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10ปีฅนเหล็กมินมิ าราธอน
มอบ24ล.เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
กลุ่มเหล็กสหวิริยา
เพิ่มศักยภาพผู้นำ�ชุมชน
จัดอบรมทักษะการพูด
ต่อยอดธุรกิจคูค่ า้ ชุมชน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าพัฒนาศักยภาพ
ธนาคารชุมชน และสภาผูน้ �ำ ชุมชน
จัดอบรมหลักสูตร “การพูดในที่
ชุมชน” และ “แนวทางการจัดตัง้
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน” เพือ่ ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ การถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนของตนเอง พร้อมต่อยอด
ส่งเสริมการทำ�ธุรกิจร่วมเป็นคูค่ า้
ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า โดยมีตวั แทน
คณะกรรมการธนาคารชุมชน และ
สภาผูน้ �ำ ชุมชน จำ�นวน 41 คนจาก
19 หมูบ่ า้ น ในพืน้ ที่ 4 ตำ�บล รอบ
โรงงานกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าเข้าร่วม
ณ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ่านต่อ น.4

10 ปี “ฅนเหล็กมินมิ าราธอน” มอบช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสรวม 24 ล้านบาท ผูบ้ ริหารกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก

ประกอบด้วย SSI-TCRSS-NS Blue Scope-NS-SUS-JSGT ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน
2017 (ครั้งที่ 10) ให้แก่ 21 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำ�นวน 2,380,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต และสามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมี
ผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ จำ�นวนกว่า 2,000 คน มีรายได้จากการจัด 10 ครั้ง รวม 24 ล้านบาท และมีเป้าหมายการจัดงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆ นี้

เติมโอกาสเด็กดี-ขาดทุนทรัพย์
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ ามอบ259ทุน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า จัดโครงการมอบทุน
การศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน
จากสถานศึ ก ษา 22 แห่ ง ในเขต 4
ตำ � บล รอบบริ เ วณที่ต้ัง บริ ษัท กลุ่ม
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เหล็กสหวิรยิ า คือ ต.แม่ร�ำ พึง ต.กำ�เนิด
นพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และต.ธงชัย
ประจำ�ปี 2560 โดยมอบทุนการศึกษา
จำ�นวน 259 ทุน
อ่านต่อ น.4

ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017 โดย
กลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กไทย SSI - TCRSS - NS Blue
Scope - NS-SUS - JSGT คึกคัก
นักวิง่ ร่วมงาน 1,400 คน พร้อมมอบ
รายได้การจัดกิจกรรมให้แก่ 21
องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาส จำ�นวนเงิน 2,380,000 บาท
นำ � ไปส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ ด้ อ ย
โอกาสให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคม
อย่างเข้มแข็ง เผย 10 ปีมียอด
บริจาคสะสม รวม 24 ล้านบาท
ผูบ้ ริหารเผยตัง้ เป้ายอดระดมทุน
สะสมให้ถึง 100 ล้านบาท
ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีล
อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) (SSI)
บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด (NS
Blue Scope)
อ่านต่อ น.2

สหวิรยิ าใส่ใจชุมชน-ร่วมดูแลโลก ร่วมชุมชนปัน่ รณรงค์ลดใช้พลังงาน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ผลึกพลังชุมชน
รณรงค์ลดโลกร้อน โดยการจัดสอง
กิจกรรมได้แก่ โครงการ “2 ล้อรักษ์
บางสะพาน 2560 หรือ Bangsaphan
Car Free Day 2017” อ่านต่อ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ฅนเหล็กมินิมาราธอน ต่อจากหน้า 1
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS)
และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (JSGT) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็ก
มินมิ าราธอน 2017 (ครัง้ ที่ 10) ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2560 ทีผ่ า่ นมา ณ สวนลุมพินี เพือ่ นำ�รายได้จากการจัด
กิจกรรมทั้งหมดนำ�ไปส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ ให้หยัดยืนอยูไ่ ด้ในสังคมอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริม
ให้ประชาชนออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ี นอกเหนือ
จากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
อันดีระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก คู่ค้า
ลูกค้า พนักงาน ครอบครัวพนักงานอีกด้วย โดยมี
นักวิ่งเข้าร่วมวิ่งกว่า 1,400 คน และมีผู้สนับสนุน
กิจกรรมโดยการซื้อเสื้อที่ระลึกจำ�นวนกว่า 600 คน
		 โดยภายในงานได้จดั ให้มกี ารวิง่ ทัง้ หมด 3 ระยะ
คือ เดิน-วิ่งการกุศล ระยะ 2.5 กม. ไม่มีการแข่งขัน วิ่ง
ฟันรัน ระยะ 5 กม. และวิง่ ฅนเหล็กมินมิ าราธอน ระยะ
10 กม. มีการแข่งขัน นอกจากนี้ เอสเอสไอยังมีการจัด
แข่งขันวิง่ ระยะ 10 กม. รางวัลภายในสำ�หรับพนักงาน
เอสเอสไอ อีกด้วย
		 ผลปรากฎว่ า รางวั ล สำ � หรั บ นั ก วิ่ ง ภายนอก
ระยะ 5 กม. ได้แก่ รุ่นอายุตํ่ากว่า 15 ปี ชาย อันดับ 1
ได้แก่ เด็กชายอนันต์ธวัช เทพทวี ด้วยเวลา 18.41 นาที
ประเภทหญิง ได้แก่ เด็กหญิงพิกลุ ทองลือ เวลา 20.03
นาที รุ่นอายุ 16-39 ปี ชาย อันดับ 1 ได้แก่ Mr. Kigen
Enockkipchirchir เวลา 16.34 นาที หญิง ได้แก่นางสาว
อรปรียา เถาหน้อย เวลา 21.31 นาที รุ่นอายุ 40-49 ปี
ชายได้แก่นายสราวุธ งามศรี เวลา 18.20 นาที รุ่นอายุ
40 ปีขึ้นไป หญิง ได้แก่ นางสาวช่อทิพย์ กันอ่วม เวลา
21.49 นาที รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย ได้แก่ นายสัมผัส
นาครอด เวลา 19.55 นาที
		 ด้านผลการแข่งขันระยะ 10 กม. ไม่แบ่งกลุม่ อายุ
Overall อันดับ 1 ชาย ได้แก่ Mr. Julius Kiprotich ด้วย
เวลา 33.50 นาที หญิง ได้แก่ Miss Dorcas Jebotiptarus
เวลา 45.06 นาที รางวัลแข่งขันภายในสำ�หรับพนักงาน
เอสเอสไอ ระยะ 10 กม. ชาย อันดับ 1 ได้แก่ นายต่อศักดิ์
พิริยะสงวนพงศ์ เวลา 45.59 นาที อันดับ 2 นายเอกรวี
วรรณอนุสรณ์ เวลา 52.26 นาที Overall หญิง อันดับ 1
นางสาวนวฉัตร เรืองนภาพร เวลา 66.40 นาที อันดับ 2
นางสาวเมธิณี โชติจิรกาล เวลา 73.10 นาที
		 นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เอสเอสไอ หนึ่งใน
องค์กรร่วมจัดกิจกรรมนี้ กล่าวว่า “กิจกรรมเดิน-วิ่ง
การกุศล ฅนเหล็กมินมิ าราธอน ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 10 แล้ว
เราสามารถสะสมยอดเงินบริจาคได้ 24 ล้านบาท อยาก
จะดำ�เนินกิจกรรมนีต้ อ่ เนือ่ งไปทุกๆ ปี โดยมีเป้าหมาย
ยอดเงินบริจาคสะสมให้ถึง 100 ล้านบาท จะได้เป็น
ประโยชน์ให้กบั สังคม และระดมพวกเราชาวอุตสาหกรรม
เหล็กให้ออกมาคิดเพื่อสิ่งดีให้กับสังคมมากขึ้น”
		 “กิจกรรมปีนี้มียอดบริจาคถึง 2.38 ล้านบาท
ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็นสปอนเซอร์ทเี่ ป็น
คูค่ า้ ลูกค้า นักวิง่ ภายนอก หรือ
แม้กระทั่งพนักงานในองค์กร
ร่ ว มจั ด เองที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น
กิจกรรมจนทำ�ให้มยี อดบริจาค
ที่สูง เงินจำ�นวนนี้พวกเราได้
มอบให้แก่ 21 องค์กรการกุศล
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส นำ�ไป
ใช้สร้างความแข็งแกร่ง พัฒนา
คุณภาพชีวิต ต่อยอดดำ�เนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ
ตามความสามารถได้ ทั้ ง นี้
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ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ต้องขอบคุณทุกองค์กรร่วมจัด TCRSS, NS Blue Scope,
NS-SUS, JSGT ทีม่ สี ว่ นช่วยให้กจิ กรรมนีป้ ระสบความ
สำ�เร็จได้เป็นอย่างดี”
		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
“ผมรู้ สึ ก ยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ม าร่ ว มงานในวั น นี้
และได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของบริษัทเหล็กใน
ประเทศไทยในการทำ�กิจกรรมดีๆ เพือ่ สังคมแบบนีท้ กุ
ปี โดยเฉพาะปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่จัดมา ซึ่งเป็นการ
ครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน มีการเปิดวิ่งระยะ 10
กม. ขึ้นเป็นปีแรก มีนักวิ่งนำ� (Pacer) เข้ามาสร้างสีสัน
ในกิจกรรม และมีนักวิ่งตอบรับกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น
เท่าตัว โดยเฉพาะนักวิง่ จากภายนอก จากจำ�นวน 130
คนในปีที่แล้ว เป็นจำ�นวน 500 คน ซึ่งเต็มไวมาก ใน
ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันที่ได้เปิดรับสมัครออกไป ต้อง
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และต้อง
ขอบคุณคณะทำ�งานจัดกิจกรรมทุกท่านที่ทำ�ให้งาน
นี้ประสบความสำ�เร็จได้อย่างดีเยี่ยมได้รับผลตอบ
รับที่ดีในการจัดงานและได้รับคำ�ชม ขอบคุณครับ”
		 นายสมเกียรติ ปินตาธรรม ประธานบริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ NS Blue
Scope กล่าวว่า “ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่วิ่งฅนเหล็กมินิ
มาราธอน ปี 2017 ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ประสบความ
สำ�เร็จ เพราะว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
กว่า 2,000 คน เป็นปีแรกที่มีวิ่ง 10 กม. ถือว่าประสบ
ความสำ�เร็จมาก วันนี้คนเยอะมาก ต้องขอขอบคุณ
เอสเอสไอที่เป็นต้นเรื่อ งในการจัดงานนี้ ซึ่งทำ�ให้
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีการประสานงาน
กันทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคมในลักษณะแบบนี้ เป็นงานวิง่
เพือ่ สุขภาพด้วย เป็นการวิง่ เพือ่ การกุศลด้วย ขอบคุณ
ครับ ขอบคุณทุกคนทีม่ าร่วมวิง่ วันนีข้ อให้สขุ ภาพแข็ง
แรงสมบูรณ์ได้บุญกันทุกคนครับ”
		 Mr. Toshiya Iwano กรรมการบริษัท เจเอฟอี
สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) กล่าวว่า
“ผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการ
เข้าร่วมกิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน เป็นกิจกรรม
ทีด่ มี ากๆ การจัดงานมีความเหมาะสมทัง้ เรือ่ งสถานที่
และการจัดการกิจกรรมของเราในวันนี้เป็นกิจกรรม
ที่เราร่วมกันวิ่งและได้มอบเงินรายได้คืนให้กับสังคม
เราในฐานะบริษัทเหล็กมีโอกาสไม่บ่อยครั้งที่จะได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีแบบนี้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำ�ไม
กิ จกรรมฅนเหล็ ก มิ นิ มาราธอนจึ งเป็ นกิ จ กรรมดี ๆ
สำ�หรับพวกเราครับ”
		 Miss ShingKi ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศ
ฟิลิปินส์ ประเภทฟันรัน 5 กม. กล่าวว่า “ฉันคิดว่า
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำ�หรับทุกๆ คน
พวกเราตั้ ง ใจที่ จ ะมาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและครั้ ง นี้ ก็
เป็นครั้งแรกซึ่งมันอาจจะดูว่ายากแต่มันก็ทำ�ให้เรา
แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ อีกด้วย ฉันอยาก
ให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นอีกในทุกๆ ปี และฉันก็จะมาเข้า
ร่วมอีกแน่นอน โดยตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะลงวิ่งใน
ระยะทาง 10 กม.

เจเอฟอีเห็นผลงานTCRSSเชิงประจักษ์
มอบรางวัลการดำ�เนินกิจการยอดเยีย่ ม
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างกลุม่ เอสเอสไอ
และกลุ่ม JFE ได้รับรางวัล The Outstanding
Performance and Contributions to the JFE Group
ประจำ�ปี 2016 จากบริษทั เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชัน่
เป็นผลจากการดำ�เนินกิจการ TCRSS ยอดเยีย่ ม
และดีเด่น สามารถเพิ่มกำ�ไรคิดเป็นร้อยละ 5.8
จากกำ�ไรเฉลี่ยของปี 2558

ณ สำ�นักงานกรุงเทพฯ
โดยก่อนหน้านีม้ พี ธิ มี อบรางวัลอย่างเป็น
ทางการ ได้จัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2560
“นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่บริษัท ได้รับ
เกียรติจาก เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น ที่ได้มอบ
รางวัล ผลการดำ�เนินกิจการยอดเยีย่ มและดีเด่น
แห่งปี ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก ซึ่ง

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS เปิดเผยว่า
จากผลการดำ�เนินงานของ TCRSS ที่สามารถ
ทำ�กำ�ไรในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากกำ�ไร
เฉลี่ยของปี 2558 ซึ่งมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุม่ ยานยนต์ และกิจกรรมลดต้นทุน
ของบริษัท นั้นบริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น
ได้ พิ จ ารณามอบรางวั ล The Outstanding
Performance and Contributions to the JFE Group
ประจำ�ปี 2016 ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับ
รางวัลนี้ โดยได้รบั มอบรางวัลจากนายโคจิ คาคีกิ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเอฟอี สตีล
คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา

ถือว่าพนักงาน TCRSS ทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ของเราเป็ น ที่ ย อมรั บ ของลู ก ค้ า ชั้ น นำ � ระดั บ
ประเทศ ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานที่
ร่วมมือกันรักษาคุณภาพทีด่ เี ยีย่ มของผลิตภัณฑ์
และเรายังคงมุง่ มัน่ รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ก้าวหน้าต่อไป
อย่างยั่งยืน” นายณรงค์ฤทธิ์กล่าวว่า
รางวัล The Outstanding Performance
and Contributions to the JFE Group เป็นรางวัล
ที่บริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น มอบให้กับ
บริษทั ในเครือของ JFE Group ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีผลการดำ�เนินกิจการยอดเยี่ยม
และดีเด่นเป็นประจำ�ทุกปี

		 Miss Christian ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศ
ฟิลิปินส์ ประเภทฟันรัน 5 กม. กล่าวว่า “ฉันรู้สึกดี
มากๆ ที่วันนี้ได้มาวิ่ง วันนี้เป็นการวิ่งในระยะทาง 5
กม.เป็นครั้งแรก ซึ่งเราทำ�เวลาได้ 40 นาที รู้สึกภูมิใจ
และดีใจมากๆ ค่ะ สัญญาว่าปีหน้าจะมาเข้าร่วม
กิจกรรมดีๆ นี้อีกแน่นอนค่ะ”
		 สำ � หรั บ รายได้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมในปี นี้
โครงการได้มอบช่วยเหลือองค์กรที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ซึ่งประกอบไปด้วย 1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 2.
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 3. คามิลเลียน

โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง-ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง 5. สถาน
คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก จั ง หวั ด ระยอง 6.มู ล นิ ธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 7. มูลนิธิเพื่อเด็ก
พิการ 8. มูลนิธคิ นตาบอดไทย 9. มูลนิธกิ ลุม่ แสงเทียน
10. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 11. สถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ 12. สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท 13. มูลนิธคิ นพิการไทย 14. โรงเรียน
บ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซํ้าซ้อน)
15. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ 16. สมาคมรวม
ปัญญาคนพิการ 17. โรงเรียน
โสตศึกษาเทพรัตน์ บางสะพาน
18. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
19. มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
20. สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านปากเกร็ด 21. กองทุนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
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และโครงการ “ปน 2 ลอชวยพอปลูกปา” ขึ้น เนื่อง
ในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day พรอมกับสนับ
สนุนนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน
โดยกิจกรรมประกอบดวย การปนจักรยานรณรงค
ลดการใชพลังงาน 12 กิโลเมตร จากที่วาการอําเภอ
บางสะพานถึงอบต.แมรําพึง ตอจากนั้นเปนการปน
จักรยานจากอําเภอบางสะพานไปยังพื้นที่สาธารณะ
หมูบ า น หมู 7 บานหนองตาจา ต.กําเนิดนพคุณ ระยะ
ทางไป-กลับ 18 กม. เพื่อปลูกตนไมและปลอยพันธ
สัตวนํ้ารวมกับชุมชน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน
500 คน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผานมา
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
กลุม เหล็กสหวิรยิ ารวมกับหนวยงานสวนทองถิน่ อําเภอ
บางสะพาน ชุมชนบางสะพาน ดําเนิน “โครงการ 2 ลอ
รักษบางสะพาน 2560 Bangsaphan Car Free Day 2017”
ในวัน Car Free Day ขึ้น เพื่อรณรงคลดการใชพลังงาน
ลดภาวะโลกรอน การออกกําลังเพื่อสุขภาพ และการ
หันมาใชจกั รยานเพือ่ การเดินทางมากขึน้ ซึง่ ปนจี้ ดั ขึน้
เปนปที่ 7 แลว โดยครัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจาก พ.อ.กรกานต
นาเวชวานิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปนประธานในพิธี มีนายยงยุทธ มลิทอง ผูบริหาร
กลุมเหล็กสหวิริยา นายณรงคพงษ โพธิสมบัติ รอง
ประธานกิตติมศักดิ์ กลุมเหล็กสหวิริยา ผูนําชุมชน
และประชาชน จํานวนกวา 500 คน รวมใหการตอนรับ
และเขารวมกิจกรรมปนจักรยาน
กิจกรรมประกอบดวย พิธเี ปด การรวมรองเพลง
ชาติในเวลา 08.00 น. และปน จักรยานรณรงคจากหนา
ที่วาการอําเภอบางสะพาน ผานตลาดบางสะพาน
มุงไปยังถนนเลียบชายหาดแมรําพึง บริเวณหนา
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง และกลับมายัง
หนาทีว่ า การอําเภอบางสะพาน รวมระยะทาง 12 กม.
ซึง่ บรรยากาศภายในการปน จักรยานเต็มไปดวยรอยยิม้
ความสนุกสนานของผูร ว มเขางานและสนุกไปกับกิจกรรม
ลุนรับจักรยานในการลงทะเบียนเขารวมในครั้งนี้
นายยงยุทธ มลิทอง ผูบริหารกลุมเหล็ก
สหวิรยิ า กลาววา จากการทีไ่ ดมกี ารกําหนดใหวนั ที่ 22
กันยายนของทุกปเปนวัน Car Free Day โดยทั่วโลก
พรอมทั้งหลายหนวยงานในประเทศไทยไดรวมกัน
รณรงคจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึ ง งดการใช ร ถและ
เครือ่ งยนตเพือ่ เปนการลดการใชพลังงานในวันดังกลาว
โดยป 2560 นี้ไดมีการกําหนดจัดงาน Car Free Day
พรอมกันทัว่ ประเทศ ในวันอาทิตยที่ 24 กันยายน 2560
เชนเดียวกับกิจกรรม Bangsaphan Car Free Day
ภายใตโครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน ซึ่งกลุมเหล็ก
สหวิริยา ไดจัดดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลาถึง 7
ปแลว นับตั้งแตการริเริ่มดําเนินกิจกรรม Bangsaphan
Car Free Day อยางเปนรูปธรรมขึ้นเปนครั้งแรกของ
ตอจากการกิจกรรมปน 2 ลอรักษบางสะพาน 2560
เสร็ จ สิ้ น ประชาชนได มี ก ารร ว มกั น ลงทะเบี ย น
จํานวน 108 คน เพื่อทํากิจกรรม ปน 2 ลอชวย
พ อ ปลู ก ป า ขึ้ น ซึ่ ง เป น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ เ ป น
ประโยชนตอชุมชนบางสะพาน เพราะเปนการสง
เสริ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ย ก รธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม และเป น การน อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิ ไ ด ข องพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น ผู บ ริ ห ารเครื อ
สหวิริยา กลาววา “กิจกรรม
ป น 2 ล อ ช ว ยพ อ ปลู ก ป า
บริษทั ในกลุม เหล็กสหวิรยิ า
ไดรเิ ริม่ ขึน้ ครัง้ แรกในป 2556
ในชื่อโครงการ “เอสเอสไอ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปลูกปา 86 ไร”
ณ พื้นที่แปลงปลูกปาทุงขี้ตาย จํานวน 9 ไร หนึ่งใน
จํานวน 5 แปลงเปาหมาย เพือ่ ฟน ฟูบาํ รุงรักษาพืน้ ที่
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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
จัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ 24 กันยายน 2560 พรอมกับ
พีน่ อ งชาวไทยทัว่ ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพือ่
รณรงคใหหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนพอคา ประชาชน
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในเขตอํ า เภอบางสะพานได
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
และการรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมและ
รณรงค ใ ห ช าวบางสะพานใช จั ก รยานแทนการใช
รถยนตและรถจักรยานยนต เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
รวมลดการใชพลังและลดภาวะโลกรอน อีกทั้งยัง
สนับสนุนและผลักดันการจัดตัง้ ชมรมจักรยานในเขต
ตาง ๆ ขึ้นเพื่อเปนตนแบบในการรณรงค และสงเสริม
การออกกําลังกายเพือ่ สรางเสริมสุขภาพทีด่ ขี องผูเ ขา
รวมโครงการและคนในชุมชน
นอกจากนี้เปนการรวมกันแสดงออกถึงพลัง
ความสามัคคีของชาวบางสะพานในการรวมลดภาวะ
โลกรอนแลว กิจกรรมนี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยจรรโลง
ใหชุมชนและโลกของเรานาอยูยิ่งขึ้นอีกดวย ทายนี้
ผมขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมกันจัดกิจกรรมใน
วันนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลามารวมพลังเพื่อ
บางสะพานและโลกของเรา ขอขอบคุณครับ
พ.อ.กรกานต นาเวชวานิชกุล รอง ผอ.รมน.
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ กลาววา ปญหาภาวะโลกรอน
นับเปนปญหาสิง่ แวดลอมหนึง่ ทีท่ กุ คนหันมาใหความ

ใสใจกันมากขึ้นในปจจุบัน เพราะเปนเรื่องใกลตัว ซึ่ง
สาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาภาวะโลก
รอนขึน้ คือ เกิดจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
รูปแบบตางๆ เขาสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลทําใหชั้น
บรรยากาศโอโซนตัวกรองแสงอาทิตยถกู ทําลายมากขึน้
เรือ่ ยๆ ซึง่ ในปจจุบนั ปญหาภาวะโลกรอนไดกลายเปน
ปญหาสิ่งแวดลอมในระดับภาคีโลก ที่ตองมีภารกิจ
รวมกันแกไขโดยไมเลือกวาเปนภาครัฐหรือเอกชน
จากเหตุผลดังกลาว กลุมเหล็กสหวิริยา ใน
ฐานะองคกรเอกชนซึง่ ใหความสําคัญดานสิง่ แวดลอม
จึงไดดาํ เนินการจัดกิจกรรม Bangsaphan Car Free Day
ภายใต “โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน” ขึ้นตอเนื่อง
เปนครัง้ ที่ 7 แลว โดยถือโอกาสดีรว มกับพีน่ อ งชาวไทย
ทั่วประเทศพรอมใจกันจัดกิจกรรมรณรงคลดการใช
พลังงานและรวมลดภาวะโลกรอนเนือ่ งในวัน Car Free
Day ซึง่ เปนกิจกรรมทีจ่ ดั กันแพรหลายทัว่ ประเทศและ
ทั่วโลก โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งนับเปนเรื่องที่นา
ยินดีที่มีผสู นใจเขารวมกิจกรรม Bangsaphan Car Free
Day เปนจํานวนมากขึ้นทุกป เพราะนั่นนับเปนนิมิต
หมายที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงพลังของชาวบางสะพาน
ในการตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของสิ่ง
แวดลอมโดยถือโอกาสวันนี้รวมมือรวมใจกันลดการ
ใชพลังงานและลดภาวะโลกรอน ซึ่งผมไมอยากให
ทุกทานใหความสําคัญในการปฏิบัติเพียงแควันนี้
แตอยากใหทุกทานตระหนักและใหความสําคัญใน
การรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตลอดไป
ซึ่ ง นอกจากเพื่ อ ช ว ยลดภาวะโลกร อ นของอํ า เภอ
บางสะพานและโลกของเราแลว การปนจักรยานก็ยัง

“ปน 2 ลอ ชวยพอปลูกปา”

ปาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนการรักษาสิ่งแวดลอมและลดใชพลังงานดวย
ดวยการปนจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร เพื่อ เปนระยะทางไปกลับ 18 กม. คิดจากหนาที่วาการ
ปลูกปา โดยไดรวมกับกรมปาไม หนวยงานภาครัฐ อําเภอบางสะพาน
ชุมชนบางสะพาน พรอมใจรวมปลูกปา
กลุมเหล็กสหวิริยามีความมุงมั่นสืบสาน

โดยครั้ ง นี้ เราได กํ า หนดพื้ น ที่ ใ นการปลู ก
ที่ พื้นที่สาธารณะหมูบาน หมู 7 บานหนองตาจา
ต.กําเนิดนพคุณ และปลอยพันธุสัตวนํ้า รวมกับ
ชุมชน ซึง่ มีการเดินทางไปกลับดวยการปน จักรยาน

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดานการ
ดูแลรักษาปาและนํา้ อยางตอเนือ่ ง โดยกิจกรรมปน
2 ลอ ชวยพอปลูกปา ปนี้ถือเปนปที่ 5 แลว และเรา
ยังมีความมุงมั่นในการดําเนินการอยางตอเนื่องใน

ถือเปนการออกกําลังกายซึง่ จะชวยเสริมสรางรางกาย
ของเราใหแข็งแรงอีกดวย
นางสาวสุนดิ า เพชรประสิทธิ์ พนักงานบริษทั
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
กลาววา “ไดเขารวมกิจกรรมนีเ้ ปนประจําทุกป เพราะ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ลดภาวะโลกรอน กิจกรรมนีย้ งั สงเสริมใหทกุ คนไดหนั
มาออกกําลังเพือ่ มีสขุ ภาพทีด่ ี เกิดการตืน่ ตัวหันมาใช
จักรยานในการเดินทางมากขึน้ เปนการสรางอากาศที่
สะอาดสดชื่น แลวยังเปนการสรางความสัมพันธอัน
ดีกับชุมชน อยากจะใหมีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆ ป ซึ่ง
เปนประโยชนมากสําหรับชุมชนของเราคะ”
นายวชิ รักศิริ ประชาชน ม.4 ต.บางสะพานนอย
กลาววา “ความรูส กึ ทีไ่ ดเขามารวมกิจกรรมนี้ เดิมทีผม
เปนเกษตรอําเภอบางสะพาน ไดเขารวมกิจกรรมของ
สหวิรยิ าบอยครัง้ ดวยกัน และกิจกรรมนีก้ เ็ ปนกิจกรรม
ดีเลยอยากมาเขารวม และถือเปนการทําความดีเพื่อ
พอหลวง ร.9 ดวย เพื่อใหเปาหมายของพระองคทาน
เรือ่ งสิง่ แวดลอม การลดโลกรอนพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ โดย
เฉพาะทุกวันนี้ ปญหาโลกรอนมันมีปญหาอยู ถาเรา
มารวมดวยชวยกันโลกก็จะนาอยูขึ้นครับ”
นายเสน ห หิ น ศรี ประธานชมรมจั ก รยาน
รุงอรุณ อําเภอบางสะพานนอย กลาววา “วันนี้รูสึก
ประทับใจ และเปนอีกครั้งหนึ่งที่ไดมารวมกิจกรรม
และจะป น ไปร ว มปลู ก ป า ด ว ย การส ง เสริ ม ให ป น
จักรยานถือเปนการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
ทําใหมีสุขภาพที่ดี พอสูงวัยการออกกําลังกายเปน
เรื่องสําคัญและจําเปนนะครับ การหันมาใชจักรยาน
ยั ง เป น การช ว ยลดภาวะโลกร อ นและทํ า ให มี สิ่ ง
แวดลอมที่ดีใหกับลูกหลานของเราอีกดวย”
ทุกป และปตอๆ ไป ครับ เพือ่ ยังประโยชนรว มกันให
กับชุมชนไดมอี ากาศบริสทุ ธิ์ แหลงทําหากิน ปลูกฝง
การอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอมดวยการลงมือ
ทํา อนุรักษทรัพยากรใหกับลูกหลานของเรา”
นายสุวัฒน พิบูลยงาม ผูใหญบาน หมู 7
บานหนองตาจา กลาววา “มีความยินดีตอ โครงการ
ดีๆ แบบนีค้ รับ ทีว่ า ปน จักรยานมาปลูกปา ลดโลกรอน
ทําความดีถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ในนามชาวบานมีความยินดี
เปนอยางมากที่มีกิจกรรมดีๆ
แบบนี้ อยากให จั ด ต อ เนื่ อ ง
ตอๆ ไป”
นายธงชัย เหลือหลาย
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม กล า วว า
“อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้
บอยๆ เปนกิจกรรมที่ดีมาก
ครับ เพราะเปนการชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ และยังทําใหมีสุขภาพที่ดี อยากเชิญชวน
ทุกทานเขารวมกิจกรรมกันเยอะๆ ถาปหนาจัดอีก
จะไมพลาดจะเขารวมกิจกรรมแนนอนครับ”
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ผูน้ �ำ ชุมชนชีพ้ ร้อมนำ�ความรูท้ ไี่ ด้กลับไปพัฒนาตนเองและ
ชุมชนบางสะพาน
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อ
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพูดในที่ชุมชน” และ
“แนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้โครงการ
“พัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชน” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในที่
ชุมชนให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�
ชุมชน ได้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารแก่กลุ่ม
เป้าหมาย และสามารถสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องตามหลัก
วิธี พร้อมกับได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจชุมชน ประสานความ
ร่วมมือ ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความแข้มแข็ง ความ
สามัคคี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมให้
เกิดการส่งเสริมการทำ�ธุรกิจร่วมควบคู่ไปกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา
		 กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์
ปราณอุดมรัตน์ ผูบ้ ริหารกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าเป็นประธาน

เติมโอกาสเด็กดี
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มูลค่ารวม 625,000 บาท ทุนการศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา จำ�นวน 249 ทุน มูลค่า 275,000 บาท
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำ�นวน 10 ทุน
มูลค่า 350,000 บาท นอกจากนี้พนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนบางสะพาน เพิม่ เติมจากส่วนของบริษทั ภาย
ใต้ กิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ซึ่งในปี 2560 นี้มีพนักงาน
บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาแจ้งความจำ�นงสนับสนุนทุน
การศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานจำ�นวน 164 ทุน รวม
มูลค่า 202,500 บาท
กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนบางสะพานจาก 22 โรงเรียนในเขต 4 ตำ�บล
คื อ ตำ � บลแม่ รำ � พึ ง ตำ � บลกำ � เนิ ด นพคุ ณ ตำ � บลพงศ์ ประศาสน์ และตำ � บลธงชั ย จำ � นวน 259 ทุ น มู ล ค่ า
625,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรม ทุนนี้เพื่อน้อง เปิดโอกาส
ให้พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนทุนการ
ศึกษา (ส่วนตัว) เพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท จำ�นวน 164
ทุน มูลค่า 202,500 บาท โดยนายเลิศยศ แย้มพราย ปลัด
อาวุโสอำ�เภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ หอประชุมเรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
นายเลิ ศ ยศ แย้ ม พราย ปลั ด อาวุ โ สอำ � เภอ
บางสะพาน ได้กล่าวกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า
“โครงการมอบทุ น การศึ ก ษากลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า เป็ น
โครงการที่ดีมากครับ ผมต้องขอขอบคุณและขอแสดง
ความชืน่ ชมกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรเอกชน
ที่ให้ความสำ�คัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนเสมอมา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้าน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งว่าด้วยเรื่องการศึกษานั้น ถือ
เป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
และทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะเป็นแรงขับเคลือ่ นให้ทอ้ งถิน่
ชุมชน และประเทศพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เยาวชนซึง่ ถือได้วา่ เป็นอนาคตของชาติ เป็นกำ�ลัง
หลักสำ�คัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญในการพัฒนาเยาวชน แต่ปัญหาสำ�คัญ
ประการหนึ่งที่พบคือ โอกาสทางการศึ กษาของแต่ ละ
บุคคลไม่เท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้ว่าเยาวชนในท้องถิ่น
จำ�นวนหนึ่งเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ดังนั้น การมอบทุนการศึกษาของกลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่ง
มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถม
ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นการสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง อันจะนำ�มาซึง่ การพัฒนาตนให้กลาย
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและกลายเป็ น
บุคลากรคุณภาพของท้องถิ่นและชุมชน
และในปี 2560 นี้ กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าได้ ดำ � เนิ น
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิน่ มาเป็น
ปีที่ 24 แล้ว นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีองค์กร
เอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษาอย่างกลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ าให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน
และเป็นสิ่งที่น่าชื่มชม ผมจึงขอฝากไปถึงน้องๆเยาวชน
บางสะพานที่ได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ไป ขอให้นำ�ทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางการศึกษาสูงสุดเพือ่ พัฒนาตนและพัฒนาประเทศของ

เปิดงาน โดยมีนายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก
นางสาวปัทมา สนธิทรัพย์ พัฒนาการอำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีตัวแทนคณะกรรมการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�
ชุมชน จำ�นวน 41 คน จาก 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำ�บล
รอบโรงงานกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าเข้าร่วม ณ เรือนธารารีสอร์ท
อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
		 นายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
เอสเอสไอ กล่าวว่า การดำ�เนินกิจกรรมธนาคารชุมชน และ
สภาผู้นำ�ชุมชน นั้น คณะกรรมการของทั้ง 2 กิจกรรม โดย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้นำ�ชุมชน ทั้งที่เป็นทางการ และ
ไม่ทางการ ซึ่งเป็นแกนนำ�หลักในการดำ�เนินงานพัฒนา
หมู่บ้านในด้านต่างๆ และจากการที่เจ้าหน้าที่กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาได้เข้าร่วมดำ�เนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
พบว่า มีปจั จัยทีส่ �ำ คัญอีกอย่างหนึง่ ในการทีจ่ ะผลักดันการ
ดำ�เนินงานสำ�เร็จไปตามวัตถุประสงค์ได้นั่นก็คือ “ทักษะ
การพูดในที่ชุมชน” เนื่องจาก คณะผู้นำ�ชุมชนหลายแห่งที่
ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการพูด การสื่อสาร กับชุมชน และ
การพูดในทีส่ าธารณะ คือ ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออก รวมถึง
ไม่สามารถเล่าเรือ่ งราวการดำ�เนินงานของชุมชนตนเองให้

ผูอ้ นื่ รับทราบ และเข้าใจได้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้มกี ารดำ�เนินงานเรือ่ ง
ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน
		 ดังนั้น การจัดทำ�โครงการ พัฒนาศักยภาพสภา
ผู้นำ�ชุมชน และธนาคารชุมชน (การพูดในที่ชุมชน) จึงเป็น
อีกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการพูดให้กบั คณะ
ผู้นำ�ชุมชน เนื่องจาก การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการจาก
ผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ และเข้าใจวัตถุประสงค์
ของผู้ พู ด ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเองในด้ า น
การพูด พัฒนาบุคลิกภาพ จนสามารถทำ�หน้าที่พูดในที่
ชุมชน รวมถึงการยกระดับการพูดให้เป็นมืออาชีพ เป็น
ตัวแทนสภาผู้นำ�ชุมชนและธนาคารชุมชนในการสร้างชื่อ
เสียง และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวเองและชุมชนได้ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดำ�เนินงานของกลุม่ เหล็ก
สหวิริยาให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย
		 นายอรรถกร กล่าวว่า ในส่วนการฝึกอบรม เรื่อง
“การบริหารจัดการกองทุนในชุมชน โดยการต่อยอดพัฒนา
ธุรกิจชุมชน” เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ธนาคาร
ชุมชนได้มีการบริหารจัดการกองทุนของตนเองให้มีการ
เจริญเติบโต และมีการดำ�เนินงานทีห่ ลากหลาย โดยเป็นการ
ต่อยอดการดำ�เนินธุรกิจ หรือสร้างโอกาสในการเข้ามา
เป็นคู่ค้าร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ

ส่งผลให้กับชุมชนของตนเองได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น
		 นายพงษ์ พั น ธ์ พู น ประเสริ ฐ คณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านฝายท่า หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าว
ว่า “ในการเข้าร่วมฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนกับบริษัท
สิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับไป คือ ความรู้ และประสบการณ์ ซึง่ จะได้น�ำ
กลับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง หรือถ้ามีโอกาสก็จะได้
สอนหรือพูดคุยให้กบั บุคคลอืน่ ภายในหมูบ่ า้ นได้รบั รู้ และ
อยากจะฝากให้กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ดำ�เนินกิจกรรม
การฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนแบบนี้ในรุ่นต่อๆ ไปอีก”
		 นายสุวัฒน์ คิ้ววงศ์งาม ผู้ใหญ่บ้านหนองตาจ่า
หมู่ 7 ต.กำ�เนิดนพคุณ กล่าวว่า “สำ�หรับการมาเข้าร่วม
ฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนให้กับคณะกรรมการธนาคาร
ชุมชน สภาผู้นำ�ชุมชน ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำ�หรับ
ผู้นำ�ชุมชนในแต่ละแห่ง ที่จะได้มีโอกาสในการฝึกการ
พูด การประชาสัมพันธ์ หรือการเป็นผู้นำ�ที่ดี ทำ�ให้ได้รู้
ถึงหลักการ วิธีการพูด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคณะ
กรรมการคนอื่นๆ ในโอกาสต่อไป สำ�หรับการฝึกอบรม
เรื่อง การพูดในที่ชุมชน ในครั้งนี้ ใช้เวลาน้อยไป ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมบางคนยังไม่สมบูรณ์แบบ และมีความกล้า
แสดงออกไม่มากนัก ก็อยากให้มีการฝึกอบรมแบบนี้อีก
ต่อๆ ไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำ�ชุมชนชุดเดิมหรือชุดใหม่
เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติม”

เราต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณผู้อำ�นวยการโรงเรียน
คณะครู ตลอดจนผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ในกลุม่ เหล็ก
สหวิริยาที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษาสำ�หรับ
เยาวชนและมีสว่ นร่วมทำ�ให้กจิ กรรมโครงการฯสำ�เร็จลุลว่ ง
ไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกคนครับ”
นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้บริหารกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “ตลอด
ระยะเวลาการดำ�เนินธุรกิจที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยามี
ความตั้งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการร่วมเป็นส่วน
หนึง่ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาชุมชนด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นอันจะ
นำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป โครงการมอบ
ทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยานับเป็นโครงการพัฒนา
ชุมชนด้านการศึกษาที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่องถึง 24 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่
เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนาตนให้กลายเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและกลายเป็นบุคลากร

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”
เด็กชายณตะวัน กลั่นเสนาะ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนทองทีไ่ ด้รบั ทุนจากกลุม่ เหล็ก
สหวิริยา กล่าวว่า “ครอบครัวของผมมีพี่น้อง 3 คน พ่อผม
และแม่ผมทำ�งานหนักมาก ด้วยภาระที่ต้องเลี้ยงดูส่งผม
และน้องอีก 2 คนเรียนหนังสือ ทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมจะ
เอาไปใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ผมและน้อง
เพื่อแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว ผมขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ าทีม่ อบทุนการศึกษานีใ้ ห้กบั ผม ขอบคุณมากครับ”
เด็กหญิงสุวพัชร เหมาะศรี นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนสง่าทีไ่ ด้รบั ทุนจากกลุม่ เหล็ก
สหวิรยิ า กล่าวว่า “หนูขอขอบคุณกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าทีม่ อบ
ทุนการศึกษาให้แก่หนู หนูจะนำ�ทุนการศึกษานีไ้ ปช่วยแบ่ง
เบาภาระของย่า เพราะหนูเห็นย่าทำ�งานหนักทุกวัน เพื่อ
หาเงินมาใช้จา่ ยภายในครอบครัว หนูจะตัง้ ใจเรียนหนังสือ
นำ�เงินทุนการศึกษามาใช้ในยามจำ�เป็นเท่านัน้ ขอบคุณค่ะ”
นายอนิ รุ ท ธ์ ดอนสะคู นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำ�ปี 2560 กล่าวว่า “ผมขอ

คุณภาพของท้องถิ่นและชุมชน เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้อง
ถิ่น ชุมชน และประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึง
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไป
และสำ�หรับโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ าประจำ�ปี 2560 นีก้ ลุม่ เหล็กสหวิรยิ าได้มอบทุนการ
ศึกษาให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาในเขต 4 ตำ�บลบริเวณ
รอบที่ตั้งของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาบางสะพาน คือ
ตำ�บลแม่รำ�พึง ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ ตำ�บลพงศ์ประศาสน์
และตำ�บลธงชัยจำ�นวน 259 ทุน มูลค่ารวม 625,000 บาท
โดยแบ่งประเภทการมอบทุนดังนี้ ทุนการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาจากสถานศึกษา 22 แห่งในเขต
4 ตำ�บล จำ�นวน 249 ทุน มูลค่า 275,000 บาท ทุนการศึกษา
ต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำ�นวน 2 ทุน มูลค่า 70,000 บาท
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต้ “โครงการ
ครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู” จำ�นวน 8 ทุน มูลค่า 280,000 บาท
ทั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบทุนการ
ศึกษากลุม่ เหล็กสหวิรยิ านีจ้ ะช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กบั เยาวชนในท้องถิน่ ได้รบั การศึกษาทีด่ ี
และตอบสนองเจตน์จำ�นงค์ของเยาวชนที่ต้องการทุนการ
ศึกษาเพื่อนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำ�มาซึ่ง

ขอบคุณโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่
ทำ�ให้ผมได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผมมี
ความใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ อยากเป็นผู้เผย
แพร่ความรู้ให้น้องๆ รุ่นหลังได้มีความรู้ ทุนการศึกษานี้
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ซึง่ เลีย้ งผมและน้อง ด้วย
ตัวคนเดียวมาโดยตลอดหลังจากพ่อเสียชีวติ ผมจะใช้จา่ ย
ทุนการศึกษานีอ้ ย่างคุม้ ค่าและให้เกิดประโยชน์สงู สุดครับ”
นอกเหนือจากนี้ ในปี 2560 กลุม่ เหล็กสหวิรยิ ายังจัด
กิจกรรม “ทุนนี.้ .เพือ่ น้อง” โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
บริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าสามารถแจ้งความจำ�นงในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา (ส่วนตัว) เพิม่ เติมจากส่วนของบริษทั
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม กล่าวว่า
“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว สำ�หรับกิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อน้อง”
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ ามีสว่ นร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา (ส่วนตัว)
ให้แก่น้องๆเยาวชนบางสะพานจาก 22 โรงเรียนในเขต 4
ตำ�บล คือ ตำ�บลแม่รำ�พึง ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ ตำ�บลพงศ์
ประศาสน์ และตำ�บลธงชัย ซึ่งในปี 2560 นี้ นับเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้บริหารและพนักงานให้ความ

สนใจและร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากันเข้ามาเป็นจำ�นวน
มากถึง 164 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 202,500 บาท ซึ่ง
ผมคาดว่าน่าจะมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป”
นายกิตติคม พูลสมบัติ พนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาที่ร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทุนนี้...
เพื่อน้อง ประจำ�ปี 2560 เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอส
เอสไอว่า “กิจกรรมทุนนี้...เพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ดีมาก
ครับ เพราะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานบริษัท ได้มีส่วน
ร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆเยาวชน
บางสะพาน ผมรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมนี้ เพราะทำ�ให้ผมได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นจำ�นวนเงินที่ไม่ได้มากมาย
อะไร แต่อย่างน้อยก็สามารถนำ�ไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย
ให้กบั ครอบครัวของน้องๆทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาได้ไม่มากก็
น้อย รวมถึงนำ�ไปเป็นทุนการศึกษาต่อในอนาคตได้อกี ด้วย
ผมขอให้โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา
และกิจกรรมทุนนี้...เพื่อน้อง อยู่คู่กับอำ�เภอบางสะพาน
ตลอดไป เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
แก่น้องๆเยาวชนบางสะพาน และผมจะร่วมมอบทุนการ
ศึกษาอีกในโอกาสต่อๆ ไปครับ”
คุณนสิตา สุวรรณหงส์ พนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ าทีร่ ว่ มมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทุนนีเ้ พือ่
น้อง ประจำ�ปี 2560 เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า
“รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่น้องๆ เยาวชนบางสะพาน ในกิจกรรมทุนนี้...
เพื่อน้อง เพราะน้องๆ จะได้นำ�เงินทุนการศึกษาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวของ
น้องๆ ได้ อยากจะเชิญชวนพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาทุกท่าน ร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทุนนี้...
เพือ่ น้อง เพิม่ มากขึน้ ในทุกๆ ปีเลยนะคะ เพือ่ เป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาของน้องๆ เยาวชนบางสะพานของเราค่ะ”
เด็กชายปภาวิน เดชพ่วง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหินกอง ที่ได้รับทุนการศึกษา
จากกิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ
พี่ๆผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่
จัดกิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” ขึ้นมา ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับ
ทุนการศึกษานี้ เพราะคุณพ่อของผมทำ�งานหนักมาก เงิน
ทีพ่ อ่ ได้มาบางครัง้ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยภายในบ้าน ผม
มีพนี่ อ้ งอยูส่ ามคน น้องสาวคนกลางอยูช่ นั้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 ส่วนน้องคนเล็กอายุได้ 6 เดือน แม่ของผมมีภาระต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงดูยายที่ป่วย ทำ�ให้แม่ของผมไม่มีรายได้
ผมต้องการเรียนสูงๆ มีอนาคตที่ดี ผมสัญญาว่าถ้าผมได้
ทุนมา ผมจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการศึกษาให้มาก
ที่สุดครับ”
เด็กชายสถาพร เพียรทอง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะม่วง ที่ได้รับทุนการศึกษา
จากกิจกรรม “ทุนนี.้ ..เพือ่ น้อง” กล่าวว่า “ผมได้รบั ทุนจาก
พี่ๆ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาใน
กิจกรรม ทุนนี้...เพื่อน้อง ผมรู้สึกดีใจมากครับ เพราะผม
จะได้น�ำ ทุนการศึกษาไปช่วยยายของผม ซึง่ มีอาชีพกรีดยาง
เพื่อเลี้ยงทุกคนภายในบ้าน แต่ด้วยรายจ่ายที่ค่อนข้าง
เยอะ ทำ�ให้รายได้ไม่เพียงพอ เมื่อได้ทุนการศึกษาจากพี่ๆ
กลุ่มเหล็กสหวิริยามาทำ�ให้แบ่งเบาภาระยายของผมได้
ครับ ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ และนำ�ทุนนี้ไปเป็นทุนการ
ศึกษาต่อของผม ขอบคุณพี่ๆ มากครับ”
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