิจกรรมที่ เปน
ประโยชนตอชุมชนบางสะพาน เพราะเปนการสง
เสริมความอุดมสมบูรณของทรัพยกรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม และเปนการนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิไดของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
     นายผดุงศักดิ์ ปราณ-
อุดมรัตน ผูบริหารเครือ
สหวิริยา กลาววา “กิจกรรม
ปน 2 ลอชวยพอปลูกปา
บรษิทัในกลุมเหลก็สหวริยิา
ไดริเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในป 2556
ในชื่อโครงการ “เอสเอสไอ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปลูกปา 86 ไร” 
ณ พื้นที่แปลงปลูกปาทุงขี้ตาย จํานวน 9 ไร หนึ่งใน
จาํนวน 5 แปลงเปาหมาย เพือ่ฟนฟบูาํรงุรกัษาพืน้ที่

ปาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ดวยการปนจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร เพื่อ
ปลูกปา โดยไดรวมกับกรมปาไม หนวยงานภาครัฐ 
ชุมชนบางสะพาน พรอมใจรวมปลูกปา 

 โดยครั้งนี้ เราไดกําหนดพื้นที่ในการปลูก
ที่ พื้นที่สาธารณะหมูบาน หมู 7 บานหนองตาจา 
ต.กําเนิดนพคุณ และปลอยพันธุสัตวนํ้า รวมกับ
ชมุชน ซึง่มกีารเดนิทางไปกลบัดวยการปนจกัรยาน 

เปนการรักษาสิ่งแวดลอมและลดใชพลังงานดวย 
เปนระยะทางไปกลับ 18 กม. คิดจากหนาที่วาการ
อําเภอบางสะพาน
 กลุมเหล็กสหวิริยามีความมุงมั่นสืบสาน      

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดานการ
ดแูลรกัษาปาและนํา้ อยางตอเนือ่ง โดยกจิกรรมปน 
2 ลอ ชวยพอปลูกปา ปนี้ถือเปนปที่ 5 แลว และเรา
ยังมีความมุงมั่นในการดําเนินการอยางตอเนื่องใน

ทกุป และปตอๆ ไป ครบั เพือ่ยงัประโยชนรวมกนัให
กบัชมุชนไดมอีากาศบรสิทุธิ ์แหลงทาํหากนิ ปลกูฝง
การอนรุกัษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมดวยการลงมอื
ทํา อนุรักษทรัพยากรใหกับลูกหลานของเรา”
 นายสุวัฒน พิบูลยงาม ผูใหญบาน หมู 7 
บานหนองตาจา กลาววา “มคีวามยนิดตีอโครงการ
ดีๆ แบบน้ีครับ ท่ีวาปนจักรยานมาปลูกปา ลดโลกรอน

ทําความดีถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในนามชาวบานมีความยินดี
เปนอยางมากที่มีกิจกรรมดีๆ 
แบบนี้ อยากใหจัดตอเนื่อง
ตอๆ ไป”
      นายธงชัย เหลือหลาย 
ผูเขารวมกิจกรรม กลาววา 
“อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้
บอยๆ เปนกิจกรรมที่ดีมาก

ครับ เพราะเปนการชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาต ิและยงัทาํใหมสีขุภาพทีด่ ีอยากเชญิชวน
ทุกทานเขารวมกิจกรรมกันเยอะๆ ถาปหนาจัดอีก 
จะไมพลาดจะเขารวมกิจกรรมแนนอนครับ”

อําเภอบางสะพานในป 2554 โดยไดรับความรวม
มือในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดีจากหนวยงาน
ตางๆ รวมถึงประชาชนชาวบางสะพานที่สนใจเขา
รวมกิจกรรม เชนเดียวกับป 2560 นี้ เครือสหวิริยาได
ดําเนินกิจกรรม Bangsaphan Car Free Day เนื่องในวัน
ปลอดรถ หรือ Car Free Day ประจําป 2560 ขึ้นภายใต   
“โครงการ  2 ลอรักษบางสะพาน 2560 โดยไดกําหนด
จดักจิกรรมในวนัอาทติยที ่24 กนัยายน 2560 พรอมกบั
พีน่องชาวไทยทัว่ประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคหลกัเพือ่
รณรงคใหหนวยงานตาง ๆ  ตลอดจนพอคา ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ในเขตอําเภอบางสะพานได
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน
และการรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมและ
รณรงคใหชาวบางสะพานใชจักรยานแทนการใช
รถยนตและรถจักรยานยนต เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
รวมลดการใชพลังและลดภาวะโลกรอน อีกทั้งยัง
สนบัสนนุและผลกัดนัการจดัตัง้ชมรมจกัรยานในเขต
ตาง ๆ  ขึ้นเพื่อเปนตนแบบในการรณรงค และสงเสริม
การออกกาํลงักายเพือ่สรางเสรมิสขุภาพทีด่ขีองผูเขา
รวมโครงการและคนในชุมชน 
  นอกจากนี้เปนการรวมกันแสดงออกถึงพลัง
ความสามคัคขีองชาวบางสะพานในการรวมลดภาวะ
โลกรอนแลว กิจกรรมนี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยจรรโลง
ใหชุมชนและโลกของเรานาอยูยิ่งขึ้นอีกดวย ทายนี้
ผมขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมกันจัดกิจกรรมใน
วันนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลามารวมพลังเพื่อ
บางสะพานและโลกของเรา ขอขอบคุณครับ  
  พ.อ.กรกานต นาเวชวานิชกุล รอง ผอ.รมน. 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ กลาววา ปญหาภาวะโลกรอน
นบัเปนปญหาสิง่แวดลอมหนึง่ทีท่กุคนหนัมาใหความ

ใสใจกันมากขึ้นในปจจุบัน เพราะเปนเรื่องใกลตัว ซึ่ง
สาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาภาวะโลก
รอนขึน้ คอื เกดิจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
รูปแบบตางๆ เขาสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลทําใหชั้น
บรรยากาศโอโซนตัวกรองแสงอาทิตยถูกทําลายมากข้ึน
เรือ่ยๆ ซึง่ในปจจบุนัปญหาภาวะโลกรอนไดกลายเปน
ปญหาสิ่งแวดลอมในระดับภาคีโลก ที่ตองมีภารกิจ
รวมกันแกไขโดยไมเลือกวาเปนภาครัฐหรือเอกชน  
  จากเหตุผลดังกลาว กลุมเหล็กสหวิริยา ใน
ฐานะองคกรเอกชนซึง่ใหความสาํคญัดานสิง่แวดลอม
จงึไดดาํเนนิการจดักจิกรรม Bangsaphan Car Free Day  
ภายใต “โครงการ 2 ลอรกัษบางสะพาน”  ขึน้ตอเนือ่ง
เปนครัง้ที ่7 แลว โดยถอืโอกาสดรีวมกบัพีน่องชาวไทย
ทั่วประเทศพรอมใจกันจัดกิจกรรมรณรงคลดการใช
พลงังานและรวมลดภาวะโลกรอนเนือ่งในวนั Car Free 
Day ซึง่เปนกจิกรรมทีจ่ดักนัแพรหลายทัว่ประเทศและ
ทั่วโลก โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งนับเปนเรื่องที่นา
ยนิดทีีม่ผีูสนใจเขารวมกจิกรรม Bangsaphan Car Free 
Day เปนจํานวนมากขึ้นทุกป เพราะนั่นนับเปนนิมิต
หมายที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงพลังของชาวบางสะพาน
ในการตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของสิ่ง
แวดลอมโดยถือโอกาสวันนี้รวมมือรวมใจกันลดการ
ใชพลังงานและลดภาวะโลกรอน ซึ่งผมไมอยากให
ทุกทานใหความสําคัญในการปฏิบัติเพียงแควันนี้
แตอยากใหทุกทานตระหนักและใหความสําคัญใน
การรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตลอดไป
ซึ่งนอกจากเพื่อชวยลดภาวะโลกรอนของอําเภอ
บางสะพานและโลกของเราแลว การปนจักรยานก็ยงั

ถอืเปนการออกกาํลงักายซึง่จะชวยเสรมิสรางรางกาย
ของเราใหแข็งแรงอีกดวย
  นางสาวสนุดิา เพชรประสทิธิ ์พนกังานบรษิทั 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
กลาววา “ไดเขารวมกจิกรรมนีเ้ปนประจาํทกุป เพราะ
เลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการรวมอนรุกัษสิง่แวดลอม 
ลดภาวะโลกรอน กจิกรรมนีย้งัสงเสรมิใหทกุคนไดหนั
มาออกกาํลงัเพือ่มสีขุภาพทีด่ ีเกดิการตืน่ตวัหนัมาใช
จกัรยานในการเดนิทางมากขึน้ เปนการสรางอากาศที่
สะอาดสดชื่น แลวยังเปนการสรางความสัมพันธอัน
ดีกับชุมชน อยากจะใหมีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆ ป ซึ่ง
เปนประโยชนมากสําหรับชุมชนของเราคะ”
  นายวชิ  รักศิริ  ประชาชน ม.4 ต.บางสะพานนอย
กลาววา “ความรูสึกท่ีไดเขามารวมกิจกรรมน้ี เดิมทีผม
เปนเกษตรอาํเภอบางสะพาน ไดเขารวมกจิกรรมของ
สหวริยิาบอยครัง้ดวยกนั และกจิกรรมนีก้เ็ปนกจิกรรม
ดีเลยอยากมาเขารวม และถือเปนการทําความดีเพื่อ
พอหลวง ร.9 ดวย เพื่อใหเปาหมายของพระองคทาน
เรือ่งสิง่แวดลอม การลดโลกรอนพฒันาขึน้เรือ่ยๆ โดย
เฉพาะทุกวันนี้ ปญหาโลกรอนมันมีปญหาอยู ถาเรา
มารวมดวยชวยกันโลกก็จะนาอยูขึ้นครับ”
  นายเสนห หินศรี ประธานชมรมจักรยาน
รุงอรุณ  อําเภอบางสะพานนอย  กลาววา “วันนี้รูสึก
ประทับใจ และเปนอีกครั้งหนึ่งที่ไดมารวมกิจกรรม 
และจะปนไปรวมปลูกปาดวย การสงเสริมใหปน
จักรยานถือเปนการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
ทําใหมีสุขภาพที่ดี พอสูงวัยการออกกําลังกายเปน
เรื่องสําคัญและจําเปนนะครับ การหันมาใชจักรยาน
ยังเปนการชวยลดภาวะโลกรอนและทําใหมีสิ่ง
แวดลอมที่ดีใหกับลูกหลานของเราอีกดวย”
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มูลค่ารวม 625,000 บาท ทุนการศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา จำานวน 249 ทุน มูลค่า 275,000 บาท 
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำานวน 10 ทุน 
มูลค่า 350,000 บาท นอกจากนี้พนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหแ้กเ่ยาวชนบางสะพาน เพิม่เตมิจากสว่นของบรษิทั ภาย
ใต้ กิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ซึ่งในปี 2560 นี้มีพนักงาน
บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาแจ้งความจำานงสนับสนุนทุน
การศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานจำานวน 164 ทุน รวม
มูลค่า 202,500 บาท
 กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนบางสะพานจาก 22  โรงเรียนในเขต 4 ตำาบล
คือ ตำาบลแม่รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ ตำาบลพงศ์-
ประศาสน์ และตำาบลธงชัย จำานวน 259 ทุน มูลค่า 
625,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรม ทุนนี้เพื่อน้อง เปิดโอกาส
ให้พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนทุนการ
ศึกษา (ส่วนตัว) เพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท จำานวน 164 
ทุน มูลค่า 202,500 บาท โดยนายเลิศยศ แย้มพราย ปลัด
อาวุโสอำาเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ หอประชุมเรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
 นายเลิศยศ แย้มพราย  ปลัดอาวุโสอำาเภอ
บางสะพาน ได้กล่าวกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า 
“โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็น
โครงการที่ดีมากครับ ผมต้องขอขอบคุณและขอแสดง
ความชืน่ชมกลุม่เหลก็สหวริยิาในฐานะทีเ่ปน็องคก์รเอกชน
ที่ให้ความสำาคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนเสมอมา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้าน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งว่าด้วยเรื่องการศึกษานั้น ถือ
เป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาประเทศ  เพราะเป็นสิ่งที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ 
และทรพัยากรทีม่คีณุภาพจะเปน็แรงขบัเคลือ่นใหท้อ้งถิน่
ชุมชน และประเทศพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เยาวชนซึง่ถอืไดว้า่เปน็อนาคตของชาต ิเปน็กำาลงั
หลักสำาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนาเยาวชน แต่ปัญหาสำาคัญ
ประการหนึ่งที่พบคือ โอกาสทางการศึกษาของแต่ละ
บุคคลไม่เท่าเทียมกัน  ดังจะเห็นได้ว่าเยาวชนในท้องถิ่น
จำานวนหนึ่งเรียนดี  ประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ดังนั้น การมอบทุนการศึกษาของกลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่ง
มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถม
ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นการสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการ
ศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง อนัจะนำามาซึง่การพฒันาตนใหก้ลาย
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและกลายเป็น
บุคลากรคุณภาพของท้องถิ่นและชุมชน  
 และในปี 2560 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำาเนิน
โครงการมอบทนุการศกึษาใหแ้กเ่ยาวชนในทอ้งถิน่มาเปน็
ปีที่ 24 แล้ว นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีองค์กร
เอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาอย่างกลุ่ม
เหลก็สหวริยิาใหก้ารสนบัสนนุมาเปน็ระยะเวลาทีย่าวนาน 
และเป็นสิ่งที่น่าชื่มชม ผมจึงขอฝากไปถึงน้องๆเยาวชน
บางสะพานที่ได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ไป ขอให้นำาทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางการศกึษาสูงสดุเพือ่พฒันาตนและพฒันาประเทศของ

เราต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณผู้อำานวยการโรงเรียน 
คณะคร ูตลอดจนผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัในกลุม่เหลก็
สหวิริยาที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาสำาหรับ
เยาวชนและมสีว่นรว่มทำาใหก้จิกรรมโครงการฯสำาเรจ็ลลุว่ง
ไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกคนครับ”
 นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้บริหารกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “ตลอด
ระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยามี
ความตัง้มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิควบคูก่บัการรว่มเปน็สว่น
หนึง่ในการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่โดยจดักจิกรรมพฒันา
ชุมชนด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาชุมชนด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นอันจะ
นำาไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป โครงการมอบ
ทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยานับเป็นโครงการพัฒนา
ชุมชนด้านการศึกษาที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องถึง 24 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่
เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาตนให้กลายเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและกลายเป็นบุคลากร

คุณภาพของท้องถิ่นและชุมชน  เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้อง
ถิ่น ชุมชน และประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึง
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไป 
 และสำาหรับโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็ก
สหวริยิาประจำาป ี2560 นีก้ลุม่เหลก็สหวริยิาไดม้อบทนุการ
ศกึษาใหแ้กเ่ยาวชนจากสถานศกึษาในเขต 4 ตำาบลบรเิวณ
รอบที่ตั้งของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาบางสะพาน คือ 
ตำาบลแม่รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
และตำาบลธงชัยจำานวน 259 ทุน มูลค่ารวม 625,000 บาท 
โดยแบ่งประเภทการมอบทุนดังนี้ ทุนการศึกษาระดับชั้น
ประถมศกึษา-มธัยมศกึษาจากสถานศกึษา 22 แหง่ในเขต 
4 ตำาบล จำานวน  249 ทนุ มลูคา่ 275,000 บาท ทนุการศกึษา
ต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำานวน 2 ทุน มูลค่า 70,000 บาท 
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต้ “โครงการ
ครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู” จำานวน 8 ทุน มูลค่า 280,000 บาท  
 ทั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบทุนการ
ศกึษากลุม่เหลก็สหวริยิานีจ้ะชว่ยสนบัสนนุและเปดิโอกาส
ทางการศกึษาใหก้บัเยาวชนในทอ้งถิน่ไดร้บัการศกึษาทีด่ ี
และตอบสนองเจตน์จำานงค์ของเยาวชนที่ต้องการทุนการ
ศึกษาเพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำามาซึ่ง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” 
 เด็กชายณตะวัน กลั่นเสนาะ นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นดอนทองทีไ่ดร้บัทนุจากกลุม่เหลก็
สหวิริยา กล่าวว่า “ครอบครัวของผมมีพี่น้อง 3 คน พ่อผม
และแม่ผมทำางานหนักมาก ด้วยภาระที่ต้องเลี้ยงดูส่งผม
และน้องอีก 2 คนเรียนหนังสือ ทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมจะ
เอาไปใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ผมและน้อง 
เพื่อแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว ผมขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวริยิาทีม่อบทนุการศกึษานีใ้หก้บัผม ขอบคณุมากครบั”
 เด็กหญิงสุวพัชร เหมาะศรี นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ทีไ่ดร้บัทนุจากกลุม่เหลก็
สหวริยิา กลา่ววา่ “หนขูอขอบคณุกลุม่เหลก็สหวริยิาทีม่อบ
ทนุการศกึษาใหแ้กห่น ูหนจูะนำาทนุการศกึษานีไ้ปชว่ยแบง่
เบาภาระของย่า เพราะหนูเห็นย่าทำางานหนักทุกวัน เพื่อ
หาเงนิมาใชจ้า่ยภายในครอบครวั หนจูะตัง้ใจเรยีนหนงัสอื 
นำาเงินทุนการศึกษามาใช้ในยามจำาเป็นเท่าน้ัน ขอบคุณค่ะ”
 นายอนิรุทธ์ ดอนสะคู นักศึกษาชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำาปี 2560 กล่าวว่า “ผมขอ

ขอบคุณโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่
ทำาให้ผมได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผมมี
ความใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ อยากเป็นผู้เผย
แพร่ความรู้ให้น้องๆ รุ่นหลังได้มีความรู้ ทุนการศึกษานี้
สามารถชว่ยแบง่เบาภาระของแม ่ซึง่เลีย้งผมและนอ้ง ดว้ย
ตวัคนเดยีวมาโดยตลอดหลงัจากพอ่เสยีชวีติ ผมจะใชจ้า่ย
ทุนการศึกษาน้ีอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ”
 นอกเหนอืจากนี ้ในป ี2560 กลุม่เหลก็สหวริยิายงัจดั
กจิกรรม “ทนุนี.้.เพือ่นอ้ง”  โดยประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังาน
บรษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิาสามารถแจง้ความจำานงในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา (ส่วนตัว) เพ่ิมเติมจากส่วนของบริษัท
 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม กล่าวว่า 
“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว สำาหรับกิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อน้อง” 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวริยิามสีว่นรว่มในการสนบัสนนุทนุการศกึษา (สว่นตวั) 
ให้แก่น้องๆเยาวชนบางสะพานจาก 22 โรงเรียนในเขต 4 
ตำาบล คือ ตำาบลแม่รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ ตำาบลพงศ์
ประศาสน์ และตำาบลธงชัย ซึ่งในปี 2560 นี้ นับเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้บริหารและพนักงานให้ความ

สนใจและรว่มสนบัสนนุทนุการศกึษากนัเขา้มาเปน็จำานวน
มากถึง 164 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 202,500 บาท ซึ่ง
ผมคาดว่าน่าจะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป”
 นายกิตติคม พูลสมบัติ พนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาที่ร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทุนนี้...
เพื่อน้อง ประจำาปี 2560 เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอส
เอสไอว่า “กิจกรรมทุนนี้...เพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ดีมาก
ครับ เพราะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานบริษัท ได้มีส่วน
ร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆเยาวชน
บางสะพาน ผมรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมนี้ เพราะทำาให้ผมได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นจำานวนเงินที่ไม่ได้มากมาย
อะไร แตอ่ยา่งนอ้ยกส็ามารถนำาไปแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ย
ใหก้บัครอบครวัของนอ้งๆทีไ่ดร้บัทนุการศกึษาไดไ้มม่ากก็
นอ้ย รวมถงึนำาไปเปน็ทนุการศกึษาตอ่ในอนาคตไดอ้กีดว้ย 
ผมขอให้โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา 
และกิจกรรมทุนนี้...เพื่อน้อง อยู่คู่กับอำาเภอบางสะพาน
ตลอดไป เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
แก่น้องๆเยาวชนบางสะพาน และผมจะร่วมมอบทุนการ
ศึกษาอีกในโอกาสต่อๆ ไปครับ”
 คุณนสิตา สุวรรณหงส์ พนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหลก็สหวริยิาทีร่ว่มมอบทนุการศกึษาในกจิกรรมทนุนีเ้พือ่
น้อง ประจำาปี 2560 เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า
“รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่น้องๆ เยาวชนบางสะพาน ในกิจกรรมทุนนี้...
เพื่อน้อง เพราะน้องๆ จะได้นำาเงินทุนการศึกษาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวของ
น้องๆ ได้ อยากจะเชิญชวนพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาทุกท่าน ร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทุนนี้...
เพือ่นอ้ง เพิม่มากขึน้ในทกุๆ ปเีลยนะคะ เพือ่เปน็การสรา้ง
โอกาสทางการศึกษาของน้องๆ เยาวชนบางสะพานของเราค่ะ”  
 เด็กชายปภาวิน เดชพ่วง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหินกอง ที่ได้รับทุนการศึกษา
จากกิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ
พี่ๆผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่
จัดกิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” ขึ้นมา ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับ
ทุนการศึกษานี้ เพราะคุณพ่อของผมทำางานหนักมาก เงิน
ทีพ่อ่ไดม้าบางครัง้ไมเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยภายในบา้น ผม
มพีีน่อ้งอยูส่ามคน นอ้งสาวคนกลางอยูช่ัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 3 ส่วนน้องคนเล็กอายุได้ 6 เดือน แม่ของผมมีภาระต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงดูยายที่ป่วย ทำาให้แม่ของผมไม่มีรายได้ 
ผมต้องการเรียนสูงๆ มีอนาคตที่ดี ผมสัญญาว่าถ้าผมได้
ทุนมา ผมจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการศึกษาให้มาก
ที่สุดครับ” 
 เด็กชายสถาพร เพียรทอง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะม่วง ที่ได้รับทุนการศึกษา
จากกจิกรรม “ทนุนี.้..เพือ่นอ้ง” กลา่ววา่ “ผมไดร้บัทนุจาก
พี่ๆ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาใน
กิจกรรม ทุนนี้...เพื่อน้อง ผมรู้สึกดีใจมากครับ เพราะผม
จะได้นำาทุนการศึกษาไปช่วยยายของผม ซ่ึงมีอาชีพกรีดยาง
เพื่อเลี้ยงทุกคนภายในบ้าน แต่ด้วยรายจ่ายที่ค่อนข้าง
เยอะ ทำาให้รายได้ไม่เพียงพอ เมื่อได้ทุนการศึกษาจากพี่ๆ
กลุ่มเหล็กสหวิริยามาทำาให้แบ่งเบาภาระยายของผมได้
ครับ ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ และนำาทุนนี้ไปเป็นทุนการ
ศึกษาต่อของผม ขอบคุณพี่ๆ มากครับ”

อบรมการพูด        ต่อจากหน้า 1
 
ผูน้ำาชมุชนชีพ้รอ้มนำาความรูท้ีไ่ดก้ลบัไปพฒันาตนเองและ
ชุมชนบางสะพาน
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อ
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพูดในที่ชุมชน” และ 
“แนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้โครงการ 
“พัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน และสภาผู้นำาชุมชน” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในที่
ชุมชนให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำา
ชุมชน ได้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารแก่กลุ่ม
เป้าหมาย และสามารถสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องตามหลัก
วิธี พร้อมกับได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจชุมชน ประสานความ
ร่วมมือ ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความแข้มแข็ง ความ
สามัคคี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมให้
เกิดการส่งเสริมการทำาธุรกิจร่วมควบคู่ไปกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา
  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ 
ปราณอดุมรตัน ์ผูบ้รหิารกลุม่เหลก็สหวริยิาเปน็ประธาน

เปิดงาน โดยมีนายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก
นางสาวปัทมา สนธิทรัพย์ พัฒนาการอำาเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร พรอ้มทมีงาน มาเปน็วทิยากรใหค้วามรู้
โดยมีตัวแทนคณะกรรมการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำา
ชุมชน จำานวน 41 คน จาก 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำาบล 
รอบโรงงานกลุม่เหลก็สหวริยิาเขา้รว่ม ณ เรอืนธารารสีอรท์ 
อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  นายอรรถกร  รักทิม  ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ 
เอสเอสไอ กลา่ววา่ การดำาเนนิกจิกรรมธนาคารชมุชน และ
สภาผู้นำาชุมชน นั้น คณะกรรมการของทั้ง 2 กิจกรรม โดย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้นำาชุมชน ทั้งที่เป็นทางการ และ
ไม่ทางการ ซึ่งเป็นแกนนำาหลักในการดำาเนินงานพัฒนา
หมู่บ้านในด้านต่างๆ และจากการที่เจ้าหน้าที่กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาได้เข้าร่วมดำาเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
พบวา่ มปีจัจยัทีส่ำาคญัอกีอยา่งหนึง่ในการทีจ่ะผลกัดนัการ
ดำาเนินงานสำาเร็จไปตามวัตถุประสงค์ได้นั่นก็คือ “ทักษะ
การพดูในทีช่มุชน” เนือ่งจาก คณะผูน้ำาชมุชนหลายแหง่ที่
ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการพูด การสื่อสาร กับชุมชน และ
การพดูในทีส่าธารณะ คอื ไมก่ลา้พดูกลา้แสดงออก รวมถงึ
ไมส่ามารถเลา่เรือ่งราวการดำาเนนิงานของชมุชนตนเองให้

ผูอ้ืน่รบัทราบ และเขา้ใจได ้ทัง้ๆ ทีไ่ดม้กีารดำาเนนิงานเรือ่ง
ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน 
  ดังนั้น การจัดทำาโครงการ พัฒนาศักยภาพสภา
ผู้นำาชุมชน และธนาคารชุมชน (การพูดในที่ชุมชน) จึงเป็น
อกีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพดา้นการพดูใหก้บัคณะ
ผู้นำาชุมชน เนื่องจาก การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการจาก
ผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ และเข้าใจวัตถุประสงค์
ของผู้พูด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้าน
การพูด พัฒนาบุคลิกภาพ จนสามารถทำาหน้าที่พูดในที่
ชุมชน รวมถึงการยกระดับการพูดให้เป็นมืออาชีพ เป็น
ตัวแทนสภาผู้นำาชุมชนและธนาคารชุมชนในการสร้างชื่อ
เสียง และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวเองและชุมชนได้ สามารถ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารการดำาเนนิงานของกลุม่เหลก็
สหวิริยาให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย
  นายอรรถกร กล่าวว่า ในส่วนการฝึกอบรม เรื่อง 
“การบรหิารจดัการกองทนุในชมุชน โดยการตอ่ยอดพฒันา
ธุรกิจชุมชน” เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ธนาคาร
ชุมชนได้มีการบริหารจัดการกองทุนของตนเองให้มีการ
เจริญเติบโต และมีการดำาเนินงานท่ีหลากหลาย โดยเป็นการ
ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจ หรือสร้างโอกาสในการเข้ามา
เป็นคู่ค้าร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ

สง่ผลใหก้บัชมุชนของตนเองไดร้บัผลประโยชนม์ากยิง่ขึน้
  นายพงษ์พันธ์ พูนประเสริฐ คณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านฝายท่า หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าว
ว่า “ในการเข้าร่วมฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนกับบริษัท
สิง่ทีไ่ดร้บักลบัไป คอื ความรู ้และประสบการณ ์ซึง่จะไดน้ำา
กลบัไปพฒันาศกัยภาพของตนเอง หรอืถา้มโีอกาสกจ็ะได้
สอนหรอืพูดคยุใหก้บับคุคลอืน่ภายในหมูบ่า้นไดร้บัรู ้และ
อยากจะฝากให้กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ดำาเนินกิจกรรม
การฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนแบบนี้ในรุ่นต่อๆ ไปอีก”
  นายสุวัฒน์  คิ้ววงศ์งาม  ผู้ใหญ่บ้านหนองตาจ่า
หมู่ 7 ต.กำาเนิดนพคุณ กล่าวว่า “สำาหรับการมาเข้าร่วม
ฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนให้กับคณะกรรมการธนาคาร
ชุมชน สภาผู้นำาชุมชน ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับ
ผู้นำาชุมชนในแต่ละแห่ง ที่จะได้มีโอกาสในการฝึกการ
พูด การประชาสัมพันธ์ หรือการเป็นผู้นำาที่ดี ทำาให้ได้รู้
ถึงหลักการ วิธีการพูด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคณะ
กรรมการคนอื่นๆ ในโอกาสต่อไป สำาหรับการฝึกอบรม 
เรื่อง การพูดในที่ชุมชน ในครั้งนี้ ใช้เวลาน้อยไป ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมบางคนยังไม่สมบูรณ์แบบ และมีความกล้า
แสดงออกไม่มากนัก ก็อยากให้มีการฝึกอบรมแบบนี้อีก
ต่อๆ ไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำาชุมชนชุดเดิมหรือชุดใหม่
เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติม”
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