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สหวิริยาร่วมเก้ือศก.บางสะพาน
16ธนาคารชุมชนปันผลคืน8แสน
สร้างชื่อจังหวัด
เอสเอสไอหนุน
“ประจวบเอฟซ”ี
ศกึบอลไทยลกี1
เอสเอสไอส่งเสริมกีฬาสร้างชื่อ
เสียงให้กับประจวบคีรีขันธ์ร่วม
สนับสนุน “ทีมสโมสรฟุตบอล   
พีทีประจวบ เอฟซี” เป็นระยะเวลา
3 ป ีรว่มงานแถลง “PT Prachuap 
FC season opening 2018” เฉลิม
ฉลองการขึน้ชัน้ไทยลกีหนึง่ และ
เปิดตัวชุดแข่งใหม่เป็นท่ีแรกจาก
นักฟุตบอลทีมพีที ประจวบเอฟซี
(ขุนพลต่อพิฆาต) โดยมีแฟนบอล
เขา้รว่มงาน จำานวน 500 คน ดา้น
ประธานสโมสรเผยถ้าไม่มีแรงใจ
จากทุกคน  เราก็คงมาถึงจุดนี้
ไม่ได้พร้อมวางเป้าติดท็อปเทน
ให้ได้ ณ สนามสามอ่าวสเตเดียม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
       ผู้ส่ือข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ 
รายงานว่า บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ  ไดร้ว่มตกลงการเปน็
ผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลพีทีประจวบ
เอฟซี เป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมกับ
รว่มงานแถลงขา่ว ‘PT Prachuap 
FC season opening 2018’ กับ
ผู้สนับสนุน             อ่านต่อ น.3

เสริมแกร่งเยาวชน368บางสะพานสู่ร้ัวมหา’ลัย
เหล็กสหวิริยาจัดติววิชาการ‘เติมฝันปันความรู้’
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ผนึกกำาลังโรงเรียน
บางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติม
ความฝนั ปนัความรู”้ ปทีี ่1 ขึน้ เตรยีม
ความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อน
ลงสนามสอบแข่งขันคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาพัฒนา

ทักษะการทำาข้อสอบ เสริมความรู้
ทางวิชาการ 5 วิชาหลัก (วิทย์-คณิต-
อังกฤษ-ไทย-สังคมศึกษา) ให้กับ
นักเรียนชั้น ม.6 จำานวน 368 คน จาก
4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน
วิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียน

ธนาคารออมสิน และโรงเรียนบาง-
สะพานน้อยวิทยาคม เยาวชนเผย
ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ทำาให้
เข้าใจง่ายมากขึ้น ได้เทคนิควิธีการ
จำาบทเรียนและวิธีการทำาข้อสอบใน
รูปแบบต่างๆ         อ่านต่อ น.2

ธนาคารชุมชนภายใต้โครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนา18แห่ง เดิน
หน้าส่งเสริมการออม-เพิ่มความ
สามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน-
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบสำาหรับ
พีน่อ้งชาวบางสะพาน ลา่สดุยอด
กองทุนรวม 33,035,353 บาท มี
สมาชกิทัง้หมด 2,684 คน ป ี2560
ธนาคาร 16 แห่ง ปันผล 815,822
บาท โดยในส่วนปันผลของกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาส่วนหนึ่งนำากลับ
ไปสมทบหุ้นเพ่ิมเตมิ และท่ีเหลอื
สมทบกองทุนชุมชนเพ่ือนำาไป
ทำาประโยชนแ์กส่มาชกิในรปูการ
พัฒนาอาชีพ รายได้ต่อไป
      นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์ 
ผู้จัดการสำานักการพัฒนาอย่างย่ังยืน
และสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยา     
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอตามที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้ดำาเนินโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
(จากการจดัทำาแผนชมุชนโดยความ
ร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน (PDA) กับเครือ
สหวิริยา) และได้ต่อยอดการพัฒนา
มาเปน็การจดัตัง้ธนาคารชมุชน เพือ่
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ 
คือ การการออมตำ่า ความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งทุน ปัญหาหนี้
นอกระบบ มาตัง้แต ่พ.ศ.2552 - พ.ศ.
2561 นับเป็นระยะเวลานาน 9 ปี 
นั้น         อ่านต่อ น.2

มุ่งสร้างการเรยีนรู‘้เศรษฐกจิพอเพยีง’
SSIขยายต่อโครงการสูร่.ร.บา้นทุง่เชอืก
เอสเอสไอขยายตอ่โครงการโรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชดำาริฯ เพื่อความยั่งยืน แก่โรงเรียน
บ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง เป็นแห่งที่ 5 โดยประยุกต์
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับกิจกรรมการสอน
ของโรงเรียน ผ่านการทำากิจการด้านการเกษตร อาทิ 
การเลีย้งไกไ่ข ่การเลีย้งเปด็ไข ่เลีย้งปลาดกุ เพาะปลกู

ดอกดาวเรืองจำาหน่าย ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงครบ
วงจร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักเรียน มีทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ลดภาระคา่ใช้จา่ยดา้นอาหาร พรอ้มมุง่เปน็
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้ชุมชน โรงเรียน ได้ศึกษา   
การดำาเนินงาน      อ่านต่อ น.4

ปันผลหุ้นธนาคารชุมชนบางสะพาน          สมาชิกธนาคารชุมชน จำานวน 18 แห่ง ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำาเนินงานธนาคารชุมชนประจำาปี 2560 โดยมีผลกำาไรจากการดำาเนินงานทั้งสิ้น 1,890,913 
บาท จ่ายปันผลให้แก่สมาชิกธนาคารชุมชน 16 แห่ง (ส่วน 2 แห่ง ยังไม่ถึงกำาหนดการจ่ายเงินปันผล) 815,822 บาท ทั้งนี้จากการ
ดำาเนินงาน 9 ปี ปัจจุบัน มีกองทุนสะสมรวม 33,035,353 บาท มีสมาชิกร่วมรับประโยชน์รวม 2,684 คน
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ธนาคารชุมชน      ต่อจากหน้า 1

ปัจจุบันโครงธนาคารชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในพื้นที่บางสะพานมี
ทั้งหมด 18 แห่ง มีกองทุนสะสมรวม 33,035,353 
บาท มีสมาชิกร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์
ทั้งหมด 2,684 คน 
  นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า “จากผลการดำาเนิน
งานในปี 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้การกำากับดูแลที่ดี
ทำาให้ธนาคารชุมชนมีผลกำาไรจากการดำาเนินงาน
ทั้งสิ้น 1,890,913 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงิน
จำานวนเงินรวม 815,822 บาท ให้แก่ธนาคารชุมน
จำานวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารชุมชนบ้าน
ทางสาย ธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวง ธนาคาร
ชุมชนบ้านชัยมงคล ธนาคารชุมชนบ้านฝ่ายท่า 
ธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง ธนาคารชุมชนบ้านม้า
ร้อง ธนาคารชุมชนบ้านหลักเมือง ธนาคารชุมชน
บ้านทุ่งนุ่น ธนาคารชุมชนบ้านท่ามะนาว ธนาคาร
ชุมชนบ้านท่าขาม ธนาคารชุมชนบ้านกลางนา 
ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งลานควาย ธนาคารชุมชน
บ้านปอแดง ธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง ธนาคาร
ชมุชนบา้นหนองตาจา่ และธนาคารชมุชนสวนฉตัร
  ส่วนอีก 2 แห่งที่เหลือนั้น คือ ธนาคารชุมชน
บา้นตลาดบางสะพาน และธนาคารชมุชนบา้นดอน
สูง ยังไม่ครบกำาหนดการรับเงินปันผล” 

เสริมแกร่งเยาวชน ต่อจากหน้า 1

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ไป สำานกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและสือ่สารกลุม่
และผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้เปิดเผยกับทีม
ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในท้อง
ถิ่นมาอย่างยาวนาน ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ 
อาทิ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน โครงการมอบทุนการศึกษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยา โครงการพัฒนาช่างเทคนิค
เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
รูปแบบองค์รวม ได้แก่ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับผล
ประโยชนส์งูสดุในดา้นการศกึษา ตอบสนองความ
ต้องการของสถานศึกษาในท้องถ่ิน
  และสำาหรับ โครงการเติม
ความฝัน ปันความรู้ เป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัด
ขึน้เปน็ปแีรก เพือ่เสรมิความรูท้าง
ด้านวิชาการ พัฒนาทักษะความ
สามารถด้านการสอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้อง
ถิ่นที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพาน
น้อยวิทยาคม 
  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา ซึ่ง
เป็นโรงเรียนมัธยมประจำาอำาเภอบางสะพาน ผม
ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำานวยการ คณะครูจาก
โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพาน
น้อยวิทยาคม และคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมกัน

ชุมชน และคนในชุมชนต่อไป อาทิ การจัดกิจกรรม
พัฒนาอาชีพและรายได้  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  โดยผ่านคณะกรรมการ

  นายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชน
สมัพนัธ ์เอสเอสไอ เปดิเผยวา่ ในฐานะทีก่ลุม่เหลก็
สหวริยิาไดร้ว่มคดิ รว่มทำาและรว่มถอืหุน้นัน้ ทำาให้

2) สมทบกองทุนพัฒนาชุมชน  3) สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำาเงิน
กองทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกธนาคาร

เผื่อยามฉุกเฉิน ใช้จ่ายที่จำาเป็นไม่ฟุ่มเฟือยครับ” 
  นายศิริพันธ์ ทองโปร่ง คณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง หมู่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์ 

กล่าวกับผู้สื่อข่าว ‘ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ’ ว่า 
“จากการดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 ตั้งแต่ที่ทาง
พี่เลี้ยงกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้ามาร่วม ปีนี้ก็เป็นปีที่ 
9 แล้วที่ได้ดำาเนินงานมา และในปีนี้ทางธนาคาร
ชุมชนฯได้ผลกำาไรประมาณ 140,000 กว่าบาท นำา
ปนัผลใหส้มาชกิถงึรอ้ยละ 60  ซึง่สมาชกิมคีวามพงึ
พอใจเป็นอย่างมาก และในวันปันผลทางธนาคาร
ชุมชนฯ ก็มีของที่ระลึกแจกให้แก่สมาชิกทุกท่าน
ทีม่ารบัเงนิปนัผลดว้ย และตอ้งขอขอบคณุทางกลุม่
เหล็กสหวิรยาเป็นอย่างมากที่นำาเงินปันผลที่กลุ่ม
เหล็กฯ ได้รับ นำามาแบ่งสัดส่วนเข้ากองทุนต่างๆ 
ในธนาคารฯ ซึ่งเงินที่ได้รับนี้จะนำาไปพัฒนา และ
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน ถึงแม้เงินจะไม่
มากนักแต่ก็แสดงถึงความตั้งใจที่อยากให้ชุมชน
มีความยั่งยืน”
  นางมณฑา โตใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านดอนสูง หมู่ 11
ต.ธงชัย กล่าวว่า “การมีธนาคารเป็นการฝึกการ
ออม และช่วยลดภาระต่างๆ ของสมาชิกได้ เน่ืองจาก
มีการปล่อยกู้ดอกเบ้ียตำา่ ทำาให้หมู่บ้านมีความเจริญ
ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาเป็นอย่าง
มากที่สมทบเงินจากการปันผลของกลุ่มเหล็กฯ 
มาให้กับกองทุนต่างๆ ในธนาคารฯ เงินตรงนี้ทาง
ธนาคารฯ ก็จะนำาไปพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในหมู่บ้านค่ะ”

กลุ่มเหล็กสหวิริยามี
สว่นเงนิปนัผลของหุน้
สมทบทีไ่ดร้บัจากการ
ปันผลจากธนาคาร
ชุมชน จำานวนเงิน 
109,389 บาท เงินกองน้ี
ได้จัดสรรออกเป็น 3 
ส่วน  1) เข้าหุ้นสมทบ
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยา

ธนาคารเป็นผู้พิจารณา
  “ทั้งนี้ อยากจะ
ฝากให้ทุกคนได้เห็น
ความสำาคัญของการ
ออมเงิน การบริหาร 
และจัดสรรเงิน ว่าเป็น
เรื่องสำาคัญ เพราะจะ
เพิ่มความมั่นคงใน
อนาคต และเกบ็เงนิไว้

สนับสนุนให้โครงการฯนี้เกิดขึ้น และผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า โครงการเติมความฝัน ปันความรู้ จะ
ช่วยให้น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความ
รู้เพิ่มเติม ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะวิธีการคิด
วิเคราะห์ ตลอดจนได้รับเทคนิคในการทำาข้อสอบ
ภายในระยะเวลาอันจำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และสามารถนำาความรู้
ต่างๆ ที่ได้จากวิทยากร นำาไปปรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการทำาขอ้สอบ เพือ่กา้วเขา้สูม่หาวทิยาลยัในฝนั
ของน้องๆ ได้ทุกคนนะครับ”

  นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน
บางสะพานวิทยาและประธานในพิธีเปิด  กล่าวว่า
“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมโครงการ “เติม
ความฝัน ปันความรู้” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการทำา
ขอ้สอบ O-NET ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่6 เปน็การทดสอบเพือ่วดัความรูแ้ละความคดิรวบ
ยอดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ครอบคลุม 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกิจกรรม
โครงการในครั้งนี้มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียนในเขต
พื้นที่อำาเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียงเข้า

ร่วม ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัย
เกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียน
บางสะพานน้อยวิทยาคม ซึ่งมีจำานวน 368 คน โดย
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นยำ้าให้ทุก
คนตระหนักว่า “เวลา เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน แต่
จะตา่งกนักต็รงทีใ่ครรูจ้กัคณุคา่ของมนัมากกวา่กนั
เทา่นัน้” เชน่เดยีวกบัการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มสำาหรบั
การสอบ O-NET 
  ผมขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดี
ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม

โครงการได้รับความรู้มากมายหากทุกคนมีความ
ตั้งใจ ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่ร่วม
สนบัสนนุการจดักจิกรรมในครัง้นี ้ทำาใหน้กัเรยีนทกุ
คนมโีอกาสในการนำาความรูเ้ทคนคิตา่งๆทีว่ทิยากร
มอบให้ นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำา
ข้อสอบ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการจะสามารถทำาข้อสอบได้ด้วยคะแนนที่ดี”
  นางสาวมณวีรรณ อาศยั นกัเรยีนผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฯ กล่าวว่า “หนูรู้สึกดีมากค่ะที่มีการจัด
โครงการเติมความฝัน ปันความรู้ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ดีมาก เพราะทำาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จากหลายๆโรงเรียนได้ประโยชน์มากมาย เพิ่ม
เติมความรู้ใน 5 วิชาหลัก วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย 
และสังคม ซึ่งวิทยากรสอนสนุกมากและสามารถ

นำาความรู้ไปใช้สอบได้จริงๆ ค่ะ หนูอยากให้จัด
โครงการนี้ทุกปี เพราะว่าน้องรุ่นหลังก็ต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอบคุณนะคะ”
  นางสาวสุนิสา สุขเกษม นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ กล่าวว่า “สำาหรับกิจกรรมการติวO-NET 
ภายใต้โครงการเติมความฝัน  ปันความรู้  ในครั้งนี้
ทำาใหห้นไูดท้บทวนบทเรยีนเกา่ๆ ทีเ่คยเรยีนมาแลว้
และทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้
เทคนิควิธีการจำาบทเรียนและวิธีการทำาข้อสอบใน
รปูแบบตา่งๆ ทำาใหม้คีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และหนู
เชื่อมั่นว่าหนูจะสามารถทำาข้อสอบได้มากขึ้น หนู
อยากให้จัดโครงการในปีต่อๆ ไป เพราะน้องๆ รุ่นหลัง
จะได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาและได้รู้จักวิธีการ
คิดวิเคราะห์ท่ีง่ายต่อการจำา และนำาไปใช้สอบได้ค่ะ”
  นางสาวสขิลา โพธิ์แก้ว นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ กล่าวว่า “โครงการเติมความฝัน ปัน
ความรู ้เปน็โครงการทีด่มีากคะ่ เพราะเปน็โครงการ
ที่ช่วยให้หนูได้มีโอกาสในการทบทวนบทเรียนที่
เรียนมาและทำาให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนในบางบท
ทีห่นยูงัไมเ่ขา้ใจ ไดเ้ทคนคิวธิกีารคดิและวธิกีารจำา

ท่ีจะสามารถนำาไปใช้ในตอนสอบ
ซึ่งวิทยากรที่มาสอน ก็สอนได้
สนุกและทำาให้จดจำาได้ง่ายไม่
สับสน หนูอยากให้จัดโครงการ
นี้ทุกปี เพราะจะทำาให้รุ่นน้องได้
มีโอกาสในการทบทวนบทเรียน
และทำาความเขา้ในบทเรยีนทีไ่ม่
ค่อยเข้าใจได้เหมือนกันกับหนู”
      นางสาวนพมาศ  เงิน-

ยางแดง นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า 
“รู้สึกดีใจที่ทางโรงเรียนและกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
เล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนาการศึกษา โดยการ
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมโครงการเติมความฝัน 
ปันความรู้ ซึ่งหนูได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเทคนิค
ในการทำาข้อสอบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคม
ศึกษา ทำาให้หนูมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำา
ข้อสอบได้เป็นอย่างดี สำาหรับวิทยากรทุกคนก็   
น่ารักมากค่ะ ใช้คำาพูดที่สนุกสนาน สามารถจูงใจ
ให้หนูรู้สึกสนุกขึ้น อยากให้โครงการนี้จัดทุกปีค่ะ 
เพราะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ที่กำาลังจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยอย่างมาก เเละอยากให้รุ่นน้องได้รับ
โอกาสดีๆ เหมือนกันกับหนูเช่นกันค่ะ”
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ประจวบเอฟซี       ต่อจากหน้า 1
   

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท 
ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำ�กัด บริษัท บุญรอด     
เทรดดิ้ง จำ�กัด (นำ้�โซด�ตร�ลีโอ) และชุดกีฬ� 
WARRIX (วอริกซ์) เพื่อเฉลิมฉลองก�รขึ้นม�
เล่นในศึกโตโยต้�ไทยลีกเป็นครั้งแรก และ
คว�มพร้อมสู้ศึกโตโยต้� ไทยลีก 2018 เมื่อ
วันที่ 4 กุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม� ณ ล�นกิจกรรม
หน้�สน�มกีฬ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ
ส�มอ�่วสเตเดยีม จ.ประจวบครีขีนัธ ์ทีผ่�่นม�
  โดยภ�ยง�นมกีจิกรรมประกอบดว้ย บธู
กิจกรรมต่�งๆ และซุ้มอ�ห�ร ก�รแสดงจ�ก
น�งง�มประจวบคีรีขันธ์  (น้องไพลิน  ศิริมณี
เน�แมน) ภ�พ VTR ก�รเปลี่ยนแปลงสู่ปี 2018 
ก�รสัมภ�ษณ์ น�ยทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 
ประธ�นสโมสร และน�ยธวัชชัย ดำ�รงอ่อง
ตระกูล หัวหน้�ผู้ฝึกสอน ถึงคว�มสำ�เร็จใน
ปีที่ผ่�นม�และก�รก้�วต่อไปในปี 2018 ก�ร
สัมภ�ษณ์พดูคุยก�รทำ�ง�นร่วมกันในปี 2018 
กบัผูส้นบัสนนุ รวมถงึเอสเอสไอ ก�รรว่มเฉลมิ
ฉลองก�รขึ้นสู่ไทยลีก 1 ก�รเปิดตัวชุดแข่ง
ใหม่ด้วยก�รเดินแบบจ�กนักฟุตบอลทีมพี
ทีประจวบเอฟซี (ขุนพลต่อพิฆ�ต) จำ�นวน 28 
คน และก�รเปิดโอก�สให้แฟนบอลร่วมถ่�ย
ภ�พกับนักฟุตบอลอย่�งใกล้ชิด ทั้งนี้มีแฟน
ฟุตบอลเข้�ร่วมง�น 500 คน
  นายทรงเกียรติ ล้ิมอรุณรักษ์ ‘น�ยก
เกียร์’ ประธ�นสโมสร พที ีประจวบ เอฟซ ีกล�่ว
ในง�นแถลงข่�วว่� “ก่อนอื่นต้องขอยกคว�ม
สำ�เร็จในปีนี้ที่ผ่�นม�ให้กับแฟนบอลของ
ทีมต่อพิฆ�ตทุกคน ถ้�ไม่มีแรงใจจ�กทุกคน
เร�ก็คงม�ถึงจุดนี้ไม่ได้ และขอขอบพระคุณ
ผู้สนับสนุนทุกท่�นที่จับมือกันม�ตลอด ซึ่ง
ปีนี้ก็เป็นปีแรกจริงๆ ของพวกเร�กับก�รขึ้น
ม�เล่นลีกสูงสุด พอมีคำ�ว่�สูงสุดมันแปลว่�
ไม่มีอะไรง่�ย ทีมที่อยู่ T1 ก็มีแต่ทีมแข็งแกร่ง 
ทำ�ให้เร�ต้องปรับตัว ต้องปรับทั้งในสน�ม
และนอกสน�ม เป้�หม�ยของเร�คืออยู่รอด
แต่ก็ลึกๆ ผมก็หวังนะว่�เร�จะติดท็อปเทน
ให้ได้ ปีนี้เร�ก็เสริมตัวผู้เล่นที่ดีมีคุณภ�พม�
ร่วมทีมหล�ยคน รวมถึงปรับภ�พลักษณ์ของ
ทมีใหท้นัสมยัขึน้ มกี�รเปลีย่นโลโก ้เพือ่ก�้วสู่
ศกัร�ชใหมด่ว้ย กข็อแรงใจจ�กแฟนบอลช�ว
ประจวบคีรีขันธ์ให้พวกเร�ด้วยนะครับ”
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดก�ร
ทัว่ไป สำ�นกัก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนืและสือ่ส�ร
กลุ่ม บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด 
(มห�ชน) หรือเอสเอสไอ กล่�วว่� เอสเอสไอ
เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่กับจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์ม�อย่�งย�วน�นม�ก อย่�งที่ทุกท่�น 
ทร�บกนัดเีร�อยูท่ีบ่�งสะพ�น ซึง่เปน็ฐ�นก�ร
ผลิตใหญ่ของเร� เร�เฝ้�มองก�รเติบโตและ
คว�มสำ�เร็จของสโมสรพีที ประจวบเอฟซีม�
โดยตลอด และชื่นชมในคว�มสำ�เร็จล่�สุดที่
ท่�นน�ยกเกียร์ส�ม�รถนำ�พ�ทีมขึ้นชั้นสู่ลีก
สูงสุด สร้�งคว�มภูมิใจให้กับคนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ ปีนี้ด้วยโอก�สเหม�ะสม 
ท�งเอสเอสไอก็เข้�ม�เป็นผู้สนับสนุนอีกครั้ง
หนึ่ง ด้วยพันธะสัญญ�ที่เร�จะอยู่เคียงข้�ง

สโมสรฟุตบอลอันเป็นที่รักของช�วประจวบ 
จริงๆที่โรงง�นผมเร�เตะฟุตบอลกันทุกวันอยู่
แล้ว ครั้งนี้ก็เป็นอีกอย่�งหนึ่งที่ช�วเอสเอสไอ
ไดท้ำ�ในสิง่ทีท่กุคนรกั ผมกข็อเปน็ตวัแทนของ
ช�วเอสเอสไออวยพรใหท้มีพที ีประจวบ เอฟซ ี
ประสบคว�มสำ�เรจ็ในฤดกู�ลใหม ่เปน็ไปต�ม
เป้�หม�ยที่ทีมได้ว�งเอ�ไว้ครับ
  นายธวัชชัย  ดำารงอ่องตระกูล  ‘โค้ชวัง’
หัวหน้�ผู้ฝึกสอน  กล่�วเกี่ยวกับก�รขึ้นชั้นว่�
“จรงิๆ ผมกเ็ตม็ทีก่บัทกุเกม เกบ็ไปทลีะแตม้ๆ 
ตอนนั้นแทบไม่ได้มองทีมคู่แข่งเลยว่�จะมี
ใครสะดุดหรือไม่สะดุดก็โฟกัสอยู่กับที่ทีมเร�     
แต่ต้องยอมรับว่�เร�มีก�รศึกษ�คู่แข่งม�ดี
มีก�รว�งแผนร�ยแมตช์รวมกับคว�มมุ่งมั่น
ของน้องๆ  ทุกคน  และพร้อมสู้ทุกทีม  ผลง�น
อุ่นเครื่องผมขอบอกว่� เร�มีจุดดีจุดด้อย
อย่�งไร เร�ยังไม่แพ้ใครในเกมอุ่นเครื่อง        
มันทำ�ให้นักเตะมั่นใจขึ้น ผมหวังว่�ผลก�ร
แข่งขันจริงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น เร�จะทำ�ได้ดี
เหมือนที่ฝึกซ้อมม� และขอแรงใจแรงเชียร์
จ�กแฟนบอลช�วประจวบฯ เป็นกำ�ลังใจ
ให้ทีมด้วย และก็ขอบพระคุณสำ�หรับก�ร
สนับสนุนจ�กทีมง�นของน�ยก พี่หนุ่ม และ
ทีมง�นเบื้องหลังทุกคนม�กๆ ครับ”
  “ตอ่พฆิ�ต” พที ีประจวบ เอฟซ ีกอ่ตัง้ขึน้
เมือ่ป ี2550 ในน�มตวัแทนสโมสรฟตุบอลของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้�แข่งขันครั้งแรกใน
ลีกภมูิภ�ค โซนภ�คกล�งและภ�คตะวนัออก 
เมื่อปี 2552 ก่อนที่ฤดูก�ลล่�สุดในปี 2560 
จะคว้�อันดับที่ 3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ฟุตบอล
ลีกสูงสุดของประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศ�สตร์ของสโมสรอีกด้วย
  แมตซ์แรก นัดเปิดฤดูก�ลพีที ประจวบ 

เอฟซ ีเปดิบ�้นตอ้นรบัก�รม�เยอืนของ “มงักร
โล่เงิน” โปลิศ เทโร เอฟซี ในวันอ�ทิตย์ที่ 11 
กุมภ�พันธ์ 2561 ผลก�รแข่งขันชนะ 3 - 2 
แมตซ์ที่ 2 พ่�ย อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด 3 - 1 

แมตซ์ที่ 3 ชนะ พัทย� ยูไนเต็ด 2 - 0
  ทั้งนี้  แฟนฟุตบอลทีม “ต่อพิฆ�ต” 
ส�ม�รถร่วมเชียร์เป็นกำ�ลังเชียร์ได้ดังต�ร�ง
ดังต่อไปนี้
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        นายณรงคฤทธ์ิ  โชตินุชิตตระกูล
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
เปดเผยวาเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทไดสงมอบ
หองนํ้า 1 หลัง (10 หอง) ใหแกโรงเรียน
บางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
คีรีขันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
สาธารณประโยชนใหแกนกัเรยีน ชมุชน 
และรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินใน
พื้นที่บางสะพานขึ้น 
           สืบเน่ืองจากเหตุการณน้ําทวมใหญ
อําเภอบางสะพาน เมื่อตนป 2560 ที่
ผานมา ทําใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอนเปนอยางมาก จึงตองมีการ
อพยพยายมาพกัทีโ่รงเรยีนบางสะพาน
วิทยาเปนการชั่วคราวเพื่อบรรเทาภัย 
บรษิทัจงึไดตระหนกัในการชวยเหลอืให
ทรพัยากรมเีพยีงพอตอความตองการใช 

และตองการชวยอํานวยความสะดวก
ชุมชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจึงเปน
ที่มาของการจัดสรางหองนํ้าหลังนี้ขึ้น 
 ทั้งนี้ ไดเริ่มสรางขึ้นตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2560 แลวเสร็จในเดือน
มกราคม 2561 และไดดําเนินการสงมอบ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา 
โดยใชงบประมาณในการกอสรางเปน
จํานวน 830,000 บาท โดยมีคูคาของ
บริษัทไดรวมสมทบดวย
 และในโอกาสน้ีผมตองขอขอบคุณ
คูคาของบรษิทั ทีไ่ดเลง็เหน็ความสาํคญั
การมีสวนรวมชวยเหลือชุมชนกับเรา  
ในครั้งนี้ และทําใหนักเรียนไดมีหองนํ้า
สาํหรบัใชเพิม่เตมิ ในอนาคตคดิวาหาก
เกิดเหตุการฉุกเฉินขึ้น ที่นี่สามารถเปน
ศูนยชวยเหลือชุมชน ประชาชนได

X
 TCRSSมอบหองน้ําสาธารณประโยชนร.ร.บางสะพานวิทยา

เศรษฐกิจพอเพียง  ตอจากหนา 1

  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา ตามท่ีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ไดมีการดําเนินโครงการ
โรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํรฯิ
เพ่ือความย่ังยืน” มาอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2555 น้ัน
โดยมีวัตถุประสงค คือ การสรางการเรียนรูดาน
เศรษฐกจิพอเพยีงใหแกเยาชนชมุชน สรางอาชพี
และรายไดเสริม การพึ่งพาตนเอง ลดคาใชจายที่
ไมจาํเปน  และเกดิเปนศนูยการเรยีนรูตนแบบขึน้ 
  เม่ือเร็วๆ น้ี (22 ก.พ. 61) บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดมีดําเนินการขยาย
โครงการและสงมอบโครงการสูโรงเรียนบานทุง
เชือก หมูที่ 10 ต.รอนทอง เปนที่เรียบรอยแลว 
โดยไดบูรณาการความรวมมือรวมกันระหวาง 
บริษัท โรงเรียน และชุมชน ซึ่ง
เปนการสรางความยั่งยืนใน
การดําเนินงาน 
  ทัง้นี ้เอสเอสไอไดใหการ
สนับสุนกระบวนการเรียนรู
ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
ผานกิจกรรมดานการเกษตร
แบบผสมผสาน  และสนบัสนนุ
เงินกองทุนหมุนเวียนสมทบ
จํานวน 30,000 บาทในการ
ดําเนินงาน
  นายผดุงศักด์ิ ปราณ
อุดมรัตน  ผู จัดการทั่ วไป 
สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืน
และส่ือสารกลุม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอ ใหสัมภาษณ
กบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอส-
เอสไอ” วา “โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ เพ่ือความย่ังยืน”
ที่เอสเอสไอไดใหการสนับสนุนที่โรงเรียนบานทุง
เชือก ถือเปนแหงที่ 5 ที่ไดดําเนินการ การดําเนิน
งานนั้นไดผสานความรวมมือกันระหวาง คณะ
กรรมการสถานศกึษา คณะคร ูนกัเรยีน และชมุชน 
โดยไดเริม่จากมกีารประชมุรวมกนักบัตวัแทนของ
บริษัท ถึงกิจกรรมที่ปฎิบัติไดจริงเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียนบานทุงเชือก ขั้นตนไดกําหนด
จัดชุมนุมการเลี้ยงไกไข ชุมนุมการเลี้ยงเปดไข 
ชมุนมุเลีย้งปลาดกุ ชมุนมุเพาะปลกูดอกดาวเรอืง
จําหนาย เปนกิจกรรมนํารองใหนักเรียนไดลงมือ
ปฎิบัติจริง เรียนรูทักษะอาชีพ

  เริม่ตัง้แตการทาํโรงเรอืนรวมกนั การดแูลให
อาหารสัตว การรดนํ้า การเก็บผลผลิต และชอง
ทางการตลาด ซึ่งผลที่ไดออกมานั้น นักเรียนให
ความสนใจ และใสใจลงมือปฎิบัติไดเปนอยางดี 
ผลผลิตที่ ไดนักเรียนไดนําไปจําหนายผาน
โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรยีน สวนทีเ่หลอื

ไดนําออกจําหนายใหกับชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
รายไดจากการขายผลผลิตดังกลาวนักเรียนนํา
เงินที่ไดคืนเขากองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจพอ
เพยีงของโรงเรยีนบานทุงเชอืก ซึง่ไดรบัเงนิสมทบ
กองทุนฯ เพื่อเปนทุนตั้งตนในการทํากิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงตอไป”
  นายผดงุศกัดิ ์กลาววา “การดาํเนนิกจิกรรม
ครัง้นี ้ตองขอขอบคณุนายวสนัต ตนัเจรญิ ผูใหญ
บาน และลูกบาน ที่ไดใหความสําคัญกับการ
สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
บานทุงเชือก ผานการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ 

เชน แรงงานคนในการปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบๆ สถานที่จัดกิจกรรม สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ สนับสนุนเงินพันธุไกไข คิดเปนมูลคา
มากกวา 50,000 บาท”  
  นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการสวน   
สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม 
กลาววา “การสงเสริมกิจกรรมดังกลาวจะเปน
สวนหนึ่งที่ใหนักเรียนไดเล็งเห็นคุณคาความ
สําคัญของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เนนการพึ่ง
ตนเองอยางยัง่ยนื โดยโครงการโรงเรยีนเศรษฐกจิ
พอเพียงน้ีจะไดนําเอาแนวคิด ปรัชญา มาประยุกต
เขากับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่
มีอยู ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง และ
พึ่งตนเองใหมากที่สุด  เพื่อที่จะเสริมสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการเศรษฐกิจพอ
เพยีงในโรงเรยีน  และชมุชน  อกีทัง้ยงัจะเกดิศนูย

การเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นภายในโรงเรียน
เพ่ือสรางรายไดใหกับนักเรียน
และขยายกจิกรรมไปสูชมุชน 
ตอไป”
      นายวสันต ตันเจริญ 
ผูใหญบานหมูที่  10 บาน
ทุงเชือก ต.รอนทอง กลาว
วา “ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่
ไดเขามาสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีโ่รงเรยีนบานทุงเชอืกในครัง้
นี ้ซึง่โครงการนีเ้ปนประโยชน
ตอนักเรียนเปนอยางมาก 
ในสวนของชุมชนเองใหการ
สนับสนุนรวมกับบริษัท และ
โรงเรยีนในรปูของเงนิบรจิาค
จากผูปกครองในการซื้อแม
พันธุ ไก ไข  นอกจากนี้ยั ง
สนับสนุนไมเพื่อจัดทําโรง
เรือนเลี้ยงเปด และเลี้ยงไก 

พรอมระดมชาวบานดานแรงงานมาชวยกัน
ปรับปรุงพื้นที่ กอสรางโรงเรือน และขอบคุณ 
ทีมงานบริษัทฯ ที่มารายงานความกาวหนาของ
โครงการใหชาวบานไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
ผานที่ประชุมของหมูบาน ชุมชนจะสนับสนุน
โครงการอยางตอเนื่อง และตลอดไป”
  นายจงรกัษ  วตัรสต ิ ผูอาํนวยการโรงเรยีน
บานทุงเชอืก ต.รอนทอง กลาววา “ผมขอขอบคณุ 
ทาง บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่ไดใหการ
สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ใหกบัโรงเรยีนบานทุงเชอืกของเราเพราะโรงเรยีน
ของเรามคีวามตองการจดักจิกรรมดานเศรษฐกจิ
พอเพียงฯ แตยังขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมในการที่บริษัทฯ ไดเขามาสนับสนุน
เตมิเตม็ในครัง้นีไ้มวาจะเปนทัง้งบประมาณ องค
ความรู และการเขามาเปนพีเ่ลีย้งอยางใกลชดิ ซึง่
ทางโรงเรียนนอกจากจะใหนักเรียนไดเรียนรูใน
เรื่องของทักษะชีวิตดานการเกษตรแลว โรงเรียน
ยงัไดบรูณาการกจิกรรมดงักลาวเขากบัการเรยีน
การสอนอีกดวย เชนดานคณิตศาสตรผานการ
คํานวณตนทุนในเรื่องของอาหารไกไขที่ตองให
แลวนํามาเปรียบเทียบกับผลผลิตไขที่ไดตอวัน
ตอเดือนนั้นมีสวนตางกําไรหรือขาดทุนอยางไร
เปนตน  สุดทายนี้ผมก็อยากใหทางบริษัทฯ ชวย
เปนที่ปรึกษาและใหคําชี้แนะการดําเนินงานของ
โรงเรียนบานทุงเชือกตอไปดวยครับ”
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