
แบ่งปันให้สังคม
พนกังานTCRSS
ระดมเงิน-ของใช้
มอบบา้นนกขมิน้
พนักงาน TCRSS คิดดีจัด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม 
ระดมแบ่งปันเงิน เสื้อผ้าและ
เครื่องใช้ รวบรวมให้น้องๆ 
ที่อยู่ในความดูแลของ “บ้าน
นกขมิน้” พนกังานเผยปลืม้ใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือ
สังคมและทำาให้น้องๆ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบริหารทั่วไป บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
หรือ TCRSS กล่าวว่าเมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทน
พนักงานจิตอาสาจำานวน 10 คน 
ได้นำาเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า และ
สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กมูลค่า 
10,000 บาท อ่านต่อ น.3

ปีที่  8   ฉบับที่  158   ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  2560

สร้าง109เยาวชนหัวใจสีเขียว
SSI จัดค่ายนักอนุรักษ์รุ่นท่ี12

เอสเอสไอร่วมกับสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 และเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตรอ์ำาเภอบางสะพาน จดักจิกรรมคา่ยนกัอนรุกัษ์
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียน
บา้นทา่ขาม อำาเภอบางสะพาน โดยมนีกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 จากโรงเรยีน
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน จำานวน 22 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 109 คน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำานึกท่ีดีให้แก่เยาวชนในท้องถ่ินและให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีหัวใจสีเขียว
มีจิตใจในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เอสเอสไอ ให้ความสำาคัญในการนำา
ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างย่ังยืน จึงได้เร่ิมดำาเนินโครงการด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชน และพนักงานได้มีโอกาสทำากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ รวมถึงได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ผ่าน
โครงการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น

เหล็กสหวิริยาเติมพลังบวกชุมชนบางสะพาน
จัดคณะผู้นำาศึกษาต้นแบบคนค้นฅนอวอร์ด
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อ
เสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจในการทำาความด ีพัฒนา
ชุมชน สังคม สานต่อพระราชปณิธานในหลวง
รัชกาล  9  โดยการพาผู้แทนชุมชน จำานวน 40 คน
เข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลคนค้นฅน           
อวอร์ด ครั้งที่ 9 “พลังของแผ่นดิน” ใน 9 สาขา
บคุคลตน้แบบ ณ ศนูยวั์ฒนธรรมแหง่ประเทศไทย  
กรงุเทพมหานคร  ดา้นตวัแทนชมุชนเผยเกดิแรง
บันดาลใจสำาหรับนำาไปขับเคล่ือนให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคี  เพ่ือให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งต่อไป
  ผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ รายงานว่า เมื่อ

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2560 ทีผ่า่นมา กลุม่เหลก็สหวริยิา
ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยการพาตัวแทนผู้นำาชุมชน
และตัวแทนเยาวชนอาสา รวมจำานวน 40 คน จาก
อำาเภอบางสะพาน เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล คน
ค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 ของบจก.ทีวีบูรพา ซึ่งกิจกรรม
ดงักลา่วเปน็การประกาศผลรางวลับคุคลตน้แบบใน 9
สาขา ประกอบดว้ย รางวลัเกยีรตยิศ รางวลัผูส้รา้งแรง
บันดาลใจ รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ
รางวัลคนเหล็กหัวใจใหญ่  รางวัลคนไทยใจอาสา  รางวัล
คนไทยหวัใจสเีขยีวรางวลัเยาวชนตน้แบบ  และรางวลั
คนค้นฅนเรื่องแห่งปีเพื่อเชิดชู    อ่านต่อ น.3

เอสเอสไอ รว่มกบัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
จงัหวดัประจวบครีขีนัธเ์ขต 1 และ
เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อำาเภอ
บางสะพาน จัดค่ายนักอนุรักษ์
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12 ขึ้น โดยเปิด
โอกาสให้เยาวชนบางสะพานได้
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดี
ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้
เยาวชนคนรุน่ใหมม่หีวัใจสเีขยีว
มีจิตใจในการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด-
ล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในค่าย โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
ในพื้นที่        อ่านต่อ น.2

สหวริยิา-ชุมชนร่วมเวทพีฒันา
ยกระดบัชมุชน“เข้มแข็งมสีขุ”
กลุ่มเหล็กสหวิริยาเปิดประสบการณ์
ผูน้ำาชมุชนบางสะพานในการพฒันา
ท้องถิ่น นำาคณะผู้แทนโครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนา ประกอบด้วย 

สภาผู้นำาชุมชน 9 แห่ง และธนาคาร
ชุมชน 18 แห่ง และผู้นำาชุมชนนัก
พัฒนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนพื้นฐาน       อ่านต่อ น.4
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

109 เยาวชน        ต่อจากหน้า 1
 
อำ�เภอบ�งสะพ�น จำ�นวน 22 แห่ง เข้�ร่วม
กจิกรรมจำ�นวน 109 คน ณ โรงเรยีนบ�้นท�่ข�ม 
เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิก�ยน 2560 ที่ผ่�นม�
  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
ร�ยง�นว่� บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี  
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ประถมศึกษ�
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเครือข่�ย
ครูวิทย�ศ�สตร์อำ�เภอบ�งสะพ�น ร่วมเปิด
โลกกว้�งให้เย�วชนบ�งสะพ�นได้เรียนรู้
ทรัพย�กรธรรมช�ติในพื้นที่อำ�เภอบ�งสะพ�น 
โดยก�รจัดกิจกรรมค่�ยนักอนุรักษ์รุ่นเย�ว์ รุ่น
ที่ 12 ขึ้น ซึ่งมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษ�ปีที่  5 จ�ก
โรงเรียนในพื้นที่ อำ � เภอ
บ�งสะพ�น จำ�นวน 22 แห่ง 
เข�้รว่มกจิกรรมจำ�นวน 109 
คน เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกที่
ดีให้แก่เย�วชนในท้องถิ่น
และให้เย�วชนคนรุ่นใหม่
มีหัวใจสีเขียว มีจิตใจใน
ก�รอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ สิ่ง
แวดล้อมผ่�นกิจกรรมที่จัด
ขึ้นภ�ยในค่�ยนักอนุรักษ์
รุ่นเย�ว์ 
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณ-
อุดมรัตน์  ผู้จัดก�รทั่วไป
สำ�นักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน
และส่ือส�รกลุ่ม บมจ.สหวิริย�
สตีลอินดัสตรี หรือ เอส-   
เอสไอ  กล่�วว่�  เอสเอสไอ
ตระหนักดีว่�ก�รดูแลรักษ�
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มี
คว�มสำ�คัญที่ต้องดำ�เนิน
ก�รควบคู่กับก�รพัฒน�
เศรษฐกิจและคว�มเจริญ
ก้�วหน้�ของประเทศ ซึ่ง
นอกจ�กกระบวนก�รจัด
ด�้นสิง่แวดลอ้มของโรงง�น
เอสเอสไอ ที่เร�ดูแลจัดก�ร
ใหด้กีว�่ม�ตรฐ�นทีร่�ชก�ร
กำ�หนดแล้ว เอสเอสไอเร�
ยังได้ดำ�เนินโครงก�รและ
กิจกรรมต่�ง ๆ เพื่อช่วยส่ง
เสริมให้ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนยังคงอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำ�คัญ
ของเอสเอสไอในก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิต
ประช�ชน ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม   
  เอสเอสไอ เริ่มจัดกิจกรรมค่�ยนักอนุรักษ์
รุน่เย�ว ์ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2548 จนปจัจบุนั มจีำ�นวน
ถงึ 12 รุน่ ซึง่ส�ม�รถรว่มสร�้งเครอืข�่ยเย�วชน
ที่มีหัวใจสีเขียว ได้จำ�นวน 1,136 คน ให้แก่
อำ�เภอบ�งสะพ�น ซ่ึงกำ�ลังเติบโตม�ช่วยพัฒน�
สิ่งแวดล้อมในบ้�นของเร� และมีเครือข่�ย
ครูวิทย�ศ�สตร์อ�ส�ที่มีส่วมร่วมดูแลรักษ�           
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
  “ผมขอขอบคณุทกุภ�คสว่นทีม่สีว่นทำ�ให้
กิจกรรมนี้ทำ�เสร็จลุล่วง ไม่ว่�เป็นกำ�ลังจ�ก

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ประถมศึกษ�
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่�ยครู
วิทย�ศ�สตร์อำ�เภอบ�งสะพ�น และเจ้�หน้�ที่
วนอุทย�นป่�กล�งอ่�ว”
  นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดก�รส่วน 
สำ�นักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน เอสเอสไอ กล่�วว่�
ก�รดำ�เนินกิจกรรมประกอบด้วยก�รเรียนรู้ทั้ง
ท�งด้�นทฤษฎี และปฏิบัติ เน้นก�รให้คว�มรู้
เกี่ยวกับธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย
ก�รลงพื้นที่ศึกษ�จ�กสถ�นที่จริง โดยมีฐ�น
เรียนรู้ต่�ง ๆ เช่น ฐ�นระบบนิเวศป่�ไม้ บริเวณ
วนอทุย�นป�่กล�งอ�่ว ฐ�นก�รเรยีนรูส้ิง่มชีวีติ
รอบโรงง�น (ดูนก) บริเวณสะพ�นไม้ข้�มคลอง
แม่รำ�พึง  ฐ�นระบบนิเวศช�ยฝั่งทะเล  บริเวณ

ช�ยห�ดแม่รำ�พึง ฐ�นระบบนิเวศป่�ช�ยเลน 

บริเวณเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติคลองแม่รำ�พึง 

ฐ�นก�รเรยีนรู ้ก�รกนิเพือ่ชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

และฐ�นก�รเรียนรู้ เสื้อนักอนุรักษ์หนึ่งเดียว

ในโลก นอกจ�กนี้กิจกรรมค่�ยนักอนุรักษ์รุ่น

เย�ว ์ยงัเปน็เวททีีเ่ปดิโอก�สใหเ้ย�วชนไดแ้สดง

คว�มคดิเหน็ และแสดงออกในท�งทีส่ร�้งสรรค์

ได้อย่�งเต็มที่

  นอกจ�กนีย้งัมกีจิกรรมก�รปลกูจติสำ�นกึ

ด�้นจติอ�ส�ใหก้บันกัอนรุกัษ ์ดว้ยก�รรว่มแรง

ร่วมใจเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้�วนอุทย�นป่�

กล�งอ่�วจนถึงบริเวณค่�ยลูกเสือ  เพื่อปลูกฝัง

ให้เย�วชนได้มีส่วนร่วมในก�รรักษ�คว�ม

สะอ�ด ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่เย�วชนใน

ท้องถิ่นและให้เย�วชนคนรุ่นใหม่มีจิตใจใน
ก�รอนุรักษ์หวงแหนทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ซึ่งบรรย�ก�ศกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
สนุกสน�นของเด็ก ๆ และแฝงไปได้ด้วยส�ระ
ประโยชน์คว�มเข้�ใจในเรื่องธรรมช�ติ ก�ร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่�นกิจกรรมภ�ยในค่�ย 
เป็นเวล� 3 วัน 2 คืน ระหว่�งวันที่ 16 - 18 
พฤศจิก�ยน 2560 ที่ผ่�นม� ณ โรงเรียนบ้�น
ท่�ข�ม
  นางประไพ เกษแก้ว ศึกษ�นิเทศก์ 

สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ� ประถมศึกษ�จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 กล่�วว่� “ปีนี้เป็นปีที่ 12 
และขอบคุณบริษัท ที่ให้ก�รสนับสนุนม�อย่�ง

ตอ่เนือ่งในแตล่ะปกีไ็ดผ้ลตินกัอนรุกัษร์ุน่เย�วป์ี

ละร้อยกว่�คนในทุก ๆ ปี ในส่วนหนึ่งพวกเข�

ก็ออกไปใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอย่�งมีคุณค่�

และในส่วนที่เร�ได้ออกไปติดต�ม ในหล�ย ๆ

โรงเรียนก็นำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ไปจัดกิจกรรม

ภ�ยในโรงเรียน ต�มบริบทของโรงเรียนเร�ก็

อย�กมีโครงก�รที่รุ่นพี่ ๆ ที่ผ่�นค่�ย ฯ ม�แล้ว

ได้ม�รวมตัวกัน เป็นก�รตกตะกอนคว�มคิด

ว่�จ�กก�รผ่�นค่�ยฯ ไปแล้วได้นำ�ไปใช้ในชีวิต

ประจำ�วันและอย�กกลับม�ดูแลบ�งสะพ�น

ของเร�เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรุ่นน้อง และจะได้

ต่อยอดระหว่�งรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และส่วนหนึ่ง

ได้กลับม�เป็นครู และม�เป็นวิทย�กรในค่�ย 

นี้ก็เป็นอีกคว�มภูมิใจที่เห็นได้ว่�แต่ละคนเป็น

เมล็ดทร�ยเล็ก ๆ ในส�ยธ�รเมื่อเมล็ดทร�ย 
หล�ย ๆ เม็ดรวมกันก็เกิดคว�มสมบูรณ์ขึ้นม�
ได้ ก็ขอบคุณบริษัท ที่ส่งเสริมกิจกรรมนี้ม�
ตลอดค่ะ”
  นางสาวโชตริส ตระกลูกำาเนดิ โรงเรยีน
บ�้นชะมว่ง กล่�วว่� “วนันีม้�ในฐ�นะวทิย�กร
ค่�ยฯ รุ่นที่ 12 แต่อย�กจะบอกเล่�เหลือเกินว่�
ก่อนจะเป็นคุณครู  ก็เคยเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ  ที่
ได้เป็นนักอนุรักษ์รุ่นเย�ว์  ได้มีโอก�สเข้�ค่�ย
ม�ก่อน แต่ก็ไม่เคยลืม เพร�ะเป็นค่�ยฯ ที่
ประทับใจม�ก ๆ และอยู่ในคว�มทรงจำ�เสมอ 
เรยีกว�่เปน็ค�่ยทีช่ว่ยจดุประก�ยของคว�มเปน็
นักอนุรักษ์ แล้วก็ทำ�ให้เร�นั้นหวนกลับม�มอง
ธรรมช�ติว่�จริง ๆ แล้วธรรมช�ติ ไม่ใช่ของใคร

คนใดคนหนึง่ แตเ่ร�ตอ้งชว่ย
กนัรกัษ�สิง่แวดลอ้ม และวนั
นี้ก็รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งจ�ก
ที่เคยเข้�ค่�ยและเป็นค่�ย
ที่ประทับใจ และวันนี้ได้ทำ�
หน�้ทีข่องคว�มเปน็วทิย�กร
ในค่�ย ซึ่งครั้งนี้เป็นก�รทำ�
หน้�ที่วิทย�กรครั้งที่ 3 แล้ว 
ก็เป็นคว�มประทับใจในวัย
เด็กและส่งต่อม�จนถึงเป็น
ครใูนวนันี ้และอย�กจะปลูก
ฝงัใหเ้ดก็และเย�วชนใหรู้จ้กั
รักกษ์ธรรมช�ติ และทุก ๆ ปี
กจ็ะม�เปน็สว่นหนึง่ของค�่ย
นี้อีกค่ะ”
      นายววิฒันช์ยั  กมิาคม
โรงเรียนบ้�น วังนำ้�เขียว 
กล่�วว่� “สำ�หรับคว�มรู้สึก
ทีไ่ดม้�เปน็สว่นหนึง่ของค�่ย 
ประทับใจที่ค่�ยนี้ได้ทำ�ให้
เด็กและครู ได้ เล็ง เห็นถึง
คว�มสำ�คญัของก�รอนรุกัษ์
ธรรมช�ติในจุดเล็ก ๆ ซึ่งจะ
ทำ�ให้นักเรียนได้นำ�ไปต่อ
ยอดในชวีติประจำ�วนัไดเ้ปน็
อย่�งดี”
        เดก็ชายพชัรพงษ ์ ยาง-
เยีย่ม  โรงเรยีนบ�้นดอนย�ง
กล่�วว่� “คว�มประทับใจ
ในก�รเข้�ค่�ยในครั้งนี้  มี
คว�มสนุกและได้รู้จักกับ
เพื่อนใหม่เยอะแยะเลย ได้
ทำ�อ�ห�ร และผมชอบฐ�น

กิจกรรมก�รเพ้นท์เสื้อเพร�ะทำ�ให้เร�ได้มี

จินตน�ก�ร และได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 

โรงเรียนบ้�นท่�ข�ม และทำ�ให้ได้เห็นต้นไม้

ใหญ่ ได้รู้จักนกและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผมขอ

ขอบคณุบรษิทัทีไ่ดใ้หก้�รสนบัสนนุกจิกรรมก�ร

เข้�ค่�ยทุก ๆ ปีครับ”           

  เดก็หญงิภทัรฐานนัท ์ ลิว่เวหา  โรงเรยีน

สม�คมเลข�นุก�รสตรี 1 กล่�วว่� “รู้สึกภ�ค

ภูมิใจที่ได้ม�เข้�ค่�ย ฯได้เจอเพื่อนให้  ได้ทำ�

กิจกรรมต่�ง ๆ ได้รู้จักพันธ์ุไม้ต่�ง ๆ ได้รู้จักสิ่ง

มีชีวิต ได้รู้จักนกหล�ยส�ยพันธ์ุ และทำ�ให้เร�

ได้รู้จักก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกับ

เพื่อน ๆ ในก�รเก็บขยะทั้งสองข้�งท�ง และได้

ประดิษฐ์เสื้อตัวเดียวในโลกด้วยค่ะ”
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เหล็กสหวิริยา      ต่อจากหน้า 1
 
ให้กำ�ลังใจกับบุคคลต้นแบบที่ เสียสละ 
ทำ�คว�มดีเพื่อสังคม ประเทศช�ติ ณ หอ
ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
กรุงเทพมห�นคร
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดก�ร
ทัว่ไป สำ�นกัก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนืและสือ่ส�ร
กลุ่ม บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด 
(มห�ชน) ผู้บริห�รกลุ่มเหล็กสหวิริย� กล่�ว
ว่� “ก�รจัดกิจกรรมโดยก�รพ�ตัวแทนผู้นำ�
ชุมชนบ�งสะพ�น และเย�วชนอ�ส�เข้�ร่วม
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรงบันด�ลใจ
ในก�รทำ�คว�มด ีขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ชมุชน 
ในมิติต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นด้�นสิ่งแวดล้อม 
ก�รทำ�หน้�ที่เย�วชนที่ดี ก�รร่วมอ�ส�ใน
ก�รพัฒน�ชุมชน ก�รศึกษ� เป็นต้น ซึ่งเชื่อ
ว่�ก�รพ�ตัวแทนผู้นำ�ชุมชนเข้�ร่วมจะก่อให้
เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน ไม่ว่�จะเป็นท�ง
ตรงและอ้อม และขย�ยต่อง�นช่วยเหลือ
สังคม นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รส่งเสริมพลังก�ร
ทำ�คว�มดีไม่ว่�ใครจะมองเห็นหรือไม่เห็น
อย่�งไร ก็ยังคงดำ�เนิน ทำ�คว�มดีอย่�งนี้
ไปเรื่อย ๆ ไม่หมดกำ�ลังใจ เพร�ะมีต้นแบบ
ที่ดีเป็นกำ�ลังใจ และเป็นก�รน้อมระลึกถึง
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช (ในหลวงรัชก�ลที่ 9) ส�นต่อพระ
ร�ชปณธิ�นของพระองคต์อ่ไป เพือ่เปน็ “พลงั
ของแผ่นดิน” ดังเช่นธีมง�นในวันนี้

  “ผมต้องขอขอบคุณบริษัท ทีวีบูรพ� 
จำ�กัด ที่จัดเวทีดี ๆ แบบนี้ขึ้น และเปิดโอก�ส
ให้กลุ่มเหล็กสหวิริย�ได้ร่วมพ�ชุมชนจ�ก
บ�งสะพ�นเข้�ร่วมง�น ซึ่งเป็นก�รเปิด
ประสบก�รณก์�รเรยีนรูแ้บบใหมใ่หแ้กช่มุชน”

  นายอำานาจ ชื่นสุราษฎร์ พัฒน�ก�ร 
อำ�เภอบ�งสะพ�น ได้กล่�วถึงก�รเข้�ร่วม
ง�นในครั้งนี้ว่� “ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของผม
ที่ได้ม�ร่วมง�นเวทีอันทรงเกียรติ ง�นคนค้น
ฅนในเวทีนี้ เป็นเวทีที่ค้นห�คนดี คนเก่ง คน
ที่มีจิตอ�ส� และกลุ่มเป้�หม�ยพี่น้องช�ว
บ�งสะพ�นที่ม�ในวันนี้ นับได้ว่�เป็นบุคคล
ที่มีคุณค่�ต่อแผ่นดินที่จะนำ�คว�มเก่ง คว�ม
ดี ของบุคคลต้นแบบไปใช้เป็นแนวท�งใน

ก�รดำ�เนินชีวิต ได้เดินต�มรอยเท้�ของพ่อ
หลวง ซึง่พอ่หลวงกย็งัคงอยูใ่นดวงใจของปวง
ชนช�วไทยตลอดไป เป็นเวทีที่ดีม�ก ต้องขอ
ขอบคณุตวัแทนจ�กกลุม่เหลก็สหวริยิ� ทีเ่ชญิ
เข้�ร่วมง�นในครั้งนี้ ทำ�ให้ได้แนวคิดเป็นแรง

ผลักดันให้พี่น้องช�วบ�งสะพ�น ได้รับทร�บ
และเรยีนรู ้ไดเ้หน็ตน้แบบ และอย�กใหท้กุคน
ที่ม�ร่วมง�นในครั้งนี้เก็บเกี่ยวประสบก�รณ์
คว�มรู้และนำ�ไปสู่แนวท�งก�รปฏิบัติตนใน
ก�รดำ�เนินชีวิตต่อไป”
  นางสำาราญ เตียงทอง  คณะกรรมก�ร
ธน�ค�รชุมชนบ้�นท่�มะน�ว ตำ�บลแม่
รำ�พึง กล่�วว่� “รู้สึกดีใจที่มีโอก�สได้ม�ร่วม
ง�นคนค้นฅน อวอร์ด ในครั้งนี้ ซึ่งจะนำ�สิ่ง

ที่ได้จ�กก�รเข้�ร่วมง�นไปบอกกล่�วให้กับ
คนในชุมชนฟัง หล�ยสิ่งหล�ยอย่�งที่ได้รับ
ชม ทำ�ให้ประทับใจม�กจึงเกิดแรงบันด�ลใจ
ทีจ่ะขบัเคลือ่นใหช้มุชนเกดิคว�มส�มคัค ีเพือ่
ให้หมู่บ้�นมีคว�มเข้มแข็ง พร้อมที่ก้�วผ่�น
ปัญห�และทำ�ง�นหมู่บ้�นไปด้วยกัน ห�กมี
โอก�สเข�้รว่มกจิกรรมด ีๆ  แบบนีก้จ็ะเข�้รว่ม
กับท�งกลุ่มเหล็กสหวิริย�อีกคะ”
  นายชัยชนะ วรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้�นและตัวแทนคณะกรรมก�รสภ�ผู้นำ�
ชุมชนบ้�นท�งส�ย ตำ�บลธงชัย ได้กล่�วถึง
ก�รเข้�ร่วมง�นในครั้งนี้ว่� “ประทับใจบุคคล
ต้นแบบที่ได้รับร�งวัลทั้ง 9 ส�ข� ต้นทุนคน
ต่�งก็มีคว�มดี คว�มเสียสละที่อุทิศตนเพื่อ
คนในสงัคมสว่นรวม และทีป่ระทบัใจม�กทีส่ดุ
คือ คุณสุก�นด� สุริยะรังษี กับร�งวัลคนเล็ก
หัวใจใหญ่ ผู้หญิงที่พิก�รระดับรุนแรง จ�ก
ชีวิตที่ปิดต�ยตัดข�ดจ�กโลกภ�ยนอก กลับ
ลุกขึ้นม� ก้�วข้�มคว�มกลัวและออกม�ช่วย
เหลอืกจิกรรมต�่ง ๆ  ในชมุชน ชว่ยเหลอืเพือ่น
ผูค้นพกิ�รดว้ยกนัอย�่งจงิจงัและเปน็รปูธรรม 
ห�ง�นห�อ�ชพีใหก้บัเพือ่นผูพ้กิ�รใหไ้ดม้งี�น
ทำ� แมว้�่ร�่งก�ยเข�จะพกิ�รแตจ่ติใจของเข�
ยิ่งใหญ่เหลือเกิน อย�กขอบใจตัวแทนจ�ก
กลุ่มเหล็กสหวิริย� ที่พ�พี่น้อง เพื่อน ๆ ได้ม�
ร่วมง�นและดูแลกระผม รวมทั้งพี่น้องช�ว
บ�งสะพ�นเป็นอย่�งดี ขอบคุณที่นำ�สิ่งดี ๆ 
และมปีระโยชนม์�มอบใหก้บัช�วบ�งสะพ�น
ครับ”

แบ่งปันให้สังคม    ต่อจากหน้า 1
 
จ�กก�รที่บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมพนักง�น
อ�ส�เพื่อผู้ด้อยโอก�สขึ้น ดำ�เนินก�รมอบ
ให้มูลนิธิบ้�นนกขมิ้น
  “กิจกรรมดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของ
ก�รสง่เสรมิใหพ้นกัง�นของเร�ไดม้สีว่นรว่ม
และเข้�ถึงก�รดำ�เนินง�นช่วยเหลือสังคม 
ต�มนโยบ�ยของบริษัทในก�รมีส่วนร่วม
ชว่ยเหลอืสงัคม
ในมิติต่�ง ๆ ไม่
ว�่จะเปน็สงัคม 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ก�รศึกษ� และ
เศรษฐกิจ ซึ่ง
กิจกรรมนี้เกิด
ขึ้ น จ � ก ก � ร
ร ะ ด ม ค ว � ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
พ นั ก ง � น ที่ มี
ต้ อ ง ก � ร ช่ ว ย
เหลือเด็ก ๆ  ผ่�น
มูลนิธิบ้�นนก
ขมิ้น  และได้ช่วยกันประช�สัมพันธ์  ช่วยกัน
ระดมก�รบรจิ�คไมว่�่จะเปน็ในรปูแบบของ
เงินช่วยเหลือ เสื้อผ้� และสิ่งของเครื่องใช้ 
ให้แก่เด็ก”
  นางสาวรัชกร  เชาวน์เลิศเสรี  เลข�นุก�ร
รองกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่ส�ยบรหิ�รทัว่ไป 
ให้สัมภ�ษณ์ว่� “จ�กก�รไปบริจ�คสิ่งของ

ให้กับ มูลนิธบ้�นนกขมิ้น รู้สึกประทับใจกิจกรรมครั้งนี้ม�ก เป็นคว�ม
รู้สึกสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ เนื่องจ�กเป็นก�รแบ่งปันนำ้�ใจให้กับเด็กกำ�พร้� 
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีโอก�สได้เดินท�งไปมอบสิ่งของด้วยตัวเอง 
แต่ครั้งนี้ได้มีโอก�สเดินท�งไปมอบสิ่งของเอง ได้พบเห็นเด็กตัวเล็ก ๆ มี
คว�มสุขกบัสิ่งทีพ่วกเร�ให้เข� เหน็รอยยิม้ทีไ่ม่เคยเหน็ม�กอ่น ทำ�ให้เกดิ
คว�มรู้สึกอย�กเป็นส่วนหนึ่งของก�รให้ไม่สิ้นสุดในโอก�สต่อไปที่ท�ง 
บริษัทฯ เห็นสมควรจะจัดขึ้น”  
  นายนฤพนธ ์ ท่ังสวุรรณ  ผูจ้ดัก�รสว่นรฐักจิสมัพนัธแ์ละกฎหม�ย 
ให้สัมภ�ษณ์ว่�  “เป็นอีกครั้ง ที่ TCRSS  ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดย

ร่วมบริจ�คเสื้อ
ผ้� และสิ่งของ
จำ�เป็นสำ�หรับ
เด็กด้อยโอก�ส
ณ  มูลนิธิบ้�น
นกขมิ้น  เมื่อวัน
ท่ี 16 พฤศจิก�ยน
คว�มรู้สึกที่ได้
เข้�ร่วมในครั้งนี้
ในฐ�นะผู้ให้น้องๆ
ด้อยโอก�สรู้สึก
ดใีจ และปลืม้ใจ
ที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว น
หนึ่งช่วยเหลือ

สังคมเป็นอีกท�งหนึ่งที่ได้ทำ�ให้น้อง ๆ มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น” 

  “ขอขอบคุณ TCRSS ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ทำ�ให้พนักง�นทุกคนมี    

ส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมกันมอบเสื้อผ้�และสิ่งของจำ�เป็นเพื่อให้น้อง ๆ  

ในครั้งนี้ สุดท้�ยนี้ผมหวังว่� TCRSS ของเร� ขอให้จัดกิจกรรมดี ๆ ร่วม

ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และช่วยเหลือในด้�นต่�ง ๆ เท่�ที่ทำ�ได้ รวมทั้ง

พนักง�นทุก ๆ คน ร่วมแรง ร่วมใจกันมอบสิ่งที่ดีให้สังคม ต่อไป”

     กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมต้อนรับตูน
บอดีส้แลมและมอบเงนิสนบัสนนุโครงการ
ก้าวคนละก้าว
              ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นกลุม่เหลก็สหวริยิ�รว่มใหก้�ร
ตอ้นรบัและเปน็กำ�ลงัใจน�ยอ�ทวิร�ห ์ คงม�ลยั  (ตนู บอดี้
สแลม)  และทมีง�นโครงก�รก�้วคนละก�้ว พรอ้มมอบเงนิ
สนับสนุนโครงก�รผ่�นก�รซื้อเสื้อ “ก้�วคนละก้�ว เพื่อ 11 
โรงพย�บ�ลทัว่ประเทศ” ของโรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น เปน็
เงนิจำ�นวน 200,000 บ�ท นอกจ�กนี ้ยงัไดร้ว่มสนบัสนนุนำ�้
ดื่ม จำ�นวน 1,000 ขวด ให้กับอำ�เภอบ�งสะพ�น เพื่อนำ�ไป
บริก�รทีมง�นวิ่งก�รกุศล โครงก�รก้�วคนละก้�ว เบตง-
แมส่�ย และประช�ชนทีม่�รว่มตอ้นรบั โดยมนี�ยศกัรนิทร ์
ทุมเสน น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่�ก�ร
อำ�เภอบ�งสะพ�น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิก�ยน ที่ผ่�นม�
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25604 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ยกระดับชุมชน      ต่อจากหน้า 1
 
การใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและตวัชีว้ดั
ความสขุชมุชนในงาน “มหกรรมเดนิตามรอยพอ่ สาน
ตอ่ความสขุอยา่งยัง่ยนื ครัง้ที ่3 และตลาดนดัความสขุ
ชุมชน” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมและภาคีคุณธรรม
สร้างสุข  ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก เผยรายช่ือ
ผู้นำาและชุมชนบางสะพานคนเก่งรับเสื้อสามารถ ธง
สญัลกัษณแ์ละเขม็กลดั เดนิตามรอยพอ่สานตอ่ความ
สขุอยา่งยัง่ยนื และธงสญัลกัษณช์มุชนคณุธรรม ผูน้ำา
ชมุชนชีเ้ปน็ประโยชนใ์นการนำาแนวคดิทีไ่ดไ้ปปรบัใช้
ในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่  24 - 25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมา
ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  สำานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว.) และเครือข่ายภาคีคุณธรรมสร้างสุข ได้แก่ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
มหาวทิยาลยัมหา มกฏุราชวทิยาลยั (มมร.) สำานกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ปปช.) มูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธิบุคคลพอเพียง 
กองทุนเวลาเพื่อสังคม ในเครือข่ายสยามอารยะ 
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และอำาเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายกและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัดงาน
มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชน ณ วัดป่า
ศรีถาวรนิมิต อ.ปากพลี จ.นครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อนำาเสนอรูปธรรมการจัดการตนเอง 
บนพืน้ฐานการใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตวัชีว้ดัความสขุ สง่เสรมิชมุชนทีม่คีวามมุง่มัน่ตอ่การ
พัฒนาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของเครือข่าย
ชมุชน สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจตอ่ประชาชนและ
ชุมชนต่างๆเพื่อให้ตระหนักต่อแนวทางการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
  ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่อำาเภอบางสะพานได้นำา
ผูน้ำาและผูแ้ทนชมุชนตา่งๆ ในเขตอำาเภอบางสะพานที่
ไดด้ำาเนนิกจิกรรมและพฒันาชมุชนรว่มกนัทัง้ในดา้น
สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม และผูแ้ทนจากสภา
ผู้นำาชุมชน 9 แห่ง และธนาคารชุมชน 18 แห่ง จำานวน 
60 คน เดินทางไปเข้าร่วม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน
พื้นฐานการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงานนี้ด้วย
  งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ 
ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
เปิดงาน รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รอง
อธกิารบดฝีา่ยพฒันากจิการเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อม
วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม และ พระครูปิยสีลคุณ
(ชำานาญ ปยิสโีล) เจา้อาวาสวดัปา่ศรถีาวรนมิติ กลา่ว
ถึงประวัติความเป็นมาของวัดป่าศรีถาวรนิมิต 
  ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับผู้นำา
ส่งเสริมความสุขชุมชน ธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม 
ไมท่นตอ่การทจุรติ ใหก้บัชมุชนทีมุ่ง่สง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของชมุชนในการรว่มกนัตอ่ตา้นการทจุรติดว้ยวถิี
วัฒนธรรม และเข็มกลัดความดี ให้กับวิทยากรเดิน
ตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน และชุมชน
ที่เข้าร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งมีสุข 
(ความดี ความสามารถ ความสุข) โดยธงสัญลักษณ์ชุมชน
คุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นความร่วมมือระหว่าง
ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) และสำานกังาน ปปช.  
  ท้ังน้ีมีผู้นำาและผู้แทนจากชุมชนอำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรับดังรายการต่อไปนี้
  1. เสื้อสามารถสำาหรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้าน
ส่งเสริมความสุขชุมชนจำานวน 2 ท่าน ได้แก่ นาย
ประวิทย์ รัตน์พงศ์ จากหมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ และ
นายเอี่ยม แสนสบาย หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทอง
มงคล
  2. ธงสัญลักษณ์และเข็มกลัด เดินตามรอยพ่อ
สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หมู่บ้าน
ทางสาย บ้านหนองระแวง บ้านดอนสูง (ตำาบลธงชัย) 
บ้านระหาร ตำาบลแม่รำาพึง บ้านทุ่งลานควาย (ตำาบล

กำาเนิดนพคุณ ) บ้านฝายท่า บ้านชะม่วง บ้านม้าร้อง 
บ้านทุ่งนุ่น (ตำาบลพงศ์ประศาสน์) บ้านสายเพชร 
(ตำาบลทองมงคล) 
  3. ธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม ต่อต้านการ
ทุจริต ด้วยวิธีวัฒนธรรม ประกอบด้วย บ้านทางสาย 
(ตำาบลธงชัย) บ้านม้าร้อง(ตำาบลพงศ์ประศาสน์) 
  นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา 
“เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างไรให้ยั่งยืน” 
โดยปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติ ตำาบลสองสลึง ปราชญ์ชาวบ้าน
บุรีรัมย์ และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมี
เวทเีสวนายอ่ย “สานตอ่ความสขุ สูค่วามยัง่ยนื” 4 เวท ี
ไดแ้ก ่เวทเีรยีนรู ้เครือ่งมอืและวธิกีารขบัเคลือ่นชมุชน
เข้มแข็งเป็นสุข เวทีปฏิบัติ  เดินตามรอยพ่อ น้อมนำา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำาสู่การปฏิบัติ เวที
สานต่อมุ่งมั่นตามรอยพ่อ สานต่อความสุขที่ยั่งยืน 
(กลุ่มคนรุ่นใหม่) 
  และ เวที “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี เพ่ือสังคมดี”
โดยมีคุณศศิธร พิริยกิจ ตัวแทนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
รว่มเสวนา และปดิทา้ยดว้ยพธิจีดุเทยีนนอ้มรำาลกึใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันแรกของกิจกรรม
  ส่วนวันที่สอง ได้มีการบรรยายพิเศษ การ
ทำางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสุข 

โดยมีผู้แทนจากสำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา การชม
ตลาดนัดความสุขชุมชน
  นายยงจริาย ุอปุเสน ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์
และความตัง้ใจในการจดังานครัง้นีว้า่ เปน็การรวมตวั
ของปราชญ์ชุมชน แกนนำาชุมชน จากเครือข่ายของ
สำานักงานทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กร
ภาคีคุณธรรมสร้างสุข ๑๔ องค์กร เพื่อส่งเสริมความ
รว่มมอืขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม สงัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุ 
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณใ์นงานพฒันาชมุชน โดยยดึหลกัศาสตร์
พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระ
ราชาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีแต่ละชุมชนต่อไป 
  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก กลา่ววา่ มคีวาม
ยนิดทีีท่างศนูยค์ณุธรรม และเครอืขา่ย เขา้มาชว่ยกนั
สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และอยากเห็นรูปธรรม
ของความสขุในชมุชน เชน่ ผูส้งูอาย ุผูข้าดโอกาสทาง
สังคม และ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือจาก
สังคม และมีกำาลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจาก
การทำาดัชนีความสุขประจำาหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาต่อยอด

กับวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกิด
การคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับสร้างแรง
บันดาลใจให้ชุมชน ชาวบ้านดำาเนินชีวิต โดยยึดพระ
ราชดำารัส “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ให้
กลายเป็นการกระทำาที่ต่อเนื่องสมำ่าเสมอ และยั่งยืน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนครนายกต่อไป
  นายชิตร ์ ขาวเผอืก  ผูใ้หญบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้น
ทุ่งนุ่น ตำาบลพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้
กลา่ววา่ “กจิกรรมครัง้นีไ้ดเ้รยีนรูห้ลาย ๆ  ดา้นดว้ยกนั 
ในเรื่องโครงการอยู่อย่างไรให้มีความสุข และคิดว่า
จะนำาความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปบอกกล่าว
ให้กับลูกบ้าน ทั้งยังสามารถนำามาใช้เรื่องของส่วน
ตัวด้วย อย่างน้อยยังได้นำาเรื่องมาเล่าให้ลูกบ้านฟัง
ถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นทำาอย่างไร และขอ
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ถือได้
วา่พลาดโอกาสทีด่ ีเพราะบางสิง่บางอยา่งไมค่ดิวา่จะ
มีก็มีภายในกิจกรรม ก่อนมาไม่คิดว่าจะเป็นกิจกรรม
ทีด่แีบบนี ้มาแลว้รูส้กึวา่เหน็ภาพคนทีม่ารูส้กึเบกิบาน
มีความสุขก็ทำาให้ผมมีความสุขตามไปด้วยครับ”
  นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านทางสาย ตำาบลธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าว
วา่ “มคีวามยนิดทีีไ่ดม้าเขา้รว่มกจิกรรมคณุธรรมและ
กิจกรรมตามรอยพ่อ ตั้งแต่วันที่ 22-25 พ.ย. ได้มาร่วม

ในคณะของในเครือสหวิริยาเป็นพี่เลี้ยงที่นำาหมู่บ้าน
เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำาความรู้ที่ได้มาทำา
ทั้ง 2 กิจกรรม มาใช้ในหมู่บ้านมาปรับปรุงหมู่บ้าน 
สิง่ไหนทีม่ปีระโยชนก์จ็ะนำาไปปรบัใชใ้นหมูบ่า้น และ
อยากจะฝากคนในชุมชนด้วยว่าในเมื่อมีผู้นำาเข้ามา
ร่วมกิจกรรม อยากให้คนในชุมชนได้ร่วมทำาตาม ถ้า
มีผู้นำาที่ดี มีผู้ตามที่ดี คือถ้ามีแต่ผู้นำาอย่างเดียวไม่มี
ผู้ตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ และต้องมีเครือข่ายนอก
อยา่งเครอืสหวริยิาทีม่าเปน็พีเ่ลีย้ง คอืตอ้งรว่มกนัทัง้ 
3 ฝ่าย ทั้งผู้นำา คนในหมู่บ้านหรือลูกบ้าน และหน่วย
งาน ทีค่อยชว่ยซพัพอรท์ ปรกึษาหารอื ตรงนีก้จ็ะตอ้ง
ร่วมมือกันถึงจะเกิดเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ได้”
  นายเอี่ยม แสนสบาย ประธานศูนย์เครือข่าย
สายเพชร ตำาบลทองมงคล อำาเภอบางสะพาน ผู้ที่ได้
รบัเสือ้สามารถ กลา่ววา่ “รูส้กึภมูใิจและขอบคณุทาง
กลุ่มเหล็กสหวิริยา คือ บริษัท สหวิริยาฯ เป็นผู้หนึ่ง
ที่ได้ทำางานร่วมกับสายเพชรมาโดยตลอดเพื่อคัดตัว
เข้ามารับรางวัลนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผมและชุมชนภูมิใจ 
ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นการเชียร์บริษัท เพราะเราร่วม
งานกันมาตั้งแต่ปี 2548 ค่อยเติมเต็มให้ตลอดเวลา 
และที่ภูมิใจมากที่สุด คือ แนวคิดของตัวผู้จัดงานที่
สามารถเลอืกสถานทีไ่ดด้มีาก และแนวรว่มของชมุชน 

ซึ่งน่าจะมีการสืบสานไว้และมีการจัดกิจกรรมแบบ
นี้ขึ้นทุกๆ ปี เพราะว่ามันเป็นแนวคิดร่วมของหลายๆ
สถาน หลายหน่วยงาน หลายบริษัทที่มาทำาร่วมกัน
ตรงนี ้และแตล่ะบรษิทัทีเ่ขา้มารว่มงานมคีวามมุง่หวงั
จะเข้าถึงประชาชนดีมากครับ ในส่วนตัวสิ่งแรกเลย 
ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่สวมหมวกอยู่หลายใบ คือ
คนที่สวมหมวกอยู่หลายใบ หมายถึงเข้าหลายสถาน
ที่ เพื่อที่จะเข้าไปพูดทุกสถานที่เพื่อชักชวน เชิญชวน
ทำาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การเดินตามรอย
พ่อเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี บางคนคิดจะเดินตาม
รอยพอ่แตค่ำาพดูคงจะสูล้งมอืปฏบิตัไิมไ่ด ้ผมกจ็ะขอ
เปน็คนหนึง่ทีเ่ปน็กระบอกเสยีงประชาสมัพนัธใ์นเรือ่ง
ของโครงการนีต้อ่ไปใหค้นอืน่ไดร้บัรูแ้ละเพือ่จะใหค้น
อื่นได้สืบสานต่อครับ”
  นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านม้าร้อง ตำาบลพงศ์ประศาสน์ อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “งานเดินตามรอย
พ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน สิ่งที่ได้รับอย่าง
แรก คือ ได้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับ อย่างน้อยเราได้รู้หลัก
การ หลกัความคดิ และกระบวนการการเดนิของหลกั
การเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานนี้ ส่วนนอกจากนั้น
ยังได้รู้จักเครือข่าย ได้พบปะเพื่อนใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคีเครือข่าย ทั้งศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรมและ
ปปช. และหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันในการให้
องค์ความรู้ หลังจากจบงานก็จะกลับไปพัฒนาใช้ใน
หมูบ่า้นของเรา จะนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ปน็
อมตะที่พ่อสอนตั้งแต่ดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่การทำาบัญชี
ครัวเรือน การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของครัวเรือน น่ีเป็น
หลักง่าย ๆ ที่จะกลับไปดำาเนินการและสืบสานต่อไป 
  สำาหรับในงานนี้บ้านม้าร้องยังได้รับรางวัล
ชุมชนต้นแบบอีกด้วย ซึ่งวิธีการดำาเนินการในเรื่อง
นี้ไม่ใช่แบบปีต่อปี แต่เป็นการดำาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการจัดการสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน การคัดแยกขยะต่างๆ และทำาสืบ
เนื่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผัก การ
ทำาปุย๋หมกั เพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบันโยบายของรฐับาลคอื
การลดรายจา่ย เพิม่รายได ้กเ็ลยทำาตอ่เนือ่งมาตลอด 
อีกทั้งยังมีเครือข่ายเข้ามาเสริมเติมไม่ว่าจะเป็นการ
ทำาฝายต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจ
พอเพียงครับ สำาหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าทำา
เพราะว่าเรากลับไปถามชุมชนว่าเราต้องการทำาแบบ
ไหน เรากลับไปทำาความสุขให้กับหมู่บ้านเราต้อง
กลับไปคิดว่าจะทำาให้หมู่มีความสุข เราต้องทำาอะไร
บ้าง และจัดอันดับไว้ตามความสำาคัญ ตอนนี้มีเป็น
โมเดลกา้วตามความด ี9 ความด ีเกีย่วกบัทางดา้นสิง่
แวดลอ้ม สขุภาพ และความสะอาดตา่งๆเปน็สิง่ทีต่อ้ง
กลับไปทำากับหมู่บ้านให้มีสุขภาพดี มีคุณธรรม ให้ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองครับ”
  นายสุรพงษ์ หาญรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่บ้านระหาร ต.กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์กลา่ววา่ “สำาหรบังานในวนันีไ้ดร้บั
ความรูม้ากมายในเรือ่งของเศรษฐกจิชมุชน ซึง่ตอนนี้
ภายในชมุชนมกีารสนบัสนนุเรือ่งการปลกูผกัสวนครวั
โดยหมู่บ้านนำางบประมาณซื้อเมล็ดพืชพันธุ์นำาไป
ให้แจกจ่ายชุมชนที่เข้าร่วมที่ต้องการจะปลูกผัก
สวนครัวกินกันเองภายในครัวเรือนครับ แต่ในการ
สนับสนุนของงบประมาณก็จะเป็นงานซัพพอร์ทไม่
ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วย เมล็ดพันธุ์พืช
ด้วย งบประมาณในส่วนนี้มาจากเงินกองทุนการ
พัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
มอบไว้ให้กับชุมชน และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้เบิกงบ
ประมาณนี้ออกมาโดยต้องขออนุมัติจากการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นั้นว่าเอาไปทำาประโยชน์ แต่สำาหรับโครงการนี้
ทางคณะกรรมการพร้อมสนับสนุน เนื่องจากเป็น
โครงการที่ดี และยังมีหลายโครงการที่จะสามารถนำา
ไปพัฒนาที่หมู่บ้านได้ ตอนนี้ที่หมู่บ้านระหารเองก็มี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชการเกษตร ที่ทำาจากพวก
ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนให้คนในชุมชนปลูก เพื่อ
ให้กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านนำาไปแปรรูปจำาหน่าย ขณะนี้
มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 80 ท่าน มีรายได้หมุนเวียน
ต่อเดือนประมาณสามหมื่นบาท ก็ทำาขายในชุมชน
และชุมชนใกล้เคียง”
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