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บริหารคุณภาพ-นวัตกรรมชัด
TCRSSควา้รางวัลอตุฯดเีดน่

ระบบบริหารงานคุณภาพ-กระบวน
การพัฒนานวัตกรรมเด่น กระทรวง
อุตสาหกรรมมอบรางวลัอุตสาห-
กรรมดีเด่นด้านบริหารคุณภาพ 
ประจำาปี 2560 บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) เป็น
คร้ังท่ีสามท่ีไดรับรางวัลน้ี ผู้บริหาร
เน้นยำา้พัฒนาคุณภาพ-นวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพัฒนา 
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
เผยยังคงพัฒนากระบวนการ
อย่างต่อเนื่องและสร้างให้เป็น
อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยผู้บริหารรับมอบรางวัลจาก
นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  23 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
  กระทรวงอุตสาหกรรมดำาเนิน
การจัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประจำาปี 2560 (The Prime 
Minister’s Industry) เพือ่เปน็กำาลงัใจ
และเป็นแบบอย่าง       อ่านต่อ น.2

เอสเอสไอร่วมสร้าง
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
จัดหลักสูตรเหล็ก
เสริมความรู้เยาวชน
เอสเอสไอเดินหน้าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ชุมชนจัดส่ ง เสริม
ความรู้เรื่องเหล็กให้เยาวชน
ในท้องถิ่น ต่อเนื่องเป็นปี 6 
ภายใต้หลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรยีน โดยการสง่พนกังาน
ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ชำ า น า ญ
ทำาการสอน มุ่งให้เยาวชนได้
ความรู้และเห็นความสำาคัญ
ของเหล็ก และอุตสาหกรรม
ในท้องถ่ิน รวมท้ังบทบาทของ
ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา
ชุมชน-สังคม
 นายสมบัติ แก้วบุดดา 
ผู้จัดการส่วน สำานักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  อ่านต่อ น.4

WCE รุกตลาดซ่อมบำารุงโรงงานต่อเนื่อง 
ล่าสุดคว้างาน โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี จำากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 40 ล้านบาท โดยมี

ระยะเวลาสัญญา 2 ปี เพื่อซ่อมบำารุงถัง
เก็บถ่านหิน (Coal Bunker) คาดรายได้ปีนี้
โตต่อเนื่อง

  นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์  กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
หรือ WCE เปิดเผยว่า “WCE ได้มีการลงนาม

ในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำารุงโรงงาน (The 
Contract for Coal Bunker Maintenance  Service 
2017) ของโรงไฟฟ้า       อ่านต่อ น.2

           

                          WCEขยายงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า รับงานซ่อมบำารุงถังถ่านหินBLCP

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำาปี 2560   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี 2560 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ แก่นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS  เพื่อเป็นกำาลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้มีความคิดริเริ่ม  และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  ณ  ตึก
สันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

SSIอาสาลยุสร้างสนามเดก็เลน่BBL
เสรมิพฒันาการเยาวชนบางสะพาน
เอสเอสไอ ร่วมพัฒนา
สนามเด็กเล่นโรงเรียน
บ้านสวนหลวง ภายใต้
โครงการ 25 ปี เอสเอส
ไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา เ พ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
สมอง-เสริมพัฒนาการให้
กับเด็กปฐมวัย ตามหลัก 

BBL (Brain Based Learn-
ing) ซึ่งเป็นการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาทางด้าน
การศึกษาในการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนใน
อำาเภอบางสะพาน 
    นางสาวกฤษณา  ชูแก้ว 
ผู้จัดการส่วน     อ่านต่อ น.3

กลุ่มเอสเอสไอใส่ใจบุคลากร
2บริษัทคว้ารางวัลเกียรติยศ
กระทรวงแรงงานมอบสองรางวัล
ใหแ้กบ่รษิทัในกลุม่เอสเอสไอ SSI-
TCRSS ได้แก่ รางวัลเกียรติยศ

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์  รางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น       อ่านต่อ น.3
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TCRSS               ต่อจากหน้า 1
 
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
ความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะใน
การสรรสรา้งสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยผู้ประกอบ
การที่ได้รับรางวัลสามารถนำาเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจการของตนเองได้ ซึ่งบริษัทเหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นปรเภทการบริหาร
งานคุณภาพ โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิต
ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
เป็นผู้รับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ีทำาเนยีบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  นายณรงค์ฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้
สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “ผมในฐานะ
ตวัแทนของบรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั 
(มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 
ด้านการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งได้รับรางวัล
ประเภทดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่ง TCRSS 
ได้มีนโยบายในการบริหารงานคุณภาพที่
ชดัเจน พรอ้มกบัคดิคน้และปรบัปรงุนวตักรรม
ใหม่ๆ ในการทำางานอยู่เสมอ ผมต้องขอ
ขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานทกุทา่น ทีท่ำาให้
บรษิทัของเราไดร้บัรางวลัแหง่เกยีรตยิศนี ้และ
จะพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อ
ให้มีผลงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ”
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCRSS กล่าวว่า 

นอกจากการกำาหนดนโยบายและแผนกลยทุธ ์
การบริหารทรัพยากรกรและกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ รวมถึง การเฝ้าติดตาม 
การวัดผล การวิเคราะห์ และการทบทวน
กระบวนการบริหารงานคุณภาพแล้ว ส่ิงสำาคัญ
ที่บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
มุ่งเน้นและยึดเป็นแนวทางการการดำาเนิน
ธุรกิจมาโดยตลอดคือ กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ เราสร้างเสริมและ

สนับสนุนให้พนักงานเกิดกระบวนการคิดค้น 
พัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง (Continual 
Improvement)  และสรา้งนวตักรรมตลอดเวลา
เพ่ือผลิตสินค้าท่ีตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า
ใหไ้ดส้งูสดุจนกลายเปน็วฒันธรรมขององคก์ร
  “การจัดทำา รักษา และการจัดการ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาด

หวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ นอกจากจะ
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น สินค้า/
บริการ เทคโนโลยี กระบวนการ องค์กร ระบบ
การบริหาร ยังส่งเสริมให้เราเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยการรวบรวมสารสนเทศจาก
เหตกุารณแ์ละแหลง่ทีม่าตา่ง ๆ  ทัง้จากภายใน 
และภายนอก และช่วยลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

  สำาหรับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ แบ่ง
เป็น 5 หมวด ได้แก่ 1. นโยบายและกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ย การกำาหนดนโยบายและกลยทุธ ์
การดำาเนินตามนโยบายและกลยุทธ์ การ
สื่อสารนโยบายและกลยุทธ์  2. การบริหาร
ทรัพยากร ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านหุ้นส่วนและผู้ส่งมอบ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ด้านความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  3. การบริหาร
กระบวนการได้แก่ การจัดการกระบวนการ
ภายใน การวางแผนและควบคุมกระบวนการ 
การกำาหนดอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ต่อกระบวนการ 4. การเฝ้าติดตาม การวัดผล 
การวิเคราะห์และการทบทวน 5. การปรับปรุง 
สร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ 
  กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำาเนิน
การคดัเลอืก “อตุสาหกรรมและโรงงานดเีดน่” 
เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และมอบโล่รางวัล
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา กระทรวง
อตุสาหกรรมของทกุๆ ป ีในวนัที ่5 พฤษภาคม 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 - 2535 และต่อมาใน
ปี 2536 กระทรวง อุตสาหกรรมได้พัฒนา
เปล่ียนแปลงรูปแบบการคัดเลือกและการมอบ
รางวัล โดยจัดเป็นงาน “อุตสาหกรรมดีเด่น” 
ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 
โดยเป็นการมอบรางวัลของ ฯพณฯ นายก
รฐัมนตร ี(Prime Minister’s Industry Award) ซึง่
ได้ดำาเนินการจัดต่อเน่ืองทุกปีจนมาถึงปัจจุบัน
  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น มี 7 ประเภท
รางวัลได้แก่
1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต
2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย
4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
5) ประเภทการจัดการพลังงาน
6) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง
 และขนาดย่อม
7) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

WCE ขยายงาน   ต่อจากหน้า 1
 
บีแอลซีพี จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
กระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มกีำาลงัการผลติสงูถงึ 
1,434 เมกะวัตต์ โดยสัญญาดังกล่าว มีมูลค่า
งาน 40 ล้านบาท และมีกำาหนดระยะเวลาให้

 5 เหล็กไทยรวมใจจัด “เดิน-ว่ิงการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอนคร้ังท่ี10”
 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป  
(ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด (NS-SUS) และ 
บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล
ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017” (ครั้งที่ 10) เพื่อนำารายได้โดยไม่หักค่าจ่ายจากการจัดกิจกรรมนำาไป
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
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งานทีไ่ดป้ระมูลมามคีวามงา่ยขึน้ ยงัเปน็การสง่
เสรมิยอดขายเหลก็ของบรษิทัในกลุม่ และทำาให้
ได้เหล็กที่มีคุณภาพ มาตรฐานสำาหรับนำามาใช้
ดำาเนินงานนี้อีกด้วย
  ปีนี้คาดว่ายอดรายได้ในการดำาเนินงาน
ของ WCE มีการเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากที่ได้
ลุยตลาดซ่อมบำารุงโรงงาน ทำาให้ฐานลูกค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการเรียกใช้บริการ

ต่อเนื่อง และมีการเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูล
งานสำาคัญต่างๆ ที่มีมูลค่างานสูง ทั้งหมดเกิด
จากผลงานที่เราได้ตั้งใจทำาเอาไว้ จนทำาให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในฝีมืองานให้บริการ
ของวิศวกรรมของ WCE หากท่านใดสนใจงาน
วิศวบริการของเราสามารถติดต่อได้โดยตรงที่
สำานกังานทัง้กรงุเทพฯ และบางสะพานไดต้ลอด
ครับ”

บริการ 2 ปี โดยได้เริ่มดำาเนินงานแล้วในเดือน
พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา”
  ทั้งนี้  ถังเก็บถ่านหิน  Coal  Bunker  ของ
โรงไฟฟ้า  บีแอลซีพี  จำากัด  (มหาชน)  มีขนาด
8.2 x 26.5 เมตร สำาหรับเก็บเป็นเชื้อเพลิงใน
การนำามาผลิตกระแสไฟฟ้า
  นายกติตศิกัดิ ์กลา่ววา่ “ตามสญัญาจา้ง
เหมา WCE ต้องดำาเนินงานประกอบด้วย งาน
เสริมความแข็งแรงด้านนอก โดยใช้วัสดุเหล็ก 
SS400 ทีม่คีวามแขง็แกรง่ และดา้นในเปน็การ
เปลี่ยนของเดิมที่ชำารุดออก  แล้วติดตั้งด้วย
วัสดุสแตนเลส SUS 304 เข้าไปใหม่
  WCE มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญงาน
ด้านซ่อมบำารุงอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านวัสดุศาสตร์ เรายิ่งมีความถนัด ทำาให้
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  2560 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

คว้ารางวัล         ต่อจากหน้า 1
 
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2560 ระดับ
ประเทศ ยำา้ความมุ่งม่ันดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน
ผ่านระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี
และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 
	 	 ผู้สื่อข่าว	“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	รายงาน
ว่าเมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2560	 กระทรวง
แรงงาน	โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	ได้
จดัใหม้พีธิมีอบรางวลัเกยีรตยิศสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์	 และสวัสดิการแรงงาน		
และรางวลัสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่	ดา้น
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน	 ประจำาปี	 2560	 ในงาน	 Thailand										
Labour	Management	 Excellence	Award	 2017	ณ	
ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ	อมิแพคเมอืงทอง
ธานี	จังหวัดนนทบุรี	
  โดยในส่วนของรางวัลเกียรติยศสถานประกอบ-
การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์นั้น	มีบริษัทในกลุ่ม
เอสเอสไอขึ้นรับรางวัล	คือ	บริษัท	สหวิริยาสตีลอิน
ดสัตร	ีจำากดั	(มหาชน)	(SSI)	โดยเปน็รางวลัเกยีรตยิศ
สถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธ	์10	ปี
ติดต่อกันเป็นครั้งที่	6	 (พ.ศ.2550	 -	2560)	ซึ่งมีนาย
วรีะชยั	ฟุง้เฟือ่ง	ผูจ้ดัการทัว่ไป	สายทรพัยากรบคุคล
และธรุการเปน็ผูแ้ทนขึน้รบัรางวลั	จากพลเอกศริชิยั	
ดิษฐกุล	รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน
  ท้ังน้ีในส่วนบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด
(มหาชน)	 (TCRSS)	 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถาน
ประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธ	์10	ปตีดิตอ่
กันเป็นครั้งที่	 1โดยกำาหนดพิธีในการรับมอบจะมี
การแจ้งจากกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่ง
	 	 รางวัลสถานประกอบการดีเดน่	ดา้นแรงงาน

สนามเด็กเล่น       ต่อจากหน้า 1
 
สื่อสารกลุ่ม	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	
(มหาชน)	 หรือ	 เอสเอสไอ	 เปิดเผยว่า	 เอสเอสไอ
ได้มีการดำาเนินโครงการเอสเอสไออาสาอย่างต่อ
เนื่อง	โดยในปีนี้ได้มีการรณรงค์โครงการคือ	“หนึ่ง
ฝ่ายงาน	หนึ่งโครงการอาสา”	 ขึ้น	 ซึ่งมีฝ่ายงาน
เขียนโครงการเข้ามาเสนอขออนุมัติอย่างต่อเนื่อง	
โดยปีนี้ได้มีการอนุมัติดำาเนินโครงการแล้วจำานวน	
15	 โครงการ	 หนึ่งในนั้นคือโครงการสร้างสนาม
เด็กเล่น	 BBL	 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนัก
งานเอสเอสไอ	ฝ่ายผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	ประเภท
ปรับผิวและเคลือบนำ้ามัน	หรือ	 PO	 ร่วมกับสถาน
ศึกษาและชุมชน	ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่มีความน่า
สนใจเป็นอย่างมาก	จะช่วยในกระบวนการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการ
ทำางานของสมอง	
	 	 โดยเอสเอสไอไดม้กีารประยกุตใ์ชว้ตัถดุบิใน
การจัดทำาสนามเด็กเล่นเป็นวัสดุเหลือใช้	หรือผ่าน
การใช้งานมาแล้วแต่ยังคงสภาพความคงทนแข็ง
แรง	เช่น	ยางรถยนต์เก่า	ไม้ลัง	ท่อ	PCV	นำามาพ่นสี
ดว้ยฝมีอืพนกังานของเอสเอสไอใหม้สีสีนัสวยงาม
เพื่อนำาไปจัดวางเป็นฐานการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้าน	ร่างกาย	กล้ามเนื้อ	
จติใจ	อารมณร์วมทัง้สมองในการคดิแกป้ญัหา		ฝกึ
คิดวิเคราะห์	 	ฝึกความกล้าหาญ		และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับตนเอง	จากการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ		
ซึ่งภายในสนามเด็กเล่นมีทั้งหมด	10	ฐาน
	 	 ในแต่ละฐานจะส่งเสริมด้านสมองและ
พัฒนาทฤษฏีการเรียนรู้ต่างกัน	 เช่น	 เริ่มจากฐาน
ที	่1	ลอ้เลน่กล	เปน็การฝกึสมรรถภาพทางกายดา้น
การทรงตัว	 	ฐานที่	2	มนุษย์แมงมุม	1	เป็นการฝึก
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้าม
เนื้อแขนและขา	 	ฐานที่	 3	มนุษย์ล่องหน	 เป็นการ
ฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวและ
ความแข็งแรงของแขนและขา		ฐานที่	4	เดินอากาศ	
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางการทรงตัว	 (Balance)

ฐานที่	 5	มนุษย์แมงมุม	2	 เป็นการฝึกสมรรถภาพ
ทางกายด้านความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อแขน	 	 ฐานที่	 6	 เป็นการฝึกสมรรถภาพ
ทางด้านความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อ
ขา		ฐานที่	7	มนุษย์แมงมุม	เป็นการฝึกสมรรถภาพ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา	หน้าท้อง	
ฐานที่	 8	 วิ่งซิกแซก	 เป็นการฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา	และความว่องไว	ฐานที่	9	มนุษย์กบ	
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง

เอสเอสไออาสาตั้งใจสร้างขึ้น”
  นายพิเศษ มากมา	 ผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านสวนหลวง	 กล่าวว่า	 “ทางโรงเรียนมีความ
ตั้งใจที่จะดำาเนินการปรับปรุง	 พัฒนาบริเวณ
สนามเด็กเล่นเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานตาม
หลักการของBBL	 แต่สภาพพื้นที่และเครื่องเล่น
ต่างๆ	อยู่ในสภาพชำารุดทรุดโทรมมาก	 ไม่เอื้อต่อ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก	 จึงได้ดำาเนินการ
ประสานงานกับพนักงานของเอสเอสไอที่อยู่ใน

การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ	จนทำาให้เกิด
สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็น
ฐาน	(BBL-Playground)	ซึง่ตรงกบัความตอ้งการเดก็	
ครู	ผู้บริหาร	คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้
ปกครอง	และชมุชนบา้นสวนหลวง		ในนามตวัแทน
ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง	ต้องขอขอบพระคุณ
ทางบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	
ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้และกิจกรรมต่างๆ	ของ
โรงเรียนด้วยดีเสมอมา”
  นายวรการ อปุถมัภ	์ผูจ้ดัการสว่น	ฝา่ยผลติ
เหลก็แผน่รดีรอ้น	ประเภทปรบัผวิและเคลอืบนำา้มนั
หรือ	PO	กล่าวว่า		“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตนและ
ทีมงาน	 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้	
เพราะทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของพัฒนาการของเด็กเล็กจากกิจกรรมทางกายที่
เหมาะสม	เพือ่นอ้งๆ	จะไดฝ้กึทกัษะการเคลือ่นไหว	
การทรงตวั	ซึง่มผีลตอ่การพฒันากลา้มเนือ้	พฒันา
ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย	
ทำาให้เกิดการเรียนรู้	สร้างความม่ันใจ	และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของน้องๆ	เองในอนาคต	โดยทีมงานทุกคน
ตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องขอ
ขอบคุณทีมงาน	ทุกท่านที่ช่วยกันลงมือ	 ลงแรง	
ขอบคณุคณุสมศกัดิผู์จ้ดัการฝา่ยทีใ่หก้ารสนบัสนนุ
และส่งเสริมการดำาเนินงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี
และขอบคณุทมีประสานงานฝา่ยสำานกัการพฒันา
อย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่มหรือฝ่าย	GSC	ที่ช่วย
อำานวยความสะดวกในการทำางานในคร้ังน้ีด้วยครับ”
  นายอนุสรณ์ ยะโก๊ะ	 พนักงานอาสาจาก
ฝ่ายผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	ประเภทปรับผิวและ
เคลือบนมัน	หรือPO	กล่าวว่า	“รู้สึกดีใจที่มากที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินกิจกรรมอาสาในครั้งนี้		
ดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ	ที่ทำาให้เด็กๆเกิดความสุข		
เกดิจินตนาการจากการเล่น	ไดส้ัมผสักับธรรมชาติ		
ชว่ยลดความเครยีดของเดก็ๆ	ถา้มโีอกาสทีจ่ะไดท้ำา
ประโยชน์	 ให้กับส่วนรวมแบบนี้อีกครั้งก็ยินดีเป็น
อย่างยิ่ง”

ของแขนและขา	การทรงตัวและความแม่นยำา	และ
ฐานที่	10	ต้นไม้หรรษา	เป็นการฝึกสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็งแรงกล้ามเน้ือแขนและการทรงตัว 
	 	 นางสาวกฤษณา	กลา่ววา่	“ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง
ดำาเนินการจัดทำาอุปกรณ์และจัดสร้างสนามเด็ก
เล่นอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่	 30	กันยายนนี้	
และหวังว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนบ้านสวนหลวงมี
ความสนุกสนานกับสนามเด็กเล่นใหม่แห่งนี้ที่พี่ๆ

พืน้ทีบ่า้นสวนหลวง	พรอ้มกบัเสนอโครงการสนาม
เด็กเล่นเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และ
ทีมงานอาสาของทางบริษัท	จนได้รับการตอบรับ
และการสนับสนุน	 รวมถึงการประสานงานเป็น
อย่างดี	 ทางทีมงานของบริษัทฯ	 ตั้งใจติดต่อกับ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	แจ้งให้ทราบความคืบหน้า
ของการดำาเนินกิจกรรมทุกระยะ	 ตั้งแต่เริ่มมาดู
สภาพพื้นที่	 การวางแผนการและการปฏิบัติงาน		

สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	
สรา้งแรงจงูใจตอ่นายจา้ง	และลกูจา้ง	ใหเ้หน็ความ
สำาคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
ที่ดี	 และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน
ในสถานประกอบกิจการ	 ส่งเสริมให้นายจ้างได้
พฒันารปูแบบ	และระบบแรงงานสมัพนัธท์ีด่	ีตลอด
จนจัดสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน		
ปลกูจติสำานกึดา้นการสง่เสรมิแรงงานสมัพนัธ	์และ
สวัสดิการแรงงานที่ดี	ในสถานประกอบกิจการ	ให้

ความร่วมมือของคณะทำางานบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยและพนักงาน	นอกจากน้ียังได้จัดทำาโครงการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	พร้อมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมเพิ่มทักษะ	และ
ความรู้ด้านอาชีวอนามัย	และความปลอดภัยเพ่ือให้
พนกังานเกดิการเรยีนรู	้สรา้งเสรมิทกัษะ	และทัศน-
คติท่ีถูกต้องเหมาะสม		อันจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม	ทำาให้เกิดความปลอดภัยในการทำางาน
	 	 “ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทุกท่าน	 รวมถึงเพื่อนพนักงาน	 TCRSS				
ทกุคน	ที่ได้มสีว่นร่วมต่างๆ	ในด้านความปลอดภัย	
การป้องกันอุบัติเหตุ	 รวมถึงผลกระทบด้านสิ่ง
แวดลอ้ม	ทำาใหบ้รษิทัของเรา	ไดร้บัรางวลัดงักลา่วฯ	
ทีแ่สดงถงึมาตรฐานทีเ่ราไดใ้หค้วามรว่มมอืปฏบิตัิ
กนัมาตอ่เนือ่ง	11	ปนีี	้และในปตีอ่ๆ	ไป	กย็งัคงรกัษา
รางวัลนี้	ควบคู่กับบริษัทของเราไปนานๆ”
  นางสาวสาธนี  อินทสุภา		ผู้จัดการส่วน
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม	และทีมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน	บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	
(มหาชน)	หรือ	TCRSS	ได้กล่าวว่า	“บริษัทฯ	มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ	ครั้งนี้ต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่	 11	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2549	จนถึงปัจจุบัน		
ซึ่งรางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาว	TCRSS	ที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ความปลอดภยัตา่งๆ	ทางหนว่ยงานความปลอดภยั
ได้ความร่วมมือทางทีมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทุกท่านในการช่วยเสนอแนะปรับปรุง
เพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตใุนการทำางาน		
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 จากผู้บริหาร
มาเป็นอย่างดี	 จึงทำาให้ทางบริษัทฯ	 ยังสามารถ
รกัษามาตรฐานการปฏบิตังิานและควบคมุการเกดิ
อุบัติเหตุในการทำางานได้อย่างต่อเนื่อง”

แกน่ายจา้งและลกูจา้ง	รวมถงึสหภาพแรงงาน	และ
คณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่นๆ	 	ประกาศ
เกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ	ที่มีการสร้าง
ระบบแรงงานสัมพันธ์	และระบบการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่ดีให้แก่ลูกจ้าง	
  นายวีระชัย ฟุ้งเฟ่ือง	 ผู้จัดการทั่วไป	สาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	 เอสเอสไอ	 กล่าวว่า		
จากความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างระบบ
แรงงานสมัพนัธร์ะหวา่ง	นายจา้งและลกูจา้ง	ใหเ้กดิ
ขึน้ในสถานประกอบการ	ซึง่เปน็สิง่ทีม่คีวามจำาเปน็
ในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งด้าน
แรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต	 เนื่องจากการ
บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี	และมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม	จะทำาให้พนักงานได้รับความสะดวก
สบาย	มีความมั่นคง	 มีสวัสดิภาพในการทำางาน

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ส่งผลให้เรา	 เอสเอสไอ	 ได้
รบัรางวลันีท้กุปตีอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่16	แลว้	ผมตอ้งขอ
ขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับ	
	 	 ด้านพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น	ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	บริษัท	 เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	TCRSS	ธุรกิจ
เหล็กปลายนำ้าของกลุ่มเอสเอสไอ	 ได้รับในระดับ
แพลทินัมโดย	TCRSS	ได้รับ	11	ปีติดต่อกัน	 โดยมี

นายเฉลิม	บุญเทียบ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลติ	เปน็ตวัแทนบรษิทัเปน็ผูร้บัรางวลัจาก
หม่อมหลวงปุณฑริก	สมิติ	ปลัดกระทรวงแรงงาน
	 	 ทั้งนี้	 จากการประกาศผลการพิจารณาคัด
เลอืกสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ดา้นความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	ผลปรากฏวา่	บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ี
จำากดั	(มหาชน)	หรอื	เอสเอสไอ	ไดร้บัรางวลัตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่	6	ในประเภทรางวัลระดับเพชรนี้ด้วย
  นายเฉลิม บุญเทียบ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	 สายการผลิต	บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	
จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 TCRSS	 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า	
“บริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 TIS	 18001	และ	
OHSAS	 18001	 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 โดย
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ประจําวันที่  1  กันยายน  25604 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

เสริมความรู        ตอจากหนา 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ กลาววา “จากจุดเริ่มตนโดย
รวมกับสถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ในการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท
ทางสังคมในทองถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นขึ้น เพื่อปลูกฝงการเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และเกิด
การมีสวนรวมอยางแทจริงในสวนของชุมชน 
โรงเรียน และเอสเอสไอ
   จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ขึน้อยางตอเนือ่ง ตัง้แตปการศกึษา 2555 
เปนตนมา ทําใหปจจุบันมีโรงเรียนที่เอสเอสไอ
ไดรวมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแลว 5 โรงเรียน 

ตารางการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ

โรงเรียน

บานทาขาม

บานดอนสําราญ

บานอาวยาง

วัดนาผักขวง

บานชะมวง

รวม

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

11 หองเรียน

ชั้นที่สอน

83  คน

23  คน

10  คน

24  คน

45  คน

185  คน

จํานวนนักเรียน

6  ชั่วโมง

4  ชั่วโมง

2  ชั่วโมง

4  ชั่วโมง

6  ชั่วโมง

22  ชั่วโมง

จํานวนช่ัวโมง หมายเหตุ

1. ใหพนักงาน SSI
    สมัครเปนครูอาสา
    จํานวน 9 คน

2. สอนเฉลี่ย 2 ชม. /
    หอง / ครั้ง

        เอสเอสไอมอบสมุดทําบัญชีโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง    สํานักการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ มอบสมุดทําบัญชีใหกับ
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพ่ือความย่ังยืน ในพ้ืนท่ี อ.บางสะพาน เพ่ือนําไป
ใหนักเรียนบันทึกบัญชีรายรับ - รายจาย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน หลังจากท่ีไดรับความรู
เรื่อง การจัดทําบัญชีเบื้องตนจากพนักงานบริษัทผานการจัดกระบวนการเรียนรูโครงการ ที่ผานมา

X 

ประกอบดวย โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียน
บานอาวยาง โรงเรียนบานชะมวง โรงเรียน
บานดอนสําราญ และโรงเรียนบานทาขาม ใน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
 ทัง้นี ้เพือ่เปนการสงเสรมิความรูในทองถิน่
อยางตอเนือ่งในชวงเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดสงพนักงานอาสาเขา
ใหความรู และประสบการณสอนนองๆ ใน
หัวขอ “เหล็กกับชีวิตประจําวัน” เพื่อเขาเสริม
ในหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน ใหเด็กๆ ไดมี
องคความรูเพิ่มขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับดาน
อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งปนสวนหนึ่งในสภาพ
แวดลอมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ในครั้งนี้

บริษัทฯ ไดจัดครูอาสาจํานวน 9 คน พรอมทั้ง
ทีมงานเขาทําการเรียนการสอนรวมไปถึงแบง
ปนประสบการณ ซึ่งเปน“คลังความรู” ที่ไม
สามารถหาไดจากทีอ่ืน่ใดแตเปน “คลงัความรู”
ที่มีอยูในทองถิ่นของตนใหกับนองๆ ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  รวมจํานวนทั้งสิ้น 22 
ชั่วโมง ซึ่งแบงเนื้อหาตามความเหมาะสมของ   
ผูเรียน และสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางป 2551 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการ
จัดทําพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในครั้งนี้จะนําไป
บรรจุอยูในการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น
ของโรงเรียนในปการศึกษาตอๆ ไปอีกดวย
 ครูอาสาจริยาพร จันทรทวี พนักงาน 

เอสเอสไอ กลาววา “ดิฉันรูสึกยินดีที่ไดเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมครูอาสา นอกจากดีใจที่
ไดมอบความรูใหกับเด็กๆแลว สิ่งที่ไดรับกลับ
มาก็มีความสุขยิ่งกวาเมื่อไดเห็นรอยยิ้มและ
ไดยินเสียงหัวเราะของเด็กๆ คะ ปหนาก็ยังคง
มุงมั่นทําตอไป ทั้งนี้ขอเชิญเพื่อนพนักงานมา
รวมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ดวยกันนะคะ”
 ครูอาสากนกชาติ มีแกว พนักงานเอส-
เอสไอ กลาววา ผมไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ
ครูอาสาปนี้ก็เปนปที่ 4 แลวครับ ยังคงรูสึกดีๆ
ที่ไดรวมกิจกรรมดังกลาวครับ หวังวาสิ่งที่พวก
เราครูอาสาไดทาํกจิกรรมนี ้จะชวยสรางความรู
ใหแกนองๆ ในพื้นที่บางไมมากก็นอย และสัก
วันหนึ่ง ตนกลาที่เราไดมีสวนชวยในวันนี้จะได
กลับมาผลิดอกออกผลรวมกับเราในสหวิริยาฯ
ตอไปครับ
 ครูอาสาธีระพล  โพธิ์ทอง  พนักงาน

เอสเอสไอ กลาววา “ครั้งนี้เปนครั้งแรกของการ
สมัครเปนครูอาสาของผม เนื่องดวยโครงการนี้
เปนโครงการที่ดี เปนกิจกรรมที่จะสงเสริม และ
สนับสนุนองคกรใหมีความใกลชิดกับชุมชนให
มากขึน้ ผมจงึมคีวามยนิด ีและสนใจสมคัรเปน
ครอูาสาครัง้นี ้ซึง่กท็าํใหผมไดรบัประสบการณ
ที่ดีมากๆ ไดถายทอดความรูที่มีใหกับนองๆ     
ซึ่งจริงๆ แลวเรื่องเหล็กนั้นเปนสิ่งใกลตัวเรา      
ทุกคนอยูแลว
 เหลก็เปนสิง่รอบๆ ตวัเราในการดาํรงชวีติ
อยูแลว แตการเปนครอูาสาครัง้นีเ้ปรยีบเสมอืน
เปนการชวยขยาย และเนนประเด็นสําคัญของ
เหล็กรวมถึงโรงงานเหล็กของเรา ใหนองๆ ได
เรียนรูดวย นองๆ ทุกคนก็สนใจและตั้งใจเรียน
เปนอยางดีมากครับ…อนาคตเหล็กไทย อยูใน
มอืเดก็ไทยดวยเชนกนั เราทกุคนจงึตองรวมกนั
สรางตั้งแตวันนี้”

X          สานเสวนาสภาเยาวชน    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาเยาวชนบานดอนสงา และ
บานหวยเกรียบ อ.บางสะพาน พรอมผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปบทเรียน และแนวทาง
การพัฒนาสภาเยาวชนแบบมีสวนรวม พึ่งตนเอง อันนําพาซึ่งความยั่งยืนตอไป พรอมทั้งเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอน ของเอสเอสไอ เมื่อเร็วๆ นี้
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