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สงเสริมงาน-ชวยเหลือผูพ กิ าร
พม.มอบโลเกียรติคณ
ุ ดีเดนSSI
เอสเอสไอร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ
สั ง คม หนุ น งานคนพิ ก าร-ช ว ย
เหลื อ ผู ด อ ยโอกาส กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย (พม.) มอบโลประกาศ
เกียรติคณ
ุ องคกรทีส่ นับสนุนงาน
คนพิการดีเดน ประจําป 2560
(ตอเนือ่ งเปนครัง้ ที่ 2) ดานจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ จั ด งานมอบ
เกียรติบัตรแสดงความยินดีแก
เอสเอสไอ เพื่อเชิดชูเกียรติใน
ฐานะหนวยงานที่สนับสนุน สง
เสริมงานดานคนพิการ สนับสนุน
การมีงานทําของคนพิการ และ
ทํ า ให ค นพิ ก ารสามารถเข า ถึ ง
สิทธิขั้นพื้นฐาน
อานตอ น.2

หนุนเยาวชนรูวีธี
ทดสอบคุณภาพนํา้
กลุม เหล็กสหวิรยิ า
จัด”นักสืบสายนํา้ ”

กลุมเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรม
นักสืบสายนํ้า เสริมสรางความรู
ความเข า ใจด า นการประเมิ น
คุณภาพนํา้ โดยใชวธิ กี ารสํารวจ
สัตวหนาดินในแหลงนํ้า สราง
จิตสํานึก ความตระหนักในการ
รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม รวมถึงมีสวนรวมเฝา
ระวั ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มใน
ชุมชน ใหแกเยาวชนโรงเรียน
บ า นท า ขาม จํ า นวน 30 คน
กิจกรรมประกอบดวย การให
ความรูการประเมินคุณภาพนํ้า
โดยวิ ธี ท างชี ว ภาพ กิ จ กรรม
สํา รวจสั ต ว ห น า ดิ น วิเคราะห
ขอมูลและสรุปผล อานตอ น.2

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (พม.) มอบโลประกาศเกียรติคุณองคกรที่สนับสนุนงานคนพิการ
ดีเดน ประจําป 2560 แก บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
(ตอเนื่องเปนครั้งที่ 2) โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป สํานักงาน
พัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม เปนผูรับมอบรางวัล รางวัลดังกลาวกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติใหแกหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมงาน
ดานคนพิการเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจําป 2560 ภายใตประเด็นหลัก
“การเปลีย่ นผานสูส งั คม ทีย่ งั่ ยืนสําหรับทุกคน” ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

รวมอนุรกั ษ-สิง่ แวดลอมบางสะพาน
เหล็กสหวิรยิ าจัด“กาวยางอยางพอฯ”

สรางสวนรวมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน
เอสเอสไอเปดเวทีประกวดผลงานQCCป17
คุณภาพตองมากอน เอสเอสไอจัดเวทีประกวดผล
งาน “QCC Contest 2017” ภายใตโครงการ บํารุง
รักษาทวีผล (Total Productive Maintenance:
TCM) กระตุน พนักงานมีสว นรวมในดําเนินกิจกรรม
QCC (Quality Control Circle) เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน โดยใหพนักงานรวมกลุมดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานสงผลงานที่
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ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขสงเขาประกวด มีผู
สนใจเขารวมทั้งหมด 16 ทีม ประเภทรุนปกติ ชนะ
เลิศไดแกผลงานชื่อ Super power plugs” และ
รุนแชมปชนแชมป ชนะเลิศไดแก ผลงานชื่อ “แก
ปญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ Wear plate ﬂat
key Spindle Finishing Mill”
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผานมา อานตอ น.3

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

กาวยางอยางพอ ตามรอยในหลวง
ภูมิพลฯ สืบสานพระราชปณิธาน
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดวยการดําเนิน
กิจกรรมปลูกปาชายเลน 999 ตน
ปลอยพันธุส ตั วนาํ้ วัยออน 9 ลานตัว
อานตอ น.4
เก็บขยะชายหาด
12/28/2560 BE 23:29

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ช่วยผู้พิการ
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เนือ่ งในโอกาสวันคนพิการสากล ภายใต้ประเด็นหลัก
“การเปลีย่ นผ่านสูส่ งั คม ทีย่ ง่ั ยืนสําหรับทุกคน” ผูบ้ ริหาร
เผยยังคงมุง่ มัน่ ช่วยเหลืองานด้านสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
		 ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการประกวดรางวัลองค์กรที่
สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2560 เพื่อ
ส่งเสริมมีการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาค
เอกชน สนับสนุนการมีงานทาของคนพิการ และคน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เชิดชูเกียรติให้แก่
หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการ
คณะกรรมการโครงการได้พิจารณาและเห็นชอบให้
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ เป็นผูส้ มควรได้รบั รางวัลองค์กรทีส่ นับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2560 (ต่อเนือ่ งเป็นปี
ที่ 2)
		 โดยเมื่ อ วั น ที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 2560 ที่ ผ่ า นมา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ได้ มี ก ารจั ด งานดั ง กล่ า วขึ้ น เพื่ อ มอบโล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณ ภายในงานวันคนพิการสากล ประจำ�ปี
2560 ภายใต้ประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่
ยัง่ ยืนสำ�หรับทุกคน” และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์
และนวัตกรรมสุขภาพเพือ่ คนทัง้ มวล ครัง้ ที่ 2 (Thailand
Friendly Design Expo 2017) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
พลเอก อนั น ตพร กาญจนรั ต น์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลแก่เอสเอสไอ
โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สารกลุม่ เป็นผูแ้ ทน
องค์กรรับมอบ
		ทัง้ นี้ มีคณะผูบ้ ริหารกระทรวง พม. ผูแ้ ทนกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สมาคม
สภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภท แห่ ง ประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำ�นวนกว่า 1,000
คน ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี
		พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้
วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล”
เพื่อรำ�ลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่
แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการ
โลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ โดยสนับสนุนให้ประเทศ

หนุนเยาวชน
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ซึ่งผลปรากฏว่านํ้าจากบ่อพักนํ้าทิ้งบริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) และคลองท่ายายอ่อนพบ
ว่า คุณภาพนํ้าดี พบสัตว์ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ตัว
อ่อนแมลงปอด้วง มวนนํ้า เหรียญนํ้า ลิ้นนํ้าจืด ปลา
กุ้ง และหอยประเภทต่างๆ อาศัยอยู่
		นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการสำ�นัก
พัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกาก
อุตสาหกรรม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “สืบเนื่องจาก
แผนการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำ�เภอบางสะพาน ที่มี
การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สื่อสารความรู้ และ
สร้ า งจิ ต สำ�นึ ก ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อแผนงานดังกล่าว
คณะทำ�งานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มสหวิริยา
บางสะพาน จึงได้มีการดำ�เนินโครงการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้น ภาย
ใต้ชื่อ “กิจกรรมนักสืบสายนํ้า” ให้แก่เยาวชนขึ้น
		 โดยการใช้สตั ว์ไม่มกี ระดูกสันหลังหน้าดิน (สัตว์
หน้าดิน) ในการประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า โดยอาศัย
หลักการที่ว่าสัตว์หน้าดินเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของแหล่งนํา้ เปลีย่ นไปด้วย ซึง่ การใช้สตั ว์
ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพใน
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ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2561
ต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล เพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ อย่างต่อ
เนือ่ งทัว่ โลก โดยเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานของสิทธิอย่างเป็น
รูปธรรมตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้
ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดยปี
2560 ได้กำ�หนดประเด็นหลัก (Theme) “การเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำ�หรับทุกคน” (Transformation
towards sustainable and resilient society for all) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงตามประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ภายใต้ แ นวคิ ด
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind)
		 พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

การลดความเหลื่อมลํ้า เสริมสร้างสังคมที่ปราศจาก
อุปสรรคในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการให้เกียรติ โอกาส
และกำ�ลังใจซึ่งกันและกันในสังคม
		 “สำ�หรับการจัดงานในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่
มีการบูรณาการระหว่างงานวันคนพิการสากล โดย
กระทรวง พม. และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และ
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิ
อารยสถาปัตย์ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
สำ�คัญ ได้แก่ 1) การอ่านสาส์นวันคนพิการ 2) การ
มอบโล่รางวัลแก่คนพิการต้นแบบ จำ�นวน 78 รางวัล
2) หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคน
พิการดีเด่น จำ�นวน 76 รางวัล 3) สถานที่ดีเด่นที่เอื้อ
ต่ อ คนพิ ก าร จำ�นวน 22 รางวั ล 4) การมอบป้ า ย
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ องค์ ก รส่ ง เสริม อารยสถาปั ต ย์
แห่งปี จำ�นวน 13 รางวัล และ 5) การเปิดตัวสาวงาม

ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย และมูล
นิธิอารยสถาปัตย์ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคน
พิการ จึงได้กำ�หนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำ�ปี
2560 พร้อมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 4
ธันวาคม 2560 ณ Hall 1 - 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนาศักยภาพ การ
คุ้ ม ครอง การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ และการจั ด สวั ส ดิ ก าร
ด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม ใน

ทู ต อารยสถาปั ต ย์ นอกจากนี้ มี ก ารแสดงสิ น ค้ า
เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบ
อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพือ่ รองรับสังคมของ
คนพิการและผูส้ งู วัย และการท่องเทีย่ วเพือ่ คนทัง้ มวล
ทัง้ นี้ เพือ่ บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย
“เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน”
พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย
		 นอกจากการจัดงานดังกล่าว จังหวัดประจวบ
คี รี ขั น ธ์ ได้ มี ก ารจั ด งานวั น คนพิ ก ารสากลขึ้ น เช่ น
เดี ย วกั น โดยมี ก ารมอบเกี ย รติ บั ต รแสดงความ
ยิ น ดี ใ ห้ กั บ องค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น งานคนพิ ก ารสากล

การตรวจสอบมลพิษทางนํ้าเป็นวิธีที่ง่ายและเสียค่า
ใช้จา่ ยน้อยเมือ่ เทียบกับอุปกรณ์ตรวจสอบทีม่ รี าคาแพง
		 นายประโพธ กล่าวว่า “การดำ�เนินงานโครงการ
ครัง้ นีเ้ ป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชน เพราะจะได้
เรียนรู้วิธีในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ได้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สร้างเสริมจิตสำ�นึกและมีความตระหนัก
ให้เยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมถึงมีส่วนร่วมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

แมลงในนํ้าโดยตรง คือ ดร.แก้วภวิภา รัตนจันทร์
นักกีฏวิทยาชำ�นาญการ สำ�นักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุพ์ ชื กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
พร้อมทีมงานมาให้ความรูเ้ กีย่ วกับตัวอ่อนแมลงต่างๆ
เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ และกิ จ กรรมสำ�รวจสั ต ว์ ห น้ า ดิ น
โดยการแบ่งกลุ่มเยาวชน ดำ�เนินการเก็บตัวอย่าง
สัตว์หน้าดินแต่ละจุดด้วยการใช้สวิงรูปตัวดี (450
ไมโครเมตร) นำ�ตัวอย่างมาการจำ�แนกชนิดในห้อง

ชุมชนของตนเอง โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนบ้านท่าขาม
จำ�นวน 30 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ที่ผ่านมา
		นางสาวทิพวรรณ บุญวัฒน์ หน้าหน้าแผนก
ด้านสิ่งแวดล้อม เอสเอสไอ กล่าวว่า กิจกรรมนักสืบ
สายนํา้ ประกอบด้วยการให้ความรูก้ ารประเมินคุณภาพ
นํ้า โดยวิธีทางชีวภาพซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน

ปฏิ บั ติการ การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล และสรุป ผล การ
รายงานผลการประเมิน
		 โดยผลจากการทำ�กิจกรรมนักสืบสายนํ้า จาก
การสำ�รวจคุณภาพนํ้า 2 แหล่ง ได้แก่บ่อพักนํ้าทิ้ง
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) และคลอง
ท่ายายอ่อนพบว่า คุณภาพนํ้าดี-พอใช้ โดยสัตว์ที่พบ
ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงปอ ด้วง มวน
นํา้ เหรียญนํา้ ลิน้ นํา้ จืด ปลา กุง้ และหอยประเภทต่างๆ

ประจวบคีรีขันธ์ ประจำ�ปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดย
มีนายกนกชาติ มีแก้ว ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
เอสเอสไอ เป็นผูแ้ ทนรับมอบ จากนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม กล่าว
ว่า “เอสเอสไอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการ
ดีเด่น ประจำ�ปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2) เอสเอสไอ
ได้คำ�นึงถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ ผูด้ อ้ ยโอกาสทุกท่านสามารถ
มีสิทธิในการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงสวัสดิการ
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ เอสเอสไอจึงขอเป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสเหล่านี้
		 เอสเอสไอได้มีการจ้างงานผู้พิการ โดยการ
พิจารณาคัดเลือกบนพื้นฐานความโปร่งใสยุติธรรม
และจัดสวัสดิการทีเ่ ท่าเทียบกับคนปกติ อาทิ มีโอกาส
ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รถรับส่งเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางมาทำ�งาน 5 เส้นทางรอบอำ�เภอ
บางสะพาน มีการจัดส่งเสริมอาชีพโดยสามารถเข้า
ร่วมกลุ่มกับชุมชนในการผลิตสินค้าเพื่อขายให้แก่
เอสเอสไอตามความถนัดที่ตนเองมี นอกจากนี้เอส
เอสไอยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลกลุ่มดังกล่าว
ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน
ที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีรายได้รวมจากการจัด
กิจกรรม 10 ครั้ง เป็นเงิน 24 ล้านบาท ในแต่ละปีได้
มอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือมูลนิธิ
ผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นจำ�นวนกว่า 20
มูลนิธิในทุกปี เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และอาชีพ
ทั้งนี้ เอสเอสไอได้มีการนำ�ส่งเงินเข้ากองทุนมาตรา
34 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำ�หนดไว้
		 เกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2560 ต้องมีการ
จ้างงานคนพิการ มีการจัดสัมปทาน จัดหาสถานที่
จำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้
มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวก ล่ามภาษามือ
หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ (มาตรา 35) องค์กรมีการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในด้านอื่น ๆ อาทิ กายอุปกรณ์
กีฬา การศึกษา สิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคน
พิการ นอกเหนือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
		 นายประโพธ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรม
นักสืบสายนํา้ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขามภายใน
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นทีผ่ า่ นมา เด็กๆ ต่างชืน่ ชอบ
และสนุกสนาน มีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างมาก แม้ว่าวันที่จัดกิจกรรมจะมีฝนตกตลอด
แต่ก็ไม่มีใครกลัวฝนออกมาช้อนหาตัวอ่อนแมลงกัน
อย่างสนุกสนานจากบ่อพักนํ้าเสียที่ผ่านการบำ�บัด
แล้ว พร้อมกับยังได้ความรู้ว่าตัวอ่อนแมลงปอจะ
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพนํ้าดีอีกด้วย และทำ�ให้เยาวชน
เป็นคนช่างสังเกต วิเคราะห์หลักการและเหตุผลมา
ประกอบการเรียนรู้
		ด.ช.ผดุงศักดิ์ ทั่งทอง (น้องแชร์) กล่าวว่า
“โครงการนี้สนุกมากเลยครับ ทำ�ให้รู้จักสิ่งมีชีวิตที่
สามารถใช้ตรวจวัดคุณภาพนํา้ ได้ ผมจะเอาความรูก้ ลับ
ไปดูคณ
ุ ภาพนํา้ ใกล้บา้ น จะได้รวู้ า่ คุณภาพนํา้ ใกล้บา้ น
ผมดีหรือเปล่า ผมอยากให้มกี จิ กรรมแบบนีอ้ กี บ่อย ๆ”
		 ด้าน ด.ญ.รุ่งทิพย์ กลิ่นลูกอิน (น้องหยก)
บอกว่า “โครงการนี้ทำ�ให้หนูตื่นเต้นและสนุกมาก
เลยค่ ะ ไม่ เ คยรู้ ม าก่ อ นเลยว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต ในนํ้ า จะ
สามารถบอกถึงคุณภาพของแหล่งนํ้าธรรมชาติได้
ชอบมากค่ะ อยากให้ปีหน้าจัดกิจกรรมขึ้นมาอีก”
		เช่นเดียวกันกับ ด.ช.รัฐภูมิ ภูมเิ พชร (น้องจ๊อด)
กล่าวว่า ผมชอบโครงการนี้ตอนที่ได้เก็บตัวอย่างสิ่ง
มีชวี ติ ในนํา้ และส่องกล้องจุลทรรศน์มากเลยครับ มัน
น่าตืน่ เต้นมาก ได้เห็นกุง้ มี 10 ขาด้วย อยากให้จดั เพิม่
อีกหลาย ๆ วันเลย
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2561

ประกวด QCC

ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ได้เสนอให้จดั การประกวดผลงาน
ใช้ชอ่ื งานว่า “QCC Contest 2017” ภายใต้โครงการ
Total Productive Maintenance หรือ TPM (ทีพีเอ็ม)
เพือ่ ช่วยกระตุน้ และส่งเสริมพนักงานให้มสี ว่ นร่วม
ในกิจกรรม โดยเน้นเรือ่ งการปรับปรุงคุณภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
		 กิจกรรมนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 4 โดยการเปิดรับ
สมัครผลงานในประเภทต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุง
ด้านคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการ
ซ่ อ มบำ � รุ ง ปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ -จั ด ส่ ง
สินค้า และปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมในการทำ�งาน โดยมีกติกาให้พนักงาน
สามารถรวมกลุม่ ได้ไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมประกวด
ผลงาน และต้องเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติ
การถึงหัวหน้าแผนก
		 การประกวดแบ่งเป็น 2 รุน่ ได้แก่ “รุน่ ทัว่ ไป”
และ “รุน่ แชมป์ชนแชมป์” โดยจัดให้ทมี แชมป์และ
รองแชมป์จากการประกวด 3 ปีที่ผ่านมารวม 6
ทีม นำ�ผลงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลมานำ�เสนอ
อีกครั้ง โดยเน้นความต่อเนื่องในการติดตามผล
การขยายผล และการปรับปรุงต่อยอดผลงานโดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงว่าผลงาน Quality Control
Circle (QCC) ทีเ่ คยดำ�เนินการสำ�เร็จในอดีตยังคงมี
การติดตามผลและขยายผลตามแนวคิด (concept)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
		นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า
ตามที่ SSI ได้มีการดำ�เนินกิจกรรม QCC มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ดำ�เนินการภายใต้โครงการ TPM
โดยเป็นโครงการที่ให้พนักงานระดับปฏิบัติการ
ถึงระดับหัวหน้าแผนกรวมกลุ่มกัน เพื่อดำ�เนิน
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อ
เนื่อง โดยอาศัยกระบวนการที่ มี เ รื่ อ งราว (Story)
และมี ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน
ตามหลักวงจรการบริหาร
งานคุณภาพ (PDCA) และ
เปิดโอกาสให้พนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวที
ในการนำ�เสนอผลงานที่
จัดทำ�ขึน้ จึงได้มกี ารจัดการ
ประกวดผลงาน QCC ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
		“ในปีนถ้ี อื เป็นการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ใช้ชื่องานว่า “QCC Contest
2017” โดยกำ�หนดรูปแบบงานเป็น The Mask QCC
เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนาน เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับหัวหน้าแผนก”
		จากการเปิดรับสมัครมีผสู้ นใจเข้าร่วมทัง้ หมด
12 ทีม ใน “รุ่นปกติ” โดยแต่ละทีมต้องดำ�เนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน QCC และสรุปผลงานเพื่อ
นำ�เสนอบนเวที QCC Contest โดยระหว่างดำ�เนิน
กิจกรรมจะมีคณะทำ�งานคอยติดตามความคืบหน้า
และประเมินคัดเลือกทีมทีผ่ า่ นเข้านำ�เสนอผลงาน
ในการประกวดรอบสุดท้ายผ่านกิจกรรม Shop
floor audit และมีทีมที่ผ่านเข้านำ�เสนอผลงานใน
การประกวดรอบสุดท้ายทั้งสิ้น 5 ทีม
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		จากการนำ�เสนอผลงาน “รุน่ ทัว่ ไป” ผลปรากฏ
ว่า รางวัลชนะเลิศ QCC Contest 2017 รุ่นปกติ
ได้แก่ผลงานชื่อ “Super power plugs” ทีม “มา
อีกแหละ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “การ
ป้องกันแอร์น็อก ด้วยการปิดฉนวนยางดำ�” ทีม
“หวานเย็น” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
“ปรับปรุงประสิทธิภาพ Air blower สำ�หรับเป่า
ขอบ Strip” ทีม “Air blow” รางวัลชมเชย ได้แก่
“ปรับปรุง Extractor WR Roughing mill” ทีม
“Rough Man” และผลงาน “การออกแบบปรับปรุง
ชุด Tong Crane#46” ทีม “รวมพลฅนช่างคิด EP 2”
รางวัล Popular Vote ได้แก่ “Super power plugs”
ทีม “มาอีกแหละ”
		 ส่วน “รุ่นแชมป์ชนแชมป์” ผลปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานชื่อ “แก้ปญ
ั หาความ

ได้ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ถึงระดับหัวหน้าแผนกด้วย ผมคิดว่าผูท้ ไี่ ด้เข้าร่วม
กิจกรรมนีจ้ ะได้รบั ทัง้ ความรูแ้ ละความสนุกสนาน
ควบคูก่ นั ไปด้วย ทำ�ให้บรรยากาศแตกต่างไปจาก
การทำ�งานเดิมๆ โครงการของทางเอสเอสไอนับ
ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำ�หรับการกระตุ้นและส่งเสริม
พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้
ต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมโครงการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ และเพือ่
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับหัวหน้าแผนกให้
ดียิ่งขึ้นได้ครับ”
		นางสาว ธมนต์วรรณ ปานทน พนักงาน
เอสเอสไอผูเ้ ข้าร่วมงาน กล่าวกับผูส้ อ่ื ข่าวฅนเหล็ก

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
“ความสุขของนายช่าง (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 ซึง่ ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพ
และความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม
หลากหลายประเภท และโครงการ Total Productive
Maintenance ในปีนี้นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งถือได้
ว่ า เป็ น เวที ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ กั บ พนั ก งานตั้ ง แต่
ระดับปฏิบัติการถึงหัวหน้าแผนกสายการผลิต

ว่า “รูส้ กึ ว่ากิจกรรมประกวด QCC ทำ�ให้พนักงาน
ทีท่ �ำ งานใน Office ได้ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ
ทำ�งาน การปรับปรุงระบบ ปรับปรุงเครื่องจักร
ของพนักงานในโรงงานมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ทำ�
นี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เห็นว่าควรมี
การจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ปีแรกๆ
ทีจ่ ดั งานประกวด QCC อาจจะดูไม่คอ่ ยน่าตืน่ เต้น
มากนัก แต่ในปัจจุบันนี้มีการให้ผู้เข้าชมงานได้มี
ส่วนร่วมในตอบคำ�ถามและมีการมอบรางวัลหลัง
จบการนำ�เสนอในแต่ละทีม ทำ�ให้บรรยากาศงาน
สนุกและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนตัวได้มีโอกาส
มาร่วมงานตัง้ แต่ปแี รกทีม่ กี ารจัดเลยค่ะ และหาก
มีการจัดแบบนี้อย่างต่อเนื่องก็จะขอเข้าร่วมงาน
ในทุกๆ ปีเลยค่ะ”
		นายสงกรานต์ บุญญะริกพันธุ์ชัย และ
ทีม ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Champ of the Champ 2017 ได้กล่าวว่า “ทาง
ทีมงานรู้สึกว่าบริษัทเปิดโอกาสให้มีเวทีนี้ขึ้นมา

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในองค์กร และเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการรวมตัวกันเหมือนการทำ�งานเป็นทีม
ด้วยทำ�ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องในองค์กรด้วย ตลอดจนนำ� QCC มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หางานที่
เราทำ�อยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นการ
เพิ่มคุณค่าการทำ�งานของพนักงาน สร้างให้เกิด
ขบวนการคิดในการวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ เป็น
ระบบโดยใช้ QCC มาแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็น
ตอนของปัญหานั้นๆ ด้วยตนเองทำ�ให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการทำ�งานด้วยครับ ทั้งยัง
สามารถนำ�ไปขยายผลไปสู่งานอื่นๆ ให้ประสบ
ความสำ�เร็จอีกด้วยครับ เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ให้กับองค์กรด้วยและทำ�ให้พนักงานทุกๆ คนมี
ส่ ว นร่ ว มมื อ ร่ ว มใจการพั ฒ นาองค์ ก รตามเป้ า
หมายอย่างต่อเนื่อง และทีมงานทุกๆ คนภูมิใจ
ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นอย่างมากครับ ทีมงานเรา
เตรียมตัวกันและแบ่งหน้าที่กันและซ้อมกันอย่าง
ทุม่ เทเมือ่ ได้รบั รางวัลนีก้ ด็ ใี จมากๆ ทุกมีแต่ความ
ภาคภูมใิ จและรอยยิม้ ครับ หลังจากวันนัน้ ผ่านมา
เพื่อนๆ พนักงานจำ�นวนมากก็มาแสดงความ
ยินดีกับทีมงานของเรา พวกเราภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ่งครับ”
นายศรีสวัสดิ์ เพชรน้อย ทีม ”มาอีกแหละ”
ได้กล่าวว่า “กิจกรรม QCC เป็นกิจกรรมทีด่ ี เพราะ
เป็นเวทีเดียวที่มีอยู่ในโรงงานเรา ที่ให้พวกผม
และเพื่อนๆ พนักงาน ได้นำ�เสนอผลงานของตัว
เองที่ทำ�ขึ้นมา ให้กับผู้บริหารและเพื่อนทุกคนได้
รับชมผลงาน และก็สอนให้เรารู้จักการวิเคราะห์
ปัญหาของงานที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และ
Step ขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ ง ฝึ ก ให้ เ รารู้ จั ก กั บ การ
ทำ�งานที่เป็นทีม และมีความสามัคคีกันในทีม
งานครับ ส่วนความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอย่างแรก
เลย ดีใจมากครับ เพราะปีที่แล้วทีมของผมเข้า
รอบสุดท้ายเหมือนกัน และได้นำ�เสนอผลงานที่
ออดิทรอเรี่ยมด้วย แต่ว่าปีที่แล้ว (2016) ไม่ได้รับ
รางวัลอะไรเลย (หัวเราะ)
ปีนี้ผมและทีมงานตั้งเป้า
ไว้เลย ว่าทีมเราต้องให้
ติ ด หนึ่ ง ในสามที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลจากมือพี่มนินทร์
ให้ได้ จากนั้นผมและทีม
งานก็ตั้งใจปรับปรุงและ
พั ฒ นาชิ้ น งานตามขั้ น
ตอนของ QCC และมีทีม
คณะกรรมการ QCC เข้า
มาคอยติ ด ตามผลงาน
และมีพี่เอกชัยเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำ�แนะนำ�
ซึ่งก็มีการปรับปรุงและแก้ไขทั้งชิ้นงานและไฟล์
เอกสารนำ�เสนอกันหลายรอบมาก ซึง่ ผลทีอ่ อกมา
ก็คุ้มครับปีหน้าทีมผมมีหัวเรื่องปัญหาแล้ว แล้ว
เจอกันครับ”
		 เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ในการประกวดผลงาน
รอบสุดท้าย แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนแรกคือ ส่วนของเนื้อหา 80 คะแนน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเกณฑ์หลักๆ 1.สาเหตุของปัญหา
2.การกำ�หนดมาตรการแก้ไข 3.การสรุปผลและ
การติดตามผล และ 4.การตั้งมาตรฐาน ส่วนที่
สองคือ ส่วนของการนำ�เสนอ 20 คะแนน ซึ่งใน
ส่วนนี้มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ประกอบไปด้วย
การอธิบายสือ่ สารให้เข้าใจ การตอบคำ�ถาม และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มด้วย โดยมีคณะ
กรรมการตัดสินระดับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นแต่ละสายงานเป็นเกียรติรว่ มการ
ตัดสินผลงานดังกล่าว
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สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลน
ทรัพยากรชายฝัง่ เพิม่ แหล่งอาหารและแหล่งรายได้
ให้ แ ก่ ช าวประมงในชุ ม ชน โดยมี ป ระชาชนร่ ว ม
กิจกรรม 1,069 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คลองปากปิด หมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมือ่ วันที่ 1 ธ.ค. ทีผ่ า่ นมา กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ผนึก
กำ�ลังผูน้ �ำ ชุมชนตำ�บลพงศ์ประศาสน์ หน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย หน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย และ
สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) จัด
โครงการก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมพิ ลฯ
สืบสานพระราชปณิธาน และดำ�เนินรอยตามแนว
พระราชดำ�ริในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้ ว ยการดำ � เนิ น กิ จ กรรมปลู ก ป่ า
ชายเลน 999 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า
วัยอ่อน 9 ล้านตัว เก็บขยะชายหาด
ปากปิด สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรั พ ยากรป่ า ชายเลน ทรั พ ยากร
ชายฝั่ง เพิ่มแหล่งอาหารและแหล่ง
รายได้ให้แก่ชาวประมงในชุมชน
		 มี ป ระชาชนร่ ว มใจเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม จำ�นวน 1,069 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์คลองปากปิด หมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
		 นายศักรินทร์ ทุมเสน กล่าวว่า “ผมรู้สึก
เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก้าวย่างอย่างพ่อ
ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้
ร่วมมือกับผู้นำ�ชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ และพี่น้อง
ชาวบางสะพานจัดขึน้ เพือ่ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
และน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาใช้ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่อำ�เภอบางสะพาน
เป็นอำ�เภอหนึง่ ทีม่ กี ารผนึกกำ�ลังระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ได้บรู ณาการกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมของบางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วม
กันอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
		 “เช่ น เดี ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมในวั น นี้ ซึ่ ง
เป็ น การรวมพลั ง ชาวบางสะพานในการร่ ว มกั น
ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ จำ�นวนถึง 9 ล้านตัวซึง่ จะช่วยแก้
ปัญหาสัตว์นํ้าที่ลดจำ�นวนลง ทั้งยังช่วยเพิ่มแหล่ง
รายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ รวมถึงการร่วมกัน
ปลูกซ่อมแซมพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนจำ�นวน 999
ต้นบริเวณคลองปากปิดซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าชายเลน
ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์แห่งหนึง่ ของอำ�เภอบางสะพาน
และการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดปากปิด
เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสำ�นึกในการรักษาความสะอาดชายหาด”
		 “ดังนั้นกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการรวมใจ
ชาวบางสะพานในการน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำ�เนินรอยตามแนวทางพระราชดำ�ริใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรแล้ว ยังนับได้ว่ากิจกรรมในวันนี้
เกิดประโยชน์อย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการ
แสดงออกถึงพลังความสามัคคีของชาวบางสะพาน

ในการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแล้ว
กิ จ กรรมนี้ ยั ง คื น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท รั พ ยากร
ชายฝั่ง ช่วยเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ให้
แก่ชาวประมงในชุมชน และสิ่งสำ�คัญคือโครงการ
นี้ยังช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวบางสะพานได้
ตระหนักและใส่ใจให้ความสำ�คัญกับการรณรงค์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย”
		 นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ า เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
ว่า “สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุม่
เหล็กสหวิรยิ า ในฐานะองค์กรเอกชนทีด่ �ำ เนินธุรกิจ
ควบคูก่ บั การพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ได้รว่ มกับชาว
อำ�เภอบางสะพานจัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
การปลูกพันธุไ์ ม้ชายหาด การปลูกหญ้าแฝกป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น มาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาบางสะพานของเรา ขอขอบคุณครับ”
		 นายสุรพล พูลยิ้ม ประธานท่องเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ์ ป ากปิ ด และผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยท่ า หมู่ ที่ 1
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กล่าวว่า “สำ�หรับวันนี้ ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ ก ลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าได้ ม าจั ด กิ จ กรรมโครงการ
ก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯในวัน
นี้ครับ เพราะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำ�เภอ
บางสะพาน เพราะตรงนี้จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่า
ชายเลน กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และทุกคนต่างมาร่วม
กันพัฒนา จึงเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ สำ�หรับวัน
นี้ กลุ่ม เหล็กสหวิ ริยาก็ม าร่วมกับ หมู่ บ้ านในการ
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า ปลูกพันธุ์กล้าไม้
ป่าชายเลน และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด
ซึ่ ง ก็ มี ป ระชาชนต่ า งสนใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น
จำ � นวนมาก นั บ เป็ น นิ มิ ต หมายอั น ดี ค รั บ ที่ ช าว
บางสะพานต่ า งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ ต่อไป
ถ้าทางบริษทั มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนีอ้ กี ก็อยาก

ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำ�
แนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี
2560 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา จึงได้จัด โครงการก้าว
ย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมพิ ลฯ ขึน้ เพือ่ น้อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่
มีตอ่ ประเทศไทยและชาวไทยเสมอมา รวมถึงแสดง
ให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการร่วมมือกันของ
องค์กรภาครัฐ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และชาวบางสะพานในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของบางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยัง่ ยืน โดยกิจกรรมในวันนีป้ ระกอบไปด้วย กิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าวัยอ่อนจำ�นวน 9 ล้านตัว เพื่อ
คืนความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพิ่มแหล่ง
อาหารและแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมงในชุมชน
กิจกรรมปลูกซ่อมแซมพันธุก์ ล้าไม้ปา่ ชายเลน จำ�นวน
999 ต้นบริเวณคลองปากปิดซึง่ ถือได้วา่ เป็นป่าชายเลน
ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์แห่งหนึง่ ของอำ�เภอบางสะพาน
และกิจกรรมเก็บขยะชายหาดปากปิด หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
รณรงค์และปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิต
สำ�นึกในการรักษาความสะอาดชายหาด
		 “ผมขอขอบคุณท่านปลัดอำ�เภอบางสะพาน
ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณผู้นำ�
ชุมชน-ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณหน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย และขอ
ขอบคุณสถานีพฒ
ั นาป่าชายเลนที่ 8 ประจวบคีรขี นั ธ์
ที่ได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมในวันนี้ รวมถึงขอ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามารวมพลังเพื่อร่วมกัน

ให้มาร่วมกับหมู่บ้านอีกครับ
		 “ผมขอฝากประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์คลองปากปิดไว้ตรงนี้ด้วย ขอเชิญชวน
ประชาชนท่านใดที่สนใจล่องเรือท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์คลองปากปิด เราจะเปิด 2 ช่วง
เวลาที่อากาศกำ�ลังเย็นสบาย ตั้งแต่เวลา 06.00 09.00 น และ 15.00 - 17.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลความปลอดภัยและให้ความรู้การศึกษา
ระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน จากนั้นก็พายเรือมาที่
ชายหาดปากปิดมาพักชมธรรมชาติของชายทะเล
และสามารถลงเล่นนํ้าทะเลได้ด้วยครับ เร็วๆ นี้
เราจะพัฒนาคลองปากปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยจัดให้เป็นรูปแบบตลาดชุมชน บริเวณท่าลงเรือ
คลองปากปิด โดยจะทำ�เป็นตลาดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
ครับ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถาม 081-1018179 ขอ
เชิญชวนประชาชนทุกท่านมาเที่ยวชมแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิดกันเยอะๆ นะครับ”
		 นางสาวดุ ษ ฎี ยอดยิ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ จ าก
หน่วยงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าว่า “รู้สึกดีมากค่ะที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมของอำ�เภอบางสะพาน
กับโครงการก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิ
พลฯ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีด่ มี าก ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานประชาชน ปลูกฝัง
การมีจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่น้องๆ นักเรียนเยาวชนรุ่น
หลังให้มีจิตสำ�นึกที่จะอนุรักษ์และช่วยกันพัฒนา
ให้ท้องถิ่นของเราทั้งสะอาดแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้นค่ะ สำ�หรับวันนี้เราได้นำ�พันธ์กล้าไม้ป่าโกงกาง
ใบใหญ่ จำ�นวน 999 ต้น มาปลูก เพราะว่าสภาพ
พื้นที่นี้เหมาะสำ�หรับการปลูกโกงกางใบใหญ่ ซึ่ง
ป่าโกงกางมีความสำ�คัญอย่างมากสำ�หรับสัตว์
ทะเลต่างๆ เนื่องจากเป็นที่วางไข่และฟักตัวอ่อน

และเป็นแหล่งทีม่ สี ภาพสมดุลทางธรรมชาติสงู มาก
นอกจากนี้ป่าไม้โกงกางยังสามารถช่วยป้องกัน
รักษาชายฝัง่ ทะเลจากการกัดเซาะของกระแสนํา้ ได้
และยังใช้เป็นแนวกำ�บังคลื่นลมที่เคลื่อนเข้ามา
ปะทะชายฝั่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ถ้าทางกลุ่ม
เหล็กสหวิริยามีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก ก็มี
ความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ”
		 นายชัยชนะ โอเอีย่ ม ครูโรงเรียนบ้านชะม่วง
กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม โครงการก้าวย่าง
อย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ นี้ก่อนเลยนะ
ครับ ที่จัดขึ้นมาทำ�ให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์
ในการเรียนรู้การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า การปลูกพันธุ์
ไม้ ป่ า ชายเลน ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อำ�เภอบางสะพาน และได้ร่วมกันช่วยเหลือชุมชน
โดยการทำ�ความสะอาดพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดปากปิด
ครู รู้ สึ ก ดี ใ จมากครั บ ที่ ไ ด้ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กิจกรรมในครั้งนี้ สำ�หรับครูนะครับ เพิ่งเคยเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาเป็นครั้งแรก
รู้ สึ ก ว่ า เป็ น โครงการที่ ดี สอนให้ เ ด็ ก รู้ จั ก การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสถานที่
สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนที่ ตั ว เองอยู่ น ะ
ครับ ถ้ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก
ผมยิ น ดี ที่ จ ะมาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เป็นอย่างยิ่งครับ และจะนำ�พาเด็ก
รุ่นใหม่ๆมาให้รู้จักวิธีการอนุรักษ์
ธรรมชาติอย่างนี้ให้คงอยู่กับเราไป
นานๆ ครับ”
		 นางสาวสุรดา สุภาผล ครูโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน กล่าวว่า “วันนี้ได้เข้ามาร่วมโครงการ
ก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ พา
นั ก เรี ย นมาปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ นํ้ า ปลู ก พั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า
ชายเลน แล้วก็เก็บขยะร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา
รู้สึกยินดีมาก และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญ
มา และพาเด็กๆ และคณะครูมาเข้าร่วมกิจกรรม
สำ�หรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะ เพราะ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำ�นึกที่ดีในเรื่องของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสถานที่ต่างๆ ของ
บางสะพานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาที่จัดกิจกรรมดีๆ นี้ให้กับเด็กๆ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของบางสะพานบ้านเรา ขอบคุณค่ะ”
		 นางหนูเล็ก แสงนิล ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.
พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา รู้สึกยินดีเป็นอย่าง
มาก เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม
การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า ก็เป็นการเพิ่มแหล่งอาหาร
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น การปลูกพันธุ์
กล้าไม้ป่าชายเลน ก็ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้
กับป่าชายเลน การเก็บขยะบริเวณชายหาด ก็ท�ำ ให้
ชายหาดบ้านเราสะอาดสวยงามค่ะ อยากจะมาเข้า
ร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะ”
		 เด็ ก ชายปั ณ ณทั ต บุ ญ เกี ย รติ นั ก เรี ย น
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ
มากครับทีไ่ ด้มาร่วมกิจกรรมของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
สนุกมากครับ ได้เจอเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนเยอะแยะ
เลย แล้วก็ได้ทำ�กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า กิจกรรมปลูกพันธุ์
กล้าไม้ปา่ ชายเลน และการเก็บขยะบริเวณชายหาด
ปากปิด ทำ�ให้พื้นที่สะอาดน่าท่องเที่ยว ขอบคุณ
กลุ่มเหล็กสหวิริยามากครับ”
		 เด็กชายอนุพงศ์ ทองพุก นักเรียนโรงเรียน
บ้ า นชะม่ ว ง กล่ า วว่ า “ผมรู้ สึ ก ดี ใ จมากที่ ไ ด้ ม า
กิจกรรมโครงการก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวง
ภูมพิ ลฯในวันนีค้ รับ เพราะเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม ทำ�ให้สง่ิ แวดล้อมของเราน่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้
ครับ ผมอยากให้พๆี่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า จัดโครงการ
พัฒนาชุมชนแบบนีต้ ลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ”
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