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สงเสริมงาน-ชวยเหลือผูพิการ
พม.มอบโลเกียรติคุณดีเดนSSI
หนุนเยาวชนรูวีธี
ทดสอบคณุภาพนํา้
กลุมเหลก็สหวริยิา
จดั”นกัสืบสายนํา้”
กลุมเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรม
นกัสบืสายนํา้ เสรมิสรางความรู 
ความเขาใจดานการประเมิน
คณุภาพนํา้ โดยใชวธิกีารสาํรวจ
สัตวหนาดินในแหลงนํ้า สราง
จิตสํานึก ความตระหนักในการ
รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม รวมถึงมีสวนรวมเฝา
ระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ใหแกเยาวชนโรงเรียน
บานทาขาม จํานวน 30 คน 
กิจกรรมประกอบดวย การให
ความรูการประเมินคุณภาพนํ้า
โดยวิธีทางชีวภาพ กิจกรรม
สํารวจสัตวหนาดิน วิเคราะห
ขอมูลและสรุปผล อานตอ น.2

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (พม.) มอบโลประกาศเกียรติคุณองคกรที่สนับสนุนงานคนพิการ      
ดเีดน ประจาํป 2560 แก บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ
(ตอเนื่องเปนครั้งที ่2) โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทัว่ไป สํานกังาน
พัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม เปนผูรับมอบรางวัล รางวัลดังกลาวกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติใหแกหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมงาน
ดานคนพิการเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจําป 2560 ภายใตประเด็นหลัก 
“การเปลีย่นผานสูสงัคม ทีย่ัง่ยนืสาํหรบัทกุคน” ณ ศนูยแสดงสนิคาและการประชมุ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

สรางสวนรวมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน
เอสเอสไอเปดเวทีประกวดผลงานQCCป17
คุณภาพตองมากอน เอสเอสไอจัดเวทีประกวดผล
งาน “QCC Contest 2017” ภายใตโครงการ บํารุง
รักษาทวีผล (Total Productive Maintenance: 
TCM) กระตุนพนกังานมสีวนรวมในดาํเนินกิจกรรม 
QCC (Quality Control Circle) เพื่อการพัฒนา
ปรับปรงุคณุภาพ และยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตัิ
งานของพนักงาน โดยใหพนักงานรวมกลุมดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานสงผลงานที่

ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขสงเขาประกวด มีผู
สนใจเขารวมทั้งหมด 16 ทีม ประเภทรุนปกติ ชนะ
เลิศไดแกผลงานชื่อ Super power plugs” และ
รุนแชมปชนแชมป  ชนะเลิศไดแก ผลงานชื่อ “แก
ปญหาความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นกับ Wear plate fl at 
key Spindle Finishing Mill” 
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผานมา   อานตอ น.3

เอสเอสไอรวมรับผิดชอบตอ
สังคม หนุนงานคนพิการ-ชวย
เหลือผูดอยโอกาส กระทรวง  
การพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย (พม.) มอบโลประกาศ
เกยีรตคิณุองคกรทีส่นบัสนนุงาน
คนพิการดีเดน ประจําป 2560 
(ตอเน่ืองเปนคร้ังท่ี 2) ดานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธจัดงานมอบ
เกียรติบัตรแสดงความยินดีแก
เอสเอสไอ เพ่ือเชิดชูเกียรติใน
ฐานะหนวยงานท่ีสนับสนุน สง
เสรมิงานดานคนพิการ สนับสนุน
การมีงานทําของคนพิการ และ
ทําใหคนพิการสามารถเขาถึง
สิทธิขั้นพื้นฐาน       อานตอ น.2

รวมอนรุกัษ-สิง่แวดลอมบางสะพาน
เหล็กสหวิริยาจัด“กาวยางอยางพอฯ”

กลุมเหล็กสหวิริยา ผนึกผูนําชุมชน
หนวยปองกันและปราบปรามประมง
ทะเลอาวนอย หนวยปองกันและ
ปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน
นอย และสถานีพัฒนาปาชายเลน
ที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ) จัดโครงการ

กาวยางอยางพอ ตามรอยในหลวง
ภูมิพลฯ สืบสานพระราชปณิธาน
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดวยการดําเนิน
กิจกรรมปลูกปาชายเลน 999 ตน 
ปลอยพนัธุสตัวนํา้วยัออน 9 ลานตวั
เก็บขยะชายหาด          อานตอ น.4

ส วั ส ดี ป ใ ห ม
สงความสุขทั่วหนาตลอดป
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ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ช่วยผู้พิการ         ต่อจากหน้า 1
 
เนือ่งในโอกาสวนัคนพกิารสากล ภายใตป้ระเดน็หลกั
“การเปล่ียนผ่านสู่สังคม ท่ีย่ังยืนสําหรับทุกคน” ผู้บริหาร
เผยยงัคงมุง่มัน่ชว่ยเหลอืงานดา้นสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
  ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการประกวดรางวัลองค์กรที่
สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจําปี 2560 เพื่อ
ส่งเสริมมีการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาค
เอกชน สนับสนุนการมีงานทาของคนพิการ และคน
พกิารสามารถเขา้ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน เชดิชเูกยีรตใิหแ้ก่
หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการ 
คณะกรรมการโครงการได้พิจารณาและเห็นชอบให้ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ เปน็ผูส้มควรไดร้บัรางวลัองคก์รทีส่นบัสนนุ
งานดา้นคนพกิารดเีดน่ ประจาํป ี2560 (ตอ่เนือ่งเปน็ปี
ที่ 2)
  โดยเมื่อวันที่  1 ธ.ค. พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์
ได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ภายในงานวันคนพิการสากล ประจําปี 
2560 ภายใต้ประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่
ยัง่ยนืสาํหรบัทกุคน” และงานมหกรรมอารยสถาปตัย์
และนวตักรรมสขุภาพเพือ่คนทัง้มวล ครัง้ที ่2 (Thailand
Friendly  Design  Expo  2017)  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์
เปน็ประธานเปดิงานและมอบโลร่างวลัแกเ่อสเอสไอ
โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 
สํานักการพัฒนาอย่างย่ังยืนและส่ือสารกลุ่ม เป็นผู้แทน
องค์กรรับมอบ
  ท้ังน้ี มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สมาคม
สภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จํานวนกว่า 1,000 
คน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี
  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย ์กลา่ววา่ องคก์ารสหประชาชาต ิไดป้ระกาศให้
วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” 
เพื่อรําลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่
แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการ
โลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ โดยสนับสนุนให้ประเทศ

ต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล เพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ อย่างต่อ
เนือ่งทัว่โลก โดยเปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่ม
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานของสิทธิอย่างเป็น
รูปธรรมตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้
ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยปี 
2560 ได้กําหนดประเด็นหลัก (Theme) “การเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” (Transformation 
towards sustainable and resilient society for all) ซึ่งมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงตามประเดน็
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด      
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind)
  พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

รว่มกบัสมาคมสภาคนพกิารแหง่ประเทศไทย และมูล
นิธิอารยสถาปัตย์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของคน
พกิาร จงึไดก้าํหนดจดังานวนัคนพกิารสากล ประจาํป ี
2560 พรอ้มงานมหกรรมอารยสถาปตัยแ์ละนวตักรรม
สุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 4 
ธันวาคม 2560 ณ Hall 1 - 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง    
เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชน ในรปูแบบประชารฐั เพือ่แสดง
ให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ การ
คุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิ และการจัดสวัสดิการ
ด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม ใน

การลดความเหลื่อมลํ้า เสริมสร้างสังคมที่ปราศจาก
อุปสรรคในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการให้เกียรติ โอกาส 
และกําลังใจซึ่งกันและกันในสังคม
  “สําหรับการจัดงานในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่
มีการบูรณาการระหว่างงานวันคนพิการสากล โดย
กระทรวง พม. และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และ
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิ
อารยสถาปัตย์ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
สําคัญ ได้แก่ 1) การอ่านสาส์นวันคนพิการ 2) การ
มอบโล่รางวัลแก่คนพิการต้นแบบ  จํานวน 78 รางวัล
 2) หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคน
พิการดีเด่น  จํานวน  76  รางวัล  3) สถานที่ดีเด่นที่เอื้อ
ต่อคนพิการ จํานวน 22 รางวัล 4) การมอบป้าย
ประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์
แห่งปี จํานวน 13 รางวัล  และ  5) การเปิดตัวสาวงาม

ทูตอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ มีการแสดงสินค้า 
เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบ 
อารยสถาปตัย ์(Friendly Design) เพือ่รองรบัสงัคมของ
คนพกิารและผูส้งูวยั และการทอ่งเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล 
ทัง้นี ้เพือ่บรูณาการความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยใน
รูปแบบประชารัฐ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย 
“เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซยีน” 
พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย
  นอกจากการจัดงานดังกล่าว  จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ ได้มีการจัดงานวันคนพิการสากลขึ้นเช่น
เดียวกัน โดยมีการมอบเกียรติบัตรแสดงความ
ยินดีให้กับองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการสากล

ประจวบคีรีขันธ์ ประจําปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดย   
มีนายกนกชาติ  มีแก้ว  ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
เอสเอสไอ เป็นผู้แทนรับมอบ จากนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ทีผ่า่นมา ณ โรงแรมประจวบแกรนด ์อาํเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการท่ัวไป 
สํานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม กล่าว
ว่า “เอสเอสไอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการ
ดีเด่น ประจําปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2) เอสเอสไอ
ได้คํานึงถึงความเท่าเทียมกันในสังคม  ไม่ว่าจะเป็น
ผูพ้กิาร หรอืทพุพลภาพ ผูด้อ้ยโอกาสทกุทา่นสามารถ
มีสิทธิในการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงสวัสดิการ
อยา่งเทา่เทยีมกนั ดงันัน้เอสเอสไอจงึขอเปน็สว่นหนึง่
ในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสเหล่านี้
  เอสเอสไอได้มีการจ้างงานผู้พิการ โดยการ
พิจารณาคัดเลือกบนพื้นฐานความโปร่งใสยุติธรรม 
และจดัสวสัดกิารทีเ่ทา่เทยีบกบัคนปกต ิอาท ิมโีอกาส
ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รถรับส่งเพื่อความ
สะดวกในการเดนิทางมาทาํงาน 5 เสน้ทางรอบอาํเภอ
บางสะพาน มีการจัดส่งเสริมอาชีพโดยสามารถเข้า
ร่วมกลุ่มกับชุมชนในการผลิตสินค้าเพื่อขายให้แก่
เอสเอสไอตามความถนัดที่ตนเองมี นอกจากนี้เอส
เอสไอยงัมกีจิกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืบคุคลกลุม่ดงักลา่ว
ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน
ที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีรายได้รวมจากการจัด
กิจกรรม 10 ครั้ง เป็นเงิน 24 ล้านบาท ในแต่ละปีได้
มอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือมูลนิธิ
ผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นจํานวนกว่า 20 
มูลนิธิในทุกปี เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และอาชีพ 
ทั้งนี้ เอสเอสไอได้มีการนําส่งเงินเข้ากองทุนมาตรา 
34 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 
  เกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น ประจําปี 2560 ต้องมีการ
จ้างงานคนพิการ มีการจัดสัมปทาน จัดหาสถานที่
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้
มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ 
หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพกิาร (มาตรา 35) องคก์รมกีารสง่เสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอื่น ๆ  อาทิ กายอุปกรณ์ 
กีฬา การศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ นอกเหนือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หนุนเยาวชน        ต่อจากหน้า 1
 
ซึ่งผลปรากฏว่านํ้าจากบ่อพักนํ้าทิ้งบริษัท เหล็กแผ่น
รดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน)  และคลองทา่ยายออ่นพบ
ว่า คุณภาพนํ้าดี พบสัตว์ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ตัว
อ่อนแมลงปอด้วง มวนนํ้า เหรียญนํ้า ลิ้นนํ้าจืด  ปลา 
กุ้ง และหอยประเภทต่างๆ อาศัยอยู่
  นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการสํานัก
พัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกาก
อุตสาหกรรม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “สืบเนื่องจาก
แผนการดําเนินงานของคณะทํางานจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมกลุ่มเหล็กสหวิริยา อําเภอบางสะพาน ที่มี
การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สื่อสารความรู้ และ
สร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อแผนงานดังกล่าว 
คณะทํางานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มสหวิริยา
บางสะพาน จึงได้มีการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้น ภาย
ใต้ชื่อ “กิจกรรมนักสืบสายนํ้า” ให้แก่เยาวชนขึ้น
  โดยการใชส้ตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหนา้ดนิ (สตัว์
หน้าดิน) ในการประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า  โดยอาศัย
หลักการที่ว่าสัตว์หน้าดินเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มของแหลง่นํา้เปลีย่นไปดว้ย ซึง่การใชส้ตัว์
ไมม่กีระดกูสนัหลงัหนา้ดนิเปน็ตวัชีว้ดัทางชวีภาพใน

การตรวจสอบมลพิษทางนํ้าเป็นวิธีที่ง่ายและเสียค่า
ใช้จ่ายน้อยเม่ือเทียบกับอุปกรณ์ตรวจสอบท่ีมีราคาแพง
  นายประโพธ กลา่ววา่ “การดาํเนนิงานโครงการ
ครัง้นีเ้ปน็ประโยชนอ์ยา่งมากตอ่เยาวชน เพราะจะได้
เรียนรู้วิธีในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ได้ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร ์สรา้งเสรมิจติสาํนกึและมคีวามตระหนกั
ให้เยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ร่วมถึงมีส่วนร่วมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนของตนเอง โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนบ้านท่าขาม 
จํานวน 30 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ที่ผ่านมา
  นางสาวทิพวรรณ บุญวัฒน์ หน้าหน้าแผนก
ด้านสิ่งแวดล้อม  เอสเอสไอ  กล่าวว่า  กิจกรรมนักสืบ
สายน้ําประกอบด้วยการให้ความรู้การประเมินคุณภาพ
นํ้า โดยวิธีทางชีวภาพซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน

แมลงในนํ้าโดยตรง  คือ  ดร.แก้วภวิภา  รัตนจันทร์  
นักกีฏวิทยาชํานาญการ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
พรอ้มทมีงานมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัตวัออ่นแมลงตา่งๆ
เป็นผู้ให้ความรู้ และกิจกรรมสํารวจสัตว์หน้าดิน      
โดยการแบ่งกลุ่มเยาวชน  ดําเนินการเก็บตัวอย่าง
สัตว์หน้าดินแต่ละจุดด้วยการใช้สวิงรูปตัวดี (450 
ไมโครเมตร) นําตัวอย่างมาการจําแนกชนิดในห้อง

ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล การ
รายงานผลการประเมิน
  โดยผลจากการทํากิจกรรมนักสืบสายนํ้า จาก
การสํารวจคุณภาพนํ้า 2 แหล่ง ได้แก่บ่อพักนํ้าทิ้ง
บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) และคลอง
ท่ายายอ่อนพบว่า คุณภาพนํ้าดี-พอใช้ โดยสัตว์ที่พบ
ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงปอ ด้วง มวน
น้ํา เหรียญน้ํา ล้ินน้ําจืด ปลา กุ้ง และหอยประเภทต่างๆ

  นายประโพธ กลา่ววา่ จากการเขา้รว่มกจิกรรม
นกัสบืสายนํา้กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทา่ขามภายใน
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นท่ีผ่านมา เด็กๆ ต่างช่ืนชอบ
และสนุกสนาน มีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างมาก แม้ว่าวันที่จัดกิจกรรมจะมีฝนตกตลอด
แต่ก็ไม่มีใครกลัวฝนออกมาช้อนหาตัวอ่อนแมลงกัน
อย่างสนุกสนานจากบ่อพักนํ้าเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้ว พร้อมกับยังได้ความรู้ว่าตัวอ่อนแมลงปอจะ
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพนํ้าดีอีกด้วย และทําให้เยาวชน
เป็นคนช่างสังเกต วิเคราะห์หลักการและเหตุผลมา
ประกอบการเรียนรู้
  ด.ช.ผดุงศักดิ์ ทั่งทอง (น้องแชร์) กล่าวว่า 
“โครงการนี้สนุกมากเลยครับ ทําให้รู้จักสิ่งมีชีวิตที่
สามารถใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ําได้ ผมจะเอาความรู้กลับ
ไปดูคุณภาพน้ําใกล้บ้าน จะได้รู้ว่าคุณภาพน้ําใกล้บ้าน
ผมดีหรือเปล่า ผมอยากให้มีกิจกรรมแบบน้ีอีกบ่อย ๆ” 
  ด้าน ด.ญ.รุ่งทิพย์ กลิ่นลูกอิน (น้องหยก) 
บอกว่า “โครงการนี้ทําให้หนูตื่นเต้นและสนุกมาก    
เลยค่ะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งมีชีวิตในนํ้าจะ
สามารถบอกถึงคุณภาพของแหล่งนํ้าธรรมชาติได้ 
ชอบมากค่ะ อยากให้ปีหน้าจัดกิจกรรมขึ้นมาอีก” 
  เช่นเดียวกันกับ ด.ช.รัฐภูมิ ภูมิเพชร (น้องจ๊อด)
กล่าวว่า ผมชอบโครงการนี้ตอนที่ได้เก็บตัวอย่างสิ่ง
มชีวีติในนํา้และสอ่งกลอ้งจลุทรรศนม์ากเลยครบั มนั
นา่ตืน่เตน้มาก ไดเ้หน็กุง้ม ี10 ขาดว้ย อยากใหจ้ดัเพิม่
อีกหลาย ๆ วันเลย
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ประกวด QCC      ต่อจากหน้า 1
   

 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ ไดเ้สนอใหจ้ดัการประกวดผลงาน
ใช้ช่ืองานว่า “QCC Contest 2017” ภายใต้โครงการ
Total Productive Maintenance หรือ TPM (ทีพีเอ็ม)
เพ่ือช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม โดยเน้นเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน  
  กิจกรรมนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 4 โดยการเปิดรับ
สมคัรผลงานในประเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่การปรบัปรงุ
ด้านคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการ
ซ่อมบำารุง ปรับปรุงการจัดเก็บวัตถุดิบ-จัดส่ง
สินค้า และปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมในการทำางาน โดยมีกติกาให้พนักงาน
สามารถรวมกลุม่ไดไ้มเ่กนิ 5 คน เขา้รว่มประกวด
ผลงาน และต้องเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติ
การถึงหัวหน้าแผนก 
  การประกวดแบง่เปน็ 2 รุน่ ไดแ้ก ่“รุน่ทัว่ไป” 
และ “รุน่แชมปช์นแชมป”์ โดยจดัใหท้มีแชมปแ์ละ
รองแชมป์จากการประกวด 3 ปีที่ผ่านมารวม 6 
ทีม นำาผลงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลมานำาเสนอ
อีกครั้ง โดยเน้นความต่อเนื่องในการติดตามผล 
การขยายผล และการปรบัปรงุตอ่ยอดผลงานโดย
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แสดงวา่ผลงาน Quality Control 
Circle (QCC) ทีเ่คยดำาเนนิการสำาเรจ็ในอดตียงัคงมี
การตดิตามผลและขยายผลตามแนวคดิ (concept) 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล 
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ กลา่ววา่ 
ตามที่ SSI ได้มีการดำาเนินกิจกรรม QCC มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ดำาเนินการภายใต้โครงการ TPM 
โดยเป็นโครงการที่ให้พนักงานระดับปฏิบัติการ
ถึงระดับหัวหน้าแผนกรวมกลุ่มกัน เพื่อดำาเนิน
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องการ
ปรบัปรงุคณุภาพอยา่งตอ่
เนื่อง โดยอาศัยกระบวน-
การที่มีเรื่องราว (Story) 
และมีขั้นตอนที่ชัดเจน
ตามหลักวงจรการบริหาร
งานคุณภาพ (PDCA) และ
เปิดโอกาสให้พนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวที
ในการนำาเสนอผลงานที่
จัดทำาข้ึน จึงได้มีการจัดการ
ประกวดผลงาน QCC ขึ้นเป็นประจำาทุกปี
  “ในปีน้ีถือเป็นการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ใช้ชื่องานว่า “QCC Contest 
2017” โดยกำาหนดรูปแบบงานเปน็ The Mask QCC
เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนาน เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับหัวหน้าแผนก”
  จากการเปิดรับสมัครมีผู้สนใจเข้าร่วมท้ังหมด
12 ทีม ใน “รุ่นปกติ” โดยแต่ละทีมต้องดำาเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน QCC และสรุปผลงานเพื่อ
นำาเสนอบนเวที QCC Contest โดยระหว่างดำาเนิน
กิจกรรมจะมีคณะทำางานคอยติดตามความคืบหน้า
และประเมนิคดัเลอืกทมีทีผ่า่นเขา้นำาเสนอผลงาน
ในการประกวดรอบสุดท้ายผ่านกิจกรรม Shop 
floor audit และมีทีมที่ผ่านเข้านำาเสนอผลงานใน
การประกวดรอบสุดท้ายทั้งสิ้น 5 ทีม 

  จากการนำาเสนอผลงาน “รุ่นท่ัวไป” ผลปรากฏ
ว่า รางวัลชนะเลิศ QCC Contest 2017 รุ่นปกติ 
ได้แก่ผลงานชื่อ “Super power plugs” ทีม “มา
อกีแหละ” รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก ่“การ
ป้องกันแอร์น็อก ด้วยการปิดฉนวนยางดำา” ทีม 
“หวานเย็น” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
“ปรับปรุงประสิทธิภาพ Air blower สำาหรับเป่า
ขอบ Strip” ทีม  “Air blow” รางวัลชมเชย ได้แก่ 
“ปรับปรุง Extractor WR Roughing mill” ทีม 
“Rough Man” และผลงาน “การออกแบบปรบัปรงุ
ชดุ Tong Crane#46” ทมี “รวมพลฅนชา่งคดิ EP 2” 
รางวัล Popular Vote ได้แก่ “Super power plugs” 
ทีม “มาอีกแหละ”
  ส่วน “รุ่นแชมป์ชนแชมป์” ผลปรากฏว่า 
รางวลัชนะเลศิ ไดแ้กผ่ลงานชือ่ “แกป้ญัหาความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นกับ Wear plate flat key Spindle 
Finishing Mill”  ทีม “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” และรางวัล
ชมเชย ได้แก่ “Pin Hole To Rust” ทีม “พี่มาก” 
ผลงาน “New system for regeneration tank for 
mineral water” ทีม “POP ADVANCE” ผลงาน 
“Replace bronze listel of pay off basement” ทีม 
“ความสขุของนายชา่ง (คสช)” ผลงาน “ลด Delay 
grinding pinch roll” ทีม “กลมกิ๊ก” และผลงาน  
“ติดตั้งชุด Protection ที่ Pre charge เพื่อป้องกัน 
Drive ที่ OHC 2,3” ทีม “รวมพลฅนช่างคิด” 
  นายมนินทร์  กล่าวว่า  “ผมขอแสดงความ
ยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่นที่ส่งผลงาน
เข้าประกวดในปีน้ี ซ่ึงถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพ
และความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม
หลากหลายประเภท และโครงการ  Total  Productive
Maintenance ในปีนี้นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งถือได้
ว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับพนักงานตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการถึงหัวหน้าแผนกสายการผลิต 

ได้ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ถงึระดบัหวัหนา้แผนกดว้ย ผมคดิวา่ผูท้ีไ่ดเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมนีจ้ะไดร้บัทัง้ความรูแ้ละความสนกุสนาน
ควบคูก่นัไปดว้ย ทำาใหบ้รรยากาศแตกตา่งไปจาก
การทำางานเดิมๆ โครงการของทางเอสเอสไอนับ
ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับการกระตุ้นและส่งเสริม
พนกังานจนถงึระดบัหวัหนา้ใหม้คีณุภาพมากขึน้ 
ตอ้งขอบคณุพนกังานทกุคนทีใ่หค้วามรว่มมอืใน
การเขา้รว่มโครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพ และเพือ่
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับหัวหน้าแผนกให้
ดียิ่งขึ้นได้ครับ”
  นางสาว ธมนต์วรรณ ปานทน พนักงาน
เอสเอสไอผู้เข้าร่วมงาน กล่าวกับผู้ส่ือข่าวฅนเหล็ก

วา่ “รูส้กึวา่กจิกรรมประกวด QCC ทำาใหพ้นกังาน
ทีท่ำางานใน Office ไดค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการ
ทำางาน การปรับปรุงระบบ ปรับปรุงเครื่องจักร 
ของพนักงานในโรงงานมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ทำา
นี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เห็นว่าควรมี
การจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ปีแรกๆ 
ทีจ่ดังานประกวด QCC อาจจะดไูมค่อ่ยนา่ตืน่เตน้
มากนัก แต่ในปัจจุบันนี้มีการให้ผู้เข้าชมงานได้มี
สว่นรว่มในตอบคำาถามและมกีารมอบรางวลัหลงั
จบการนำาเสนอในแตล่ะทมี ทำาใหบ้รรยากาศงาน
สนุกและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนตัวได้มีโอกาส
มารว่มงานตัง้แตป่แีรกทีม่กีารจดัเลยคะ่ และหาก
มีการจัดแบบนี้อย่างต่อเนื่องก็จะขอเข้าร่วมงาน
ในทุกๆ ปีเลยค่ะ”
  นายสงกรานต์  บุญญะริกพันธุ์ชัย และ
ทีม ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
Champ of the Champ 2017 ได้กล่าวว่า “ทาง
ทีมงานรู้สึกว่าบริษัทเปิดโอกาสให้มีเวทีนี้ขึ้นมา

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในองค์กร และเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการรวมตัวกันเหมือนการทำางานเป็นทีม
ดว้ยทำาใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพพนกังานอยา่ง
ต่อเนื่องในองค์กรด้วย ตลอดจนนำา QCC มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหางานที่
เราทำาอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นการ
เพิ่มคุณค่าการทำางานของพนักงาน สร้างให้เกิด
ขบวนการคิดในการวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ เป็น
ระบบโดยใช้ QCC มาแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็น
ตอนของปัญหานั้นๆ ด้วยตนเองทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการทำางานด้วยครับ ทั้งยัง
สามารถนำาไปขยายผลไปสู่งานอื่นๆ ให้ประสบ
ความสำาเร็จอีกด้วยครับ เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ให้กับองค์กรด้วยและทำาให้พนักงานทุกๆ คนมี
ส่วนร่วมมือร่วมใจการพัฒนาองค์กรตามเป้า
หมายอย่างต่อเนื่อง และทีมงานทุกๆ คนภูมิใจ
ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นอย่างมากครับ ทีมงานเรา
เตรยีมตวักนัและแบง่หนา้ทีก่นัและซอ้มกนัอยา่ง
ทุม่เทเมือ่ไดร้บัรางวลันีก้ด็ใีจมากๆ ทกุมแีตค่วาม
ภาคภมูใิจและรอยยิม้ครบั หลงัจากวนันัน้ผา่นมา
เพื่อนๆ พนักงานจำานวนมากก็มาแสดงความ
ยินดีกับทีมงานของเรา พวกเราภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ่งครับ”
 นายศรีสวัสดิ์ เพชรน้อย ทีม ”มาอีกแหละ” 
ไดก้ลา่ววา่ “กจิกรรม QCC เปน็กจิกรรมทีด่ ีเพราะ
เป็นเวทีเดียวที่มีอยู่ในโรงงานเรา ที่ให้พวกผม
และเพื่อนๆ พนักงาน ได้นำาเสนอผลงานของตัว
เองที่ทำาขึ้นมา ให้กับผู้บริหารและเพื่อนทุกคนได้
รับชมผลงาน และก็สอนให้เรารู้จักการวิเคราะห์
ปัญหาของงานที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และ 
Step ขั้นตอนที่ถูกต้อง ฝึกให้เรารู้จักกับการ
ทำางานที่เป็นทีม และมีความสามัคคีกันในทีม
งานครับ ส่วนความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอย่างแรก
เลย ดีใจมากครับ เพราะปีที่แล้วทีมของผมเข้า
รอบสุดท้ายเหมือนกัน และได้นำาเสนอผลงานที่
ออดิทรอเรี่ยมด้วย แต่ว่าปีที่แล้ว (2016) ไม่ได้รับ

รางวัลอะไรเลย (หัวเราะ) 
ปนีีผ้มและทมีงานตัง้เปา้
ไว้เลย ว่าทีมเราต้องให้
ติดหนึ่งในสามที่ได้รับ
รางวัลจากมือพี่มนินทร์ 
ให้ได้ จากนั้นผมและทีม
งานก็ตั้งใจปรับปรุงและ
พัฒนาชิ้นงานตามขั้น
ตอนของ QCC และมีทีม
คณะกรรมการ QCC เข้า
มาคอยติดตามผลงาน 

และมีพี่เอกชัยเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำาแนะนำา 
ซึ่งก็มีการปรับปรุงและแก้ไขทั้งชิ้นงานและไฟล์
เอกสารนำาเสนอกนัหลายรอบมาก ซึง่ผลทีอ่อกมา
ก็คุ้มครับปีหน้าทีมผมมีหัวเรื่องปัญหาแล้ว แล้ว
เจอกันครับ”
  เกณฑ์การตัดสินในการประกวดผลงาน
รอบสุดท้าย แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนแรกคือ ส่วนของเนื้อหา 80 คะแนน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยเกณฑห์ลกัๆ 1.สาเหตขุองปญัหา 
2.การกำาหนดมาตรการแก้ไข 3.การสรุปผลและ
การติดตามผล และ 4.การตั้งมาตรฐาน ส่วนที่
สองคือ ส่วนของการนำาเสนอ 20 คะแนน ซึ่งใน
ส่วนนี้มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ประกอบไปด้วย 
การอธบิายสือ่สารใหเ้ขา้ใจ การตอบคำาถาม และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มด้วย โดยมีคณะ
กรรมการตัดสินระดับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย
ผูท้รงคณุวฒุใินแตล่ะสายงานเปน็เกยีรตริว่มการ
ตัดสินผลงานดังกล่าว
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ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
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อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ต่อจากหน้า 1
 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
ทรพัยากรชายฝัง่ เพิม่แหลง่อาหารและแหลง่รายได้
ให้แก่ชาวประมงในชุมชน โดยมีประชาชนร่วม
กิจกรรม 1,069 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คลองปากปิด หมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา่ เมือ่วนัที ่1 ธ.ค. ทีผ่า่นมา กลุม่เหลก็สหวริยิา ผนกึ
กำาลงัผูน้ำาชมุชนตำาบลพงศป์ระศาสน ์หนว่ยปอ้งกนั
และปราบปรามประมงทะเลอา่วนอ้ย หนว่ยปอ้งกนั
และปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย และ
สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) จัด
โครงการกา้วยา่งอยา่งพอ่ ตามรอยในหลวงภมูพิลฯ
สืบสานพระราชปณิธาน และดำาเนินรอยตามแนว
พระราชดำารใินการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ด้วยการดำาเนินกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลน 999 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า
วัยอ่อน 9 ล้านตัว เก็บขยะชายหาด
ปากปิด สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากร
ชายฝั่ง เพิ่มแหล่งอาหารและแหล่ง
รายได้ให้แก่ชาวประมงในชุมชน
  มีประชาชนร่วมใจเข้าร่วม
กิจกรรม จำานวน 1,069 คน ณ แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์คลองปากปิด หมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์-
ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  นายศักรินทร์ ทุมเสน กล่าวว่า “ผมรู้สึก
เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก้าวย่างอย่างพ่อ 
ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้   
ร่วมมือกับผู้นำาชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ และพี่น้อง
ชาวบางสะพานจัดข้ึนเพ่ือร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
และน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาใชใ้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด-
ล้อม นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่อำาเภอบางสะพาน
เปน็อำาเภอหนึง่ทีม่กีารผนกึกำาลงัระหวา่งหนว่ยงาน
ภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภาคเอกชน
ในพืน้ทีไ่ดบ้รูณาการกจิกรรมในการพฒันาทอ้งถิน่
ดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรว่มมอืกนัพฒันา
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมของบางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วม
กันอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
  “เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมในวันนี้  ซึ่ง
เป็นการรวมพลังชาวบางสะพานในการร่วมกัน
ปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ำา้จำานวนถงึ 9 ลา้นตวัซึง่จะชว่ยแก้
ปัญหาสัตว์นำ้าที่ลดจำานวนลง  ทั้งยังช่วยเพิ่มแหล่ง
รายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่  รวมถึงการร่วมกัน
ปลูกซ่อมแซมพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนจำานวน 999
ตน้บรเิวณคลองปากปดิซึง่ถอืไดว้า่เปน็ปา่ชายเลน
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์แห่งหน่ึงของอำาเภอบางสะพาน
และการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดปากปิด
เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสำานึกในการรักษาความสะอาดชายหาด”
   “ดงันัน้กจิกรรมนีน้อกจากจะเปน็การรวมใจ
ชาวบางสะพานในการนอ้มรำาลกึในพระมหากรณุา-
ธิคุณ และดำาเนินรอยตามแนวทางพระราชดำาริใน
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรแล้ว ยังนับได้ว่ากิจกรรมในวันนี้
เกิดประโยชน์อย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการ
แสดงออกถงึพลงัความสามคัคขีองชาวบางสะพาน

ในการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแล้ว 
กิจกรรมนี้ยังคืนความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ช่วยเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ให้
แก่ชาวประมงในชุมชน และสิ่งสำาคัญคือโครงการ
นี้ยังช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวบางสะพานได้
ตระหนักและใส่ใจให้ความสำาคัญกับการรณรงค์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย”
  นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่ม
เหล็กสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
ว่า “สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็น
วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร กลุม่
เหลก็สหวริยิา ในฐานะองคก์รเอกชนทีด่ำาเนนิธรุกจิ
ควบคูก่บัการพฒันาชมุชนดา้นตา่งๆ ไดร้ว่มกบัชาว
อำาเภอบางสะพานจัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 
การปลกูพนัธุไ์มช้ายหาด การปลกูหญา้แฝกปอ้งกนั
การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น มาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำา
แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 
2560 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา จึงได้จัด โครงการก้าว
ยา่งอยา่งพอ่ ตามรอยในหลวงภมูพิลฯ ขึน้เพือ่นอ้ม
รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติรที่
มตีอ่ประเทศไทยและชาวไทยเสมอมา รวมถงึแสดง
ใหเ้หน็ถงึพลงัความสามคัคแีละการรว่มมอืกนัของ
องค์กรภาครัฐ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และชาวบาง-
สะพานในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของบางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยัง่ยนื โดยกจิกรรมในวนันีป้ระกอบไปดว้ย กจิกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าวัยอ่อนจำานวน 9 ล้านตัว เพื่อ
คืนความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพิ่มแหล่ง
อาหารและแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมงในชุมชน 
กิจกรรมปลูกซ่อมแซมพันธ์ุกล้าไม้ป่าชายเลน จำานวน
999 ต้นบริเวณคลองปากปิดซ่ึงถือได้ว่าเป็นป่าชายเลน
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์แห่งหน่ึงของอำาเภอบางสะพาน
และกจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดปากปดิ หมู ่1 ต.พงศ-์
ประศาสน์  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อ
รณรงค์และปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิต 
สำานึกในการรักษาความสะอาดชายหาด 
  “ผมขอขอบคุณท่านปลัดอำาเภอบางสะพาน
ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณผู้นำา
ชมุชน-ผูน้ำาทอ้งถิน่ ต.พงศป์ระศาสน ์อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณหน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลอา่วนอ้ย หนว่ยปอ้งกนัและ
ปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย  และขอ
ขอบคุณสถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี  8  ประจวบคีรีขันธ์
ที่ได้ร่วมมือกนัในการจัดกิจกรรมในวันนี้ รวมถึงขอ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามารวมพลังเพื่อร่วมกัน

พัฒนาบางสะพานของเรา ขอขอบคุณครับ”
  นายสุรพล พูลยิ้ม ประธานท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ปากปิดและผู้ใหญ่บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 1 
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
กล่าวว่า “สำาหรับวันนี้ ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มาจัดกิจกรรมโครงการ
ก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯในวัน
นี้ครับ เพราะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำาเภอ
บางสะพาน เพราะตรงนี้จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่า
ชายเลน กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และทุกคนต่างมาร่วม
กันพัฒนา จึงเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ สำาหรับวัน
นี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาก็มาร่วมกับหมู่บ้านในการ
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า ปลูกพันธุ์กล้าไม้
ป่าชายเลน และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด 
ซึ่งก็มีประชาชนต่างสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จำานวนมาก นับเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ชาว
บางสะพานต่างให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่ตอ่ไป
ถา้ทางบรษิทัมกีารจดักจิกรรมดีๆ  แบบนีอ้กี กอ็ยาก

ให้มาร่วมกับหมู่บ้านอีกครับ 
  “ผมขอฝากประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์คลองปากปิดไว้ตรงนี้ด้วย ขอเชิญชวน
ประชาชนท่านใดที่สนใจล่องเรือท่องเที่ยวแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษค์ลองปากปดิ เราจะเปดิ 2 ชว่ง
เวลาที่อากาศกำาลังเย็นสบาย ตั้งแต่เวลา 06.00 - 
09.00 น และ 15.00 - 17.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลความปลอดภัยและให้ความรู้การศึกษา
ระบบนเิวศนข์องปา่ชายเลน จากนัน้กพ็ายเรอืมาที่
ชายหาดปากปิดมาพักชมธรรมชาติของชายทะเล
และสามารถลงเล่นนำ้าทะเลได้ด้วยครับ เร็วๆ นี้ 
เราจะพัฒนาคลองปากปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยจดัใหเ้ปน็รูปแบบตลาดชมุชน บรเิวณทา่ลงเรอื
คลองปากปิด โดยจะทำาเป็นตลาดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
ครบั โดยจะประชาสมัพนัธใ์หท้ราบในโอกาสตอ่ไป
สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถาม 081-1018179 ขอ
เชิญชวนประชาชนทุกท่านมาเที่ยวชมแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิดกันเยอะๆ นะครับ”
  นางสาวดุษฎี  ยอดยิ่ง  เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าว่า “รู้สึกดีมากค่ะที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมของอำาเภอบางสะพาน 
กับโครงการก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิ
พลฯ ซึง่เปน็กจิกรรมทีด่มีาก สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานประชาชน ปลูกฝัง
การมีจิตสำานึกที่ดีให้แก่น้องๆ นักเรียนเยาวชนรุ่น
หลังให้มีจิตสำานึกที่จะอนุรักษ์และช่วยกันพัฒนา
ให้ท้องถิ่นของเราทั้งสะอาดแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้นค่ะ สำาหรับวันนี้เราได้นำาพันธ์กล้าไม้ป่าโกงกาง
ใบใหญ่ จำานวน 999 ต้น มาปลูก เพราะว่าสภาพ
พื้นที่นี้เหมาะสำาหรับการปลูกโกงกางใบใหญ่ ซึ่ง
ป่าโกงกางมีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับสัตว์
ทะเลต่างๆ เนื่องจากเป็นที่วางไข่และฟักตัวอ่อน 

และเปน็แหลง่ทีม่สีภาพสมดลุทางธรรมชาตสิงูมาก 
นอกจากนี้ป่าไม้โกงกางยังสามารถช่วยป้องกัน
รกัษาชายฝัง่ทะเลจากการกดัเซาะของกระแสนำา้ได้
และยังใช้เป็นแนวกำาบังคลื่นลมที่เคลื่อนเข้ามา
ปะทะชายฝั่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ถ้าทางกลุ่ม
เหล็กสหวิริยามีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก ก็มี
ความยนิดเีปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะมาเขา้รว่มกจิกรรมคะ่”
  นายชยัชนะ โอเอีย่ม ครโูรงเรยีนบา้นชะมว่ง 
กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม โครงการก้าวย่าง
อย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ นี้ก่อนเลยนะ
ครับ ที่จัดขึ้นมาทำาให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์
ในการเรียนรู้การปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า การปลูกพันธุ์
ไม้ป่าชายเลน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
อำาเภอบางสะพาน และได้ร่วมกันช่วยเหลือชุมชน 
โดยการทำาความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณชายหาดปากปิด
ครูรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมในครั้งนี้ สำาหรับครูนะครับ เพิ่งเคยเข้า    
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาเป็นครั้งแรก
รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี  สอนให้เด็กรู้จักการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสถานที่
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ตัวเองอยู่นะ
ครับ ถ้ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 
ผมยินดีที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นอย่างยิ่งครับ และจะนำาพาเด็ก
รุ่นใหม่ๆมาให้รู้จักวิธีการอนุรักษ์
ธรรมชาติอย่างนี้ให้คงอยู่กับเราไป
นานๆ ครับ”

  นางสาวสุรดา สุภาผล ครูโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน กล่าวว่า “วันนี้ได้เข้ามาร่วมโครงการ
ก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ พา
นักเรียนมาปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า ปลูกพันธุ์ไม้ป่า      
ชายเลน แล้วก็เก็บขยะร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
รู้สึกยินดีมาก และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญ
มา  และพาเด็กๆ  และคณะครูมาเข้าร่วมกิจกรรม
สำาหรบักจิกรรมนีเ้ปน็กจิกรรมทีด่มีากนะคะ เพราะ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำานึกที่ดีในเรื่องของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสถานที่ต่างๆ ของ
บางสะพานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาที่จัดกิจกรรมดีๆ นี้ให้กับเด็กๆ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของบางสะพานบ้านเรา ขอบคุณค่ะ”
  นางหนูเล็ก แสงนิล ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.     
พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา รู้สึกยินดีเป็นอย่าง
มาก เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม 
การปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า ก็เป็นการเพิ่มแหล่งอาหาร 
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น การปลูกพันธุ์
กลา้ไมป้า่ชายเลน กช็ว่ยเพิม่ความอดุมสมบรูณใ์ห้
กบัปา่ชายเลน การเกบ็ขยะบรเิวณชายหาด กท็ำาให้
ชายหาดบา้นเราสะอาดสวยงามคะ่ อยากจะมาเขา้
ร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะ”
  เด็กชายปัณณทัต บุญเกียรติ นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ
มากครบัทีไ่ดม้ารว่มกจิกรรมของกลุม่เหลก็สหวริยิา 
สนุกมากครับ ได้เจอเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนเยอะแยะ
เลย แล้วก็ได้ทำากิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า กิจกรรมปลูกพันธุ์
กลา้ไมป้า่ชายเลน และการเกบ็ขยะบรเิวณชายหาด
ปากปิด ทำาให้พื้นที่สะอาดน่าท่องเที่ยว ขอบคุณ
กลุ่มเหล็กสหวิริยามากครับ”
  เด็กชายอนุพงศ์ ทองพุก นักเรียนโรงเรียน
บ้านชะม่วง กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มา
กิจกรรมโครงการก้าวย่างอย่างพ่อ  ตามรอยในหลวง
ภูมิพลฯในวันน้ีครับ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ทำาให้ส่ิงแวดล้อมของเราน่าอยู่มากย่ิงข้ึน
ครบั ผมอยากใหพ้ี่ๆ  กลุม่เหลก็สหวริยิา จดัโครงการ
พฒันาชมุชนแบบนีต้ลอดไปนะครบั ขอบคณุครบั”
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