ปีที่ 8 ฉบับที่ 158 ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2560

สร้าง109เยาวชนหัวใจสีเขียว
SSI จัดค่ายนักอนุรกั ษ์รนุ่ ที1่ 2

เอสเอสไอ ร่วมกับสำ�นักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์เขต 1 และ
เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อำ�เภอ
บางสะพาน จัดค่ายนักอนุรักษ์
รุ่ น เยาว์ รุ่ น ที่ 12 ขึ้ น โดยเปิ ด
โอกาสให้เยาวชนบางสะพานได้
เรี ย นรู้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
ท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดี
ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้
เยาวชนคนรุน่ ใหม่มหี วั ใจสีเขียว
มีจติ ใจในการอนุรกั ษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในค่ า ย โดยมี นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
อ่านต่อ น.2
ในพื้นที่		

แบ่งปันให้สังคม
พนักงานTCRSS
ระดมเงิน-ของใช้
มอบบ้านนกขมิน้
พนั ก งาน TCRSS คิ ด ดี จั ด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
ระดมแบ่งปันเงิน เสื้อผ้าและ
เครื่องใช้ รวบรวมให้น้องๆ
ที่อยู่ในความดูแลของ “บ้าน
นกขมิน้ ” พนักงานเผยปลืม้ ใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือ
สั ง คมและทำ � ให้ น้ อ งๆ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
สายบริหารทั่วไป บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
หรือ TCRSS กล่าวว่าเมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทน
พนักงานจิตอาสาจำ�นวน 10 คน
ได้นำ�เงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า และ
สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กมูลค่า
อ่านต่อ น.3
10,000 บาท

เอสเอสไอร่วมกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 และเครือข่ายครูวทิ ยาศาสตร์อ�ำ เภอบางสะพาน จัดกิจกรรมค่ายนักอนุรกั ษ์
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียน
บ้านท่าขาม อำ�เภอบางสะพาน โดยมีนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 22 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 109 คน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำ�นึกทีด่ ใี ห้แก่เยาวชนในท้องถิน่ และให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่มหี วั ใจสีเขียว
มีจติ ใจในการอนุรกั ษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เอสเอสไอ ให้ความสำ�คัญในการนำ�
ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างยัง่ ยืน จึงได้เริม่ ดำ�เนินโครงการด้านอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชน และพนักงานได้มโี อกาสทำ�กิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ รวมถึงได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ผ่าน
โครงการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น

เหล็กสหวิรยิ าเติมพลังบวกชุมชนบางสะพาน
จัดคณะผูน้ �ำ ศึกษาต้นแบบคนค้นฅนอวอร์ด
สหวิรยิ า-ชุมชนร่วมเวทีพฒ
ั นา
ยกระดับชุมชน“เข้มแข็งมีสขุ ”
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าเปิดประสบการณ์
ผูน้ �ำ ชุมชนบางสะพานในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น นำ � คณะผู้ แ ทนโครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนา ประกอบด้วย
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สภาผู้นำ�ชุมชน 9 แห่ง และธนาคาร
ชุมชน 18 แห่ง และผู้นำ�ชุมชนนัก
พัฒนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนพื้นฐาน
อ่านต่อ น.4

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำ�ความดี พัฒนา
ชุมชน สังคม สานต่อพระราชปณิธานในหลวง
รัชกาล 9 โดยการพาผู้แทนชุมชน จำ�นวน 40 คน
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมประกาศผลรางวั ล คนค้ น ฅน
อวอร์ด ครั้งที่ 9 “พลังของแผ่นดิน” ใน 9 สาขา
บุคคลต้นแบบ ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ด้านตัวแทนชุมชนเผยเกิดแรง
บันดาลใจสำ�หรับนำ�ไปขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคี เพือ่ ให้หมูบ่ า้ นมีความเข้มแข็งต่อไป
		ผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ รายงานว่า เมื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่ า่ นมา กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ได้จดั กิจกรรมศึกษาดูงานโดยการพาตัวแทนผูน้ �ำ ชุมชน
และตัวแทนเยาวชนอาสา รวมจำ�นวน 40 คน จาก
อำ�เภอบางสะพาน เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล คน
ค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 ของบจก.ทีวีบูรพา ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการประกาศผลรางวัลบุคคลต้นแบบใน 9
สาขา ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศ รางวัลผูส้ ร้างแรง
บันดาลใจ รางวัลนักสูผ้ ไู้ ม่แพ้ รางวัลผูป้ ดิ ทองหลังพระ
รางวัลคนเหล็กหัวใจใหญ่ รางวัลคนไทยใจอาสา รางวัล
คนไทยหัวใจสีเขียวรางวัลเยาวชนต้นแบบ และรางวัล
อ่านต่อ น.3
คนค้นฅนเรื่องแห่งปีเพื่อเชิดชู
11/29/2560 BE 22:31

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
109 เยาวชน

ต่อจากหน้า 1

อำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 22 แห่ง เข้าร่วม
กิจกรรมจำ�นวน 109 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม
เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
		 ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานว่ า บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ ร่ ว มกั บ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเครือข่าย
ครูวิทยาศาสตร์อำ�เภอบางสะพาน ร่วมเปิด
โลกกว้ า งให้ เ ยาวชนบางสะพานได้ เ รี ย นรู้
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน
โดยการจัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่น
ที่ 12 ขึ้น ซึ่งมีนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จาก
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพาน จำ�นวน 22 แห่ง
เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 109
คน เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกที่
ดี ใ ห้ แ ก่ เ ยาวชนในท้ อ งถิ่ น
และให้ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่
มี หั ว ใจสี เ ขี ย ว มี จิ ต ใจใน
การอนุ รั ก ษ์ แ ละหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ง
แวดล้อมผ่านกิจกรรมที่จัด
ขึ้ น ภายในค่ า ยนั ก อนุ รั ก ษ์
รุ่นเยาว์
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และสือ่ สารกลุม่ บมจ.สหวิรยิ า
สตี ล อิ น ดั ส ตรี หรื อ เอสเอสไอ กล่าวว่า เอสเอสไอ
ตระหนักดีว่าการดูแลรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสำ � คั ญ ที่ ต้ อ งดำ � เนิ น
การควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและความเจริญ
ก้ า วหน้ า ของประเทศ ซึ่ ง
นอกจากกระบวนการจั ด
ด้านสิง่ แวดล้อมของโรงงาน
เอสเอสไอ ที่เราดูแลจัดการ
ให้ดกี ว่ามาตรฐานทีร่ าชการ
กำ�หนดแล้ว เอสเอสไอเรา
ยั งได้ ดำ � เนิ น โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยส่ง
เสริมให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนยังคงอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำ�คัญ
ของเอสเอสไอในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
และความรับผิดชอบต่อสังคม
		 เอสเอสไอ เริ่มจัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
รุน่ เยาว์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 จนปัจจุบนั มีจ�ำ นวน
ถึง 12 รุน่ ซึง่ สามารถร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชน
ที่มีหัวใจสีเขียว ได้จำ�นวน 1,136 คน ให้แก่
อำ�เภอบางสะพาน ซึง่ กำ�ลังเติบโตมาช่วยพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มในบ้ า นของเรา และมี เ ครื อ ข่ า ย
ครูวิทยาศาสตร์อาสาที่มีส่วมร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
		 “ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นทำ�ให้
กิจกรรมนี้ทำ�เสร็จลุล่วง ไม่ว่าเป็นกำ�ลังจาก
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ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ ขต 1 เครื อ ข่ า ยครู
วิทยาศาสตร์อำ�เภอบางสะพาน และเจ้าหน้าที่
วนอุทยานป่ากลางอ่าว”
		นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วน
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เอสเอสไอ กล่าวว่า
การดำ�เนินกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เน้นการให้ความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย
การลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่จริง โดยมีฐาน
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณ
วนอุทยานป่ากลางอ่าว ฐานการเรียนรูส้ งิ่ มีชวี ติ
รอบโรงงาน (ดูนก) บริเวณสะพานไม้ข้ามคลอง
แม่รำ�พึง ฐานระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณ

ท้ อ งถิ่ น และให้ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่ มี จิ ต ใจใน
การอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
		 ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
สนุกสนานของเด็ก ๆ และแฝงไปได้ด้วยสาระ
ประโยชน์ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมภายในค่าย
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 16 - 18
พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้าน
ท่าขาม
		นางประไพ เกษแก้ ว ศึ ก ษานิ เ ทศก์
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 12
และขอบคุณบริษัท ที่ให้การสนับสนุนมาอย่าง

ชายหาดแม่รำ�พึง ฐานระบบนิเวศป่าชายเลน
บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองแม่รำ�พึง
ฐานการเรียนรู้ การกินเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
และฐานการเรียนรู้ เสื้อนักอนุรักษ์หนึ่งเดียว
ในโลก นอกจากนี้กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่น
เยาว์ ยังเป็นเวทีทเี่ ปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดง
ความคิดเห็น และแสดงออกในทางทีส่ ร้างสรรค์
ได้อย่างเต็มที่
		 นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมการปลูกจิตสำ�นึก
ด้านจิตอาสาให้กับนักอนุรักษ์ ด้วยการร่วมแรง
ร่วมใจเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้าวนอุทยานป่า
กลางอ่าวจนถึงบริเวณค่ายลูกเสือ เพื่อปลูกฝัง
ให้ เ ยาวชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาความ
สะอาด ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่เยาวชนใน

ต่อเนือ่ งในแต่ละปีกไ็ ด้ผลิตนักอนุรกั ษ์รนุ่ เยาว์ปี
ละร้อยกว่าคนในทุก ๆ ปี ในส่วนหนึ่งพวกเขา
ก็ออกไปใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า
และในส่วนที่เราได้ออกไปติดตาม ในหลาย ๆ
โรงเรี ย นก็ นำ � กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ไปจั ด กิ จ กรรม
ภายในโรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียนเราก็
อยากมีโครงการที่รุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านค่าย ฯ มาแล้ว
ได้มารวมตัวกัน เป็นการตกตะกอนความคิด
ว่าจากการผ่านค่ายฯ ไปแล้วได้นำ�ไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วันและอยากกลับมาดูแลบางสะพาน
ของเราเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรุ่นน้อง และจะได้
ต่อยอดระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และส่วนหนึ่ง
ได้กลับมาเป็นครู และมาเป็นวิทยากรในค่าย
นี้ก็เป็นอีกความภูมิใจที่เห็นได้ว่าแต่ละคนเป็น

เมล็ดทรายเล็ก ๆ ในสายธารเมื่อเมล็ดทราย
หลาย ๆ เม็ดรวมกันก็เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมา
ได้ ก็ขอบคุณบริษัท ที่ส่งเสริมกิจกรรมนี้มา
ตลอดค่ะ”
		นางสาวโชติรส ตระกูลกำ�เนิด โรงเรียน
บ้านชะม่วง กล่าวว่า “วันนี้มาในฐานะวิทยากร
ค่ายฯ รุ่นที่ 12 แต่อยากจะบอกเล่าเหลือเกินว่า
ก่อนจะเป็นคุณครู ก็เคยเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ ที่
ได้เป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ได้มีโอกาสเข้าค่าย
มาก่ อ น แต่ ก็ ไ ม่ เ คยลื ม เพราะเป็ น ค่ า ยฯ ที่
ประทับใจมาก ๆ และอยู่ในความทรงจำ�เสมอ
เรียกว่าเป็นค่ายทีช่ ว่ ยจุดประกายของความเป็น
นักอนุรักษ์ แล้วก็ทำ�ให้เรานั้นหวนกลับมามอง
ธรรมชาติว่าจริง ๆ แล้วธรรมชาติ ไม่ใช่ของใคร
คนใดคนหนึง่ แต่เราต้องช่วย
กันรักษาสิง่ แวดล้อม และวัน
นี้ก็รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งจาก
ที่เคยเข้าค่ายและเป็นค่าย
ที่ประทับใจ และวันนี้ได้ทำ�
หน้าทีข่ องความเป็นวิทยากร
ในค่าย ซึ่งครั้งนี้เป็นการทำ�
หน้าที่วิทยากรครั้งที่ 3 แล้ว
ก็เป็นความประทับใจในวัย
เด็กและส่งต่อมาจนถึงเป็น
ครูในวันนี้ และอยากจะปลูก
ฝังให้เด็กและเยาวชนให้รจู้ กั
รักกษ์ธรรมชาติ และทุก ๆ ปี
ก็จะมาเป็นส่วนหนึง่ ของค่าย
นี้อีกค่ะ”
นายวิวฒ
ั น์ชยั กิมาคม
โรงเรี ย นบ้ า น วั ง นํ้ า เขี ย ว
กล่าวว่า “สำ�หรับความรู้สึก
ทีไ่ ด้มาเป็นส่วนหนึง่ ของค่าย
ประทั บ ใจที่ ค่ า ยนี้ ไ ด้ ทำ � ให้
เด็ ก และครู ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติในจุดเล็ก ๆ ซึ่งจะ
ทำ�ให้นักเรียนได้นำ�ไปต่อ
ยอดในชีวติ ประจำ�วันได้เป็น
อย่างดี”
เด็กชายพัชรพงษ์ ยางเยีย่ ม โรงเรียนบ้านดอนยาง
กล่าวว่า “ความประทับใจ
ในการเข้ า ค่ า ยในครั้ ง นี้ มี
ความสนุ ก และได้ รู้ จั ก กั บ
เพื่อนใหม่เยอะแยะเลย ได้
ทำ�อาหาร และผมชอบฐาน
กิ จ กรรมการเพ้ น ท์ เ สื้ อ เพราะทำ � ให้ เ ราได้ มี
จินตนาการ และได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ
โรงเรียนบ้านท่าขาม และทำ�ให้ได้เห็นต้นไม้
ใหญ่ ได้ รู้ จั ก นกและสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ผมขอ
ขอบคุณบริษทั ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
เข้าค่ายทุก ๆ ปีครับ”
		เด็กหญิงภัทรฐานันท์ ลิว่ เวหา โรงเรียน
สมาคมเลขานุการสตรี 1 กล่าวว่า “รู้สึกภาค
ภูมิใจที่ได้มาเข้าค่าย ฯได้เจอเพื่อนให้ ได้ทำ�
กิจกรรมต่าง ๆ ได้รู้จักพันธ์ุไม้ต่าง ๆ ได้รู้จักสิ่ง
มีชีวิต ได้รู้จักนกหลายสายพันธ์ุ และทำ�ให้เรา
ได้รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกับ
เพื่อน ๆ ในการเก็บขยะทั้งสองข้างทาง และได้
ประดิษฐ์เสื้อตัวเดียวในโลกด้วยค่ะ”
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ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2560
		 “ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ บริ ษั ท ที วี บู ร พา
จำ�กัด ที่จัดเวทีดี ๆ แบบนี้ขึ้น และเปิดโอกาส
ให้ กำ � ลั ง ใจกั บ บุ ค คลต้ น แบบที่ เ สี ย สละ ให้ก ลุ่ม เหล็ กสหวิ ริ ยาได้ ร่ ว มพาชุ มชนจาก
ทำ � ความดี เ พื่ อ สั ง คม ประเทศชาติ ณ หอ บางสะพานเข้ า ร่ ว มงาน ซึ่ ง เป็ น การเปิ ด
ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบใหม่ให้แก่ชมุ ชน”
กรุงเทพมหานคร
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สาร
กลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา กล่าว
ว่า “การจัดกิจกรรมโดยการพาตัวแทนผู้นำ�
ชุมชนบางสะพาน และเยาวชนอาสาเข้าร่วม
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรงบันดาลใจ
ในการทำ�ความดี ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ในมิ ติ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
การทำ�หน้าที่เยาวชนที่ดี การร่วมอาสาใน
การพัฒนาชุมชน การศึกษา เป็นต้น ซึ่งเชื่อ
ว่าการพาตัวแทนผู้นำ�ชุมชนเข้าร่วมจะก่อให้
เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทาง
ตรงและอ้ อ ม และขยายต่ อ งานช่ ว ยเหลื อ
สังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพลังการ 		นายอำ�นาจ ชื่นสุราษฎร์ พัฒนาการ
ทำ�ความดีไม่ว่าใครจะมองเห็นหรือไม่เห็น อำ�เภอบางสะพาน ได้กล่าวถึงการเข้าร่วม
อย่ า งไร ก็ ยั ง คงดำ � เนิ น ทำ � ความดี อ ย่ า งนี้ งานในครั้งนี้ว่า “ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของผม
ไปเรื่อย ๆ ไม่หมดกำ�ลังใจ เพราะมีต้นแบบ ที่ได้มาร่วมงานเวทีอันทรงเกียรติ งานคนค้น
ที่ดีเป็นกำ�ลังใจ และเป็นการน้อมระลึกถึง ฅนในเวทีนี้ เป็นเวทีที่ค้นหาคนดี คนเก่ง คน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล ที่มีจิตอาสา และกลุ่มเป้าหมายพี่น้องชาว
อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) สานต่อพระ บางสะพานที่มาในวันนี้ นับได้ว่าเป็นบุคคล
ราชปณิธานของพระองค์ตอ่ ไป เพือ่ เป็น “พลัง ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินที่จะนำ�ความเก่ง ความ
ดี ของบุ คคลต้ นแบบไปใช้ เ ป็ นแนวทางใน
ของแผ่นดิน” ดังเช่นธีมงานในวันนี้

เหล็กสหวิริยา

แบ่งปันให้สังคม
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จากการที่บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมพนักงาน
อาสาเพื่อผู้ด้อยโอกาสขึ้น ดำ�เนินการมอบ
ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
		 “กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การส่งเสริมให้พนักงานของเราได้มสี ว่ นร่วม
และเข้าถึงการดำ�เนินงานช่วยเหลือสังคม
ตามนโยบายของบริษัทในการมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคม
ในมิติต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นสังคม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
การศึกษา และ
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง
กิ จ กรรมนี้ เ กิ ด
ขึ้ น จ า ก ก า ร
ระดมความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
พ นั ก ง า น ที่ มี
ต้ อ งการช่ ว ย
เหลือเด็ก ๆ ผ่าน
มู ล นิ ธิ บ้ า นนก
ขมิ้น และได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยกัน
ระดมการบริจาคไม่วา่ จะเป็นในรูปแบบของ
เงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้
ให้แก่เด็ก”
		นางสาวรัชกร เชาวน์เลิศเสรี เลขานุการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบริหารทัว่ ไป
ให้สัมภาษณ์ว่า “จากการไปบริจาคสิ่งของ
SSI p.3.indd 1

การดำ�เนินชีวิต ได้เดินตามรอยเท้าของพ่อ
หลวง ซึง่ พ่อหลวงก็ยงั คงอยูใ่ นดวงใจของปวง
ชนชาวไทยตลอดไป เป็นเวทีที่ดีมาก ต้องขอ
ขอบคุณตัวแทนจากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ทีเ่ ชิญ
เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำ�ให้ได้แนวคิดเป็นแรง

ผลักดันให้พี่น้องชาวบางสะพาน ได้รับทราบ
และเรียนรู้ ได้เห็นต้นแบบ และอยากให้ทกุ คน
ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์
ความรู้และนำ�ไปสู่แนวทางการปฏิบัติตนใน
การดำ�เนินชีวิตต่อไป”
		นางสำ�ราญ เตียงทอง คณะกรรมการ
ธนาคารชุ ม ชนบ้ า นท่ า มะนาว ตำ � บลแม่
รำ�พึง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วม
งานคนค้นฅน อวอร์ด ในครั้งนี้ ซึ่งจะนำ�สิ่ง

ให้กับ มูลนิธบ้านนกขมิ้น รู้สึกประทับใจกิจกรรมครั้งนี้มาก เป็นความ
รู้สึกสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ เนื่องจากเป็นการแบ่งปันนํ้าใจให้กับเด็กกำ�พร้า
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินทางไปมอบสิ่งของด้วยตัวเอง
แต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปมอบสิ่งของเอง ได้พบเห็นเด็กตัวเล็ก ๆ มี
ความสุขกับสิ่งที่พวกเราให้เขา เห็นรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทำ�ให้เกิด
ความรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของการให้ไม่สิ้นสุดในโอกาสต่อไปที่ทาง
บริษัทฯ เห็นสมควรจะจัดขึ้น”
		นายนฤพนธ์ ทัง่ สุวรรณ ผูจ้ ดั การส่วนรัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย
ให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นอีกครั้ง ที่ TCRSS ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดย
ร่วมบริจาคเสื้อ
ผ้า และสิ่งของ
จำ � เป็ น สำ � หรั บ
เด็กด้อยโอกาส
ณ มูลนิธิบ้าน
นกขมิ้น เมื่อวัน
ที่ 16 พฤศจิกายน
ความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้
เข้าร่วมในครั้งนี้
ในฐานะผูใ้ ห้นอ้ งๆ
ด้อยโอกาสรู้สึก
ดีใจ และปลืม้ ใจ
ที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว น
หนึ่ ง ช่ ว ยเหลื อ
สังคมเป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ทำ�ให้น้อง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
		 “ขอขอบคุณ TCRSS ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ทำ�ให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมกันมอบเสื้อผ้าและสิ่งของจำ�เป็นเพื่อให้น้อง ๆ
ในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ผมหวังว่า TCRSS ของเรา ขอให้จัดกิจกรรมดี ๆ ร่วม
ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เท่าที่ทำ�ได้ รวมทั้ง
พนักงานทุก ๆ คน ร่วมแรง ร่วมใจกันมอบสิ่งที่ดีให้สังคม ต่อไป”

ที่ได้จากการเข้าร่วมงานไปบอกกล่าวให้กับ
คนในชุมชนฟัง หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับ
ชม ทำ�ให้ประทับใจมากจึงเกิดแรงบันดาลใจ
ทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้ชมุ ชนเกิดความสามัคคี เพือ่
ให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง พร้อมที่ก้าวผ่าน
ปัญหาและทำ�งานหมู่บ้านไปด้วยกัน หากมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนีก้ จ็ ะเข้าร่วม
กับทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกคะ”
		นายชัยชนะ วรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้ า นและตั ว แทนคณะกรรมการสภาผู้ นำ �
ชุมชนบ้านทางสาย ตำ�บลธงชัย ได้กล่าวถึง
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ประทับใจบุคคล
ต้นแบบที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 สาขา ต้นทุนคน
ต่างก็มีความดี ความเสียสละที่อุทิศตนเพื่อ
คนในสังคมส่วนรวม และทีป่ ระทับใจมากทีส่ ดุ
คือ คุณสุกานดา สุริยะรังษี กับรางวัลคนเล็ก
หัวใจใหญ่ ผู้หญิงที่พิการระดับรุนแรง จาก
ชีวิตที่ปิดตายตัดขาดจากโลกภายนอก กลับ
ลุกขึ้นมา ก้าวข้ามความกลัวและออกมาช่วย
เหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ช่วยเหลือเพื่อน
ผูค้ นพิการด้วยกันอย่างจิงจังและเป็นรูปธรรม
หางานหาอาชีพให้กบั เพือ่ นผูพ้ กิ ารให้ได้มงี าน
ทำ� แม้วา่ ร่างกายเขาจะพิการแต่จติ ใจของเขา
ยิ่งใหญ่เหลือเกิน อยากขอบใจตัวแทนจาก
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่พาพี่น้อง เพื่อน ๆ ได้มา
ร่วมงานและดูแลกระผม รวมทั้งพี่น้องชาว
บางสะพานเป็นอย่างดี ขอบคุณที่นำ�สิ่งดี ๆ
และมีประโยชน์มามอบให้กบั ชาวบางสะพาน
ครับ”

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมต้อนรับตูน
บอดีส้ แลมและมอบเงินสนับสนุนโครงการ
ก้าวคนละก้าว
X

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมให้การ
ต้อนรับและเป็นกำ�ลังใจนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้
สแลม) และทีมงานโครงการก้าวคนละก้าว พร้อมมอบเงิน
สนับสนุนโครงการผ่านการซื้อเสื้อ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11
โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ” ของโรงพยาบาลบางสะพาน เป็น
เงินจำ�นวน 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้รว่ มสนับสนุนนํา้
ดื่ม จำ�นวน 1,000 ขวด ให้กับอำ�เภอบางสะพาน เพื่อนำ�ไป
บริการทีมงานวิ่งการกุศล โครงการก้าวคนละก้าว เบตงแม่สาย และประชาชนทีม่ าร่วมต้อนรับ โดยมีนายศักรินทร์
ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการ
อำ�เภอบางสะพาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ยกระดับชุมชน

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ต่อจากหน้า 1

การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวชีว้ ดั
ความสุขชุมชนในงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สาน
ต่อความสุขอย่างยัง่ ยืน ครัง้ ที่ 3 และตลาดนัดความสุข
ชุมชน” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมและภาคีคุณธรรม
สร้างสุข ณ วัดป่าศรีถาวรนิมติ จ.นครนายก เผยรายชือ่
ผู้นำ�และชุมชนบางสะพานคนเก่งรับเสื้อสามารถ ธง
สัญลักษณ์และเข็มกลัด เดินตามรอยพ่อสานต่อความ
สุขอย่างยัง่ ยืน และธงสัญลักษณ์ชมุ ชนคุณธรรม ผูน้ �ำ
ชุมชนชีเ้ ป็นประโยชน์ในการนำ�แนวคิดทีไ่ ด้ไปปรับใช้
ในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำ�นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว.) และเครือข่ายภาคีคุณธรรมสร้างสุข ได้แก่
สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ปปช.) มูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธิบุคคลพอเพียง
กองทุ น เวลาเพื่ อ สั ง คม ในเครื อ ข่ า ยสยามอารยะ
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และอำ�เภอปากพลี
จังหวัดนครนายกและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัดงาน
มหกรรมเดิ น ตามรอยพ่ อ สานต่ อ ความสุ ข อย่ า ง
ยั่งยืน ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชน ณ วัดป่า
ศรีถาวรนิมิต อ.ปากพลี จ.นครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อนำ�เสนอรูปธรรมการจัดการตนเอง
บนพืน้ ฐานการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ดั ความสุข ส่งเสริมชุมชนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ต่อการ
พัฒนาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของเครือข่าย
ชุมชน สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อประชาชนและ
ชุมชนต่างๆเพื่อให้ตระหนักต่อแนวทางการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
		 ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่อำ�เภอบางสะพานได้นำ�
ผูน้ �ำ และผูแ้ ทนชุมชนต่างๆ ในเขตอำ�เภอบางสะพานที่
ได้ด�ำ เนินกิจกรรมและพัฒนาชุมชนร่วมกันทัง้ ในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสภา
ผู้นำ�ชุมชน 9 แห่ง และธนาคารชุมชน 18 แห่ง จำ�นวน
60 คน เดินทางไปเข้าร่วม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน
พื้นฐานการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงานนี้ด้วย
		 งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์
ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
เปิดงาน รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อม
วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม และ พระครูปยิ สีลคุณ
(ชำ�นาญ ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรนิมติ กล่าว
ถึงประวัติความเป็นมาของวัดป่าศรีถาวรนิมิต
		 ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับผู้นำ�
ส่งเสริมความสุขชุมชน ธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม
ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กบั ชุมชนทีม่ งุ่ ส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตด้วยวิถี
วัฒนธรรม และเข็มกลัดความดี ให้กับวิทยากรเดิน
ตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน และชุมชน
ที่เข้าร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งมีสุข
(ความดี ความสามารถ ความสุข) โดยธงสัญลักษณ์ชมุ ชน
คุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำ�นักงาน ปปช.
		 ทัง้ นีม้ ผี นู้ �ำ และผูแ้ ทนจากชุมชนอำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรับดังรายการต่อไปนี้
		 1. เสื้อสามารถสำ�หรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้าน
ส่งเสริมความสุขชุมชนจำ�นวน 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 (ตำ�บลธงชัย)
บ้านระหาร ตำ�บลแม่รำ�พึง บ้านทุ่งลานควาย (ตำ�บล

กำ�เนิดนพคุณ ) บ้านฝายท่า บ้านชะม่วง บ้านม้าร้อง
บ้านทุ่งนุ่น (ตำ�บลพงศ์ประศาสน์) บ้านสายเพชร
(ตำ�บลทองมงคล)
		 3. ธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม ต่อต้านการ
ทุจริต ด้วยวิธีวัฒนธรรม ประกอบด้วย บ้านทางสาย
(ตำ�บลธงชัย) บ้านม้าร้อง(ตำ�บลพงศ์ประศาสน์)
		 นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา
“เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างไรให้ยั่งยืน”
โดยปราชญ์ เ กษตรเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จากศู น ย์
กสิกรรมธรรมชาติ ตำ�บลสองสลึง ปราชญ์ชาวบ้าน
บุรีรัมย์ และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมี
เวทีเสวนาย่อย “สานต่อความสุข สูค่ วามยัง่ ยืน” 4 เวที
ได้แก่ เวทีเรียนรู้ เครือ่ งมือและวิธกี ารขับเคลือ่ นชุมชน
เข้มแข็งเป็นสุข เวทีปฏิบัติ เดินตามรอยพ่อ น้อมนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำ�สู่การปฏิบัติ เวที
สานต่อมุ่งมั่นตามรอยพ่อ สานต่อความสุขที่ยั่งยืน
(กลุ่มคนรุ่นใหม่)
		 และ เวที “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี เพือ่ สังคมดี”
โดยมีคณ
ุ ศศิธร พิรยิ กิจ ตัวแทนจากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ร่วมเสวนา และปิดท้ายด้วยพิธีจุดเทียนน้อมรำ�ลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันแรกของกิจกรรม
		 ส่ ว นวั น ที่ ส อง ได้ มี ก ารบรรยายพิ เ ศษ การ
ทำ�งานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสุข

กับวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกิด
การคงอยู่ ข องศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มกั บ สร้ า งแรง
บันดาลใจให้ชุมชน ชาวบ้านดำ�เนินชีวิต โดยยึดพระ
ราชดำ�รัส “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้
กลายเป็นการกระทำ�ที่ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนครนายกต่อไป
		 นายชิตร์ ขาวเผือก ผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ี่ 10 บ้าน
ทุ่งนุ่น ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้
กล่าวว่า “กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เรียนรูห้ ลาย ๆ ด้านด้วยกัน
ในเรื่องโครงการอยู่อย่างไรให้มีความสุข และคิดว่า
จะนำ�ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปบอกกล่าว
ให้กับลูกบ้าน ทั้งยังสามารถนำ�มาใช้เรื่องของส่วน
ตัวด้วย อย่างน้อยยังได้นำ�เรื่องมาเล่าให้ลูกบ้านฟัง
ถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นทำ�อย่างไร และขอ
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ถือได้
ว่าพลาดโอกาสทีด่ ี เพราะบางสิง่ บางอย่างไม่คดิ ว่าจะ
มีก็มีภายในกิจกรรม ก่อนมาไม่คิดว่าจะเป็นกิจกรรม
ทีด่ แี บบนี้ มาแล้วรูส้ กึ ว่าเห็นภาพคนทีม่ ารูส้ กึ เบิกบาน
มีความสุขก็ทำ�ให้ผมมีความสุขตามไปด้วยครับ”
		 นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านทางสาย ตำ�บลธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าว
ว่า “มีความยินดีทไี่ ด้มาเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมและ
กิจกรรมตามรอยพ่อ ตั้งแต่วันที่ 22-25 พ.ย. ได้มาร่วม

โดยมีผู้แทนจากสำ�นักงานมูลนิธิชัยพัฒนา การชม
ตลาดนัดความสุขชุมชน
		 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์
และความตัง้ ใจในการจัดงานครัง้ นีว้ า่ เป็นการรวมตัว
ของปราชญ์ชุมชน แกนนำ�ชุมชน จากเครือข่ายของ
สำ�นักงานทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กร
ภาคีคุณธรรมสร้างสุข ๑๔ องค์กร เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือขับเคลือ่ นสังคมคุณธรรม สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักศาสตร์
พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระ
ราชาให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีแ่ ต่ละชุมชนต่อไป
		 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า มีความ
ยินดีทที่ างศูนย์คณ
ุ ธรรม และเครือข่าย เข้ามาช่วยกัน
สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และอยากเห็นรูปธรรม
ของความสุขในชุมชน เช่น ผู้สงู อายุ ผู้ขาดโอกาสทาง
สังคม และ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือจาก
สังคม และมีกำ�ลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจาก
การทำ�ดัชนีความสุขประจำ�หมูบ่ า้ น เพือ่ พัฒนาต่อยอด

ในคณะของในเครือสหวิริยาเป็นพี่เลี้ยงที่นำ�หมู่บ้าน
เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำ�ความรู้ที่ได้มาทำ�
ทั้ง 2 กิจกรรม มาใช้ในหมู่บ้านมาปรับปรุงหมู่บ้าน
สิ่งไหนที่มีประโยชน์ก็จะนำ�ไปปรับใช้ในหมู่บ้าน และ
อยากจะฝากคนในชุมชนด้วยว่าในเมื่อมีผู้นำ�เข้ามา
ร่วมกิจกรรม อยากให้คนในชุมชนได้ร่วมทำ�ตาม ถ้า
มีผู้นำ�ที่ดี มีผู้ตามที่ดี คือถ้ามีแต่ผู้นำ�อย่างเดียวไม่มี
ผู้ตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ และต้องมีเครือข่ายนอก
อย่างเครือสหวิริยาที่มาเป็นพี่เลี้ยง คือต้องร่วมกันทั้ง
3 ฝ่าย ทั้งผู้นำ� คนในหมู่บ้านหรือลูกบ้าน และหน่วย
งาน ที่คอยช่วยซัพพอร์ท ปรึกษาหารือ ตรงนี้ก็จะต้อง
ร่วมมือกันถึงจะเกิดเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ได้”
		 นายเอี่ยม แสนสบาย ประธานศูนย์เครือข่าย
สายเพชร ตำ�บลทองมงคล อำ�เภอบางสะพาน ผู้ที่ได้
รับเสือ้ สามารถ กล่าวว่า “รูส้ กึ ภูมใิ จและขอบคุณทาง
กลุ่มเหล็กสหวิริยา คือ บริษัท สหวิริยาฯ เป็นผู้หนึ่ง
ที่ได้ทำ�งานร่วมกับสายเพชรมาโดยตลอดเพื่อคัดตัว
เข้ามารับรางวัลนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผมและชุมชนภูมิใจ
ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นการเชียร์บริษัท เพราะเราร่วม
งานกันมาตั้งแต่ปี 2548 ค่อยเติมเต็มให้ตลอดเวลา
และที่ภูมิใจมากที่สุด คือ แนวคิดของตัวผู้จัดงานที่
สามารถเลือกสถานทีไ่ ด้ดมี าก และแนวร่วมของชุมชน

ซึ่งน่าจะมีการสืบสานไว้และมีการจัดกิจกรรมแบบ
นี้ขึ้นทุกๆ ปี เพราะว่ามันเป็นแนวคิดร่วมของหลายๆ
สถาน หลายหน่วยงาน หลายบริษัทที่มาทำ�ร่วมกัน
ตรงนี้ และแต่ละบริษทั ทีเ่ ข้ามาร่วมงานมีความมุง่ หวัง
จะเข้าถึงประชาชนดีมากครับ ในส่วนตัวสิ่งแรกเลย
ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่สวมหมวกอยู่หลายใบ คือ
คนที่สวมหมวกอยู่หลายใบ หมายถึงเข้าหลายสถาน
ที่ เพื่อที่จะเข้าไปพูดทุกสถานที่เพื่อชักชวน เชิญชวน
ทำ�ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การเดินตามรอย
พ่อเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี บางคนคิดจะเดินตาม
รอยพ่อแต่คำ�พูดคงจะสู้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ ผมก็จะขอ
เป็นคนหนึง่ ทีเ่ ป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ในเรือ่ ง
ของโครงการนีต้ อ่ ไปให้คนอืน่ ได้รบั รูแ้ ละเพือ่ จะให้คน
อื่นได้สืบสานต่อครับ”
		 นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านม้าร้อง ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ อำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “งานเดินตามรอย
พ่ อ สานต่ อ ความสุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ อย่ า ง
แรก คือ ได้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับ อย่างน้อยเราได้รู้หลัก
การ หลักความคิด และกระบวนการการเดินของหลัก
การเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานนี้ ส่วนนอกจากนั้น
ยังได้รู้จักเครือข่าย ได้พบปะเพื่อนใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคีเครือข่าย ทั้งศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรมและ
ปปช. และหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันในการให้
องค์ความรู้ หลังจากจบงานก็จะกลับไปพัฒนาใช้ใน
หมูบ่ า้ นของเรา จะนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ป็น
อมตะที่พ่อสอนตั้งแต่ดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่การทำ�บัญชี
ครัวเรือน การลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ของครัวเรือน นีเ่ ป็น
หลักง่าย ๆ ที่จะกลับไปดำ�เนินการและสืบสานต่อไป
		 สำ � หรั บ ในงานนี้ บ้ า นม้ า ร้ อ งยั ง ได้ รั บ รางวั ล
ชุมชนต้นแบบอีกด้วย ซึ่งวิธีการดำ�เนินการในเรื่อง
นี้ไม่ใช่แบบปีต่อปี แต่เป็นการดำ�เนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการจัดการสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน การคัดแยกขยะต่างๆ และทำ�สืบ
เนื่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผัก การ
ทำ�ปุ๋ยหมัก เพื่อปรับให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลคือ
การลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ก็เลยทำ�ต่อเนือ่ งมาตลอด
อีกทั้งยังมีเครือข่ายเข้ามาเสริมเติมไม่ว่าจะเป็นการ
ทำ�ฝายต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจ
พอเพียงครับ สำ�หรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าทำ�
เพราะว่าเรากลับไปถามชุมชนว่าเราต้องการทำ�แบบ
ไหน เรากลับไปทำ�ความสุขให้กับหมู่บ้านเราต้อง
กลับไปคิดว่าจะทำ�ให้หมู่มีความสุข เราต้องทำ�อะไร
บ้าง และจัดอันดับไว้ตามความสำ�คัญ ตอนนี้มีเป็น
โมเดลก้าวตามความดี 9 ความดี เกี่ยวกับทางด้านสิ่ง
แวดล้อม สุขภาพ และความสะอาดต่างๆเป็นสิง่ ทีต่ อ้ ง
กลับไปทำ�กับหมู่บ้านให้มีสุขภาพดี มีคุณธรรม ให้ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองครับ”
		 นายสุ ร พงษ์ หาญรั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น
หมู่ บ้ า นระหาร ต.กำ � เนิ ด นพคุ ณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ กล่าวว่า “สำ�หรับงานในวันนีไ้ ด้รบั
ความรูม้ ากมายในเรือ่ งของเศรษฐกิจชุมชน ซึง่ ตอนนี้
ภายในชุมชนมีการสนับสนุนเรือ่ งการปลูกผักสวนครัว
โดยหมู่บ้านนำ�งบประมาณซื้อเมล็ดพืชพันธุ์นำ�ไป
ให้ แ จกจ่ า ยชุ ม ชนที่ เ ข้ า ร่ ว มที่ ต้ อ งการจะปลู ก ผั ก
สวนครัวกินกันเองภายในครัวเรือนครับ แต่ในการ
สนับสนุนของงบประมาณก็จะเป็นงานซัพพอร์ทไม่
ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วย เมล็ดพันธุ์พืช
ด้วย งบประมาณในส่วนนี้มาจากเงินกองทุนการ
พัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
มอบไว้ให้กับชุมชน และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้เบิกงบ
ประมาณนี้ออกมาโดยต้องขออนุมัติจากการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นั้ น ว่ า เอาไปทำ � ประโยชน์ แต่ สำ � หรั บ โครงการนี้
ทางคณะกรรมการพร้อมสนับสนุน เนื่องจากเป็น
โครงการที่ดี และยังมีหลายโครงการที่จะสามารถนำ�
ไปพัฒนาที่หมู่บ้านได้ ตอนนี้ที่หมู่บ้านระหารเองก็มี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชการเกษตร ที่ทำ�จากพวก
ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนให้คนในชุมชนปลูก เพื่อ
ให้กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านนำ�ไปแปรรูปจำ�หน่าย ขณะนี้
มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 80 ท่าน มีรายได้หมุนเวียน
ต่อเดือนประมาณสามหมื่นบาท ก็ทำ�ขายในชุมชน
และชุมชนใกล้เคียง”
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