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SSI ปูความรูเหล็กสูวิศวกรรุนใหม
ขยายเครือขายจิตอาสา
เอสเอสไอ-สือ่มวลชน
ปรบัปรงุสนามเดก็เลน
โรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ
ขยายเครือขายวัฒนธรรมจิต
อาสา-พัฒนาชุมชน เอสเอสไอ
จบัมอืสือ่มวลชนทองถิน่จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ จัดโครงการ 
“ทําดีดวยกัน ทําดีดวยใจ เอส-
เอสไอพบส่ือมวลชน” ในรูปแบบ
ของกิจกรรมจิตอาสา โดยรวม
กันปรับปรุงสนามกีฬา สนาม
เด็กเลน และอุปกรณเครื่องเลน
เด็กใหแกโรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ
อําเภอบางสะพาน เพื่อกระตุน
พัฒนาการเรียนรูจากการเลน
สรางความสวยงาม ความสมบูรณ
พรอมใชงานของสนามเด็กเลน
และอุปกรณ  โดยมีผูนําชุมชน
พนักงานเอสเอสไอ  คณะสื่อ-
มวลชนทองถิน่ คณะครอูาจารย 
นักเรียนโรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ 
เขารวมจํานวน 138 คน

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา “เมื่อ
เร็ว ๆ  นี้  บริษัท  สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ  ไดจดักจิกรรม  “ทาํดี
ดวยกัน  ทําดีดวยใจ  เอสเอสไอ
พบสือ่มวลชน”  ขึน้  เพือ่กระชบั
ความสัมพันธอันดีกับส่ือมวลชน
ผูนําทองถิ่น รวมถึงทําความดี
สรางประโยชนใหกับชุมชน  
   อานตอ น.3

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ         นายนาวา จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ เรื่องเหล็กจํานวน 7 ทุน ภายใตโครงการ “Structural Steel 
Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017” ใหแกนกัศกึษาจากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผานการเขารอบ โดยโครงการดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อ
ผลกัดนันสิตินกัศกึษาทีจ่ะกาวไปเปนวศิวกร ผูประกอบการในกลุมอตุสาหกรรมกอสรางในอนาคต ใหมกีารพฒันานวตักรรมและ
องคความรูในดานการใชโครงสรางเหลก็ใหเกดิประสทิธภิาพ และเปนมติรตอสิง่แวดลอม อนักอใหเกดิการพฒันาของอตุสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางอยางยั่งยืน

กาวใหม“กองทุนสหวิริยาพัฒนาการศึกษาฯ”
อนุบาลบางสะพานติวเขมโอเน็ตร.ร.เครือขาย
กาวใหมกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เดินตามแผน
พฒันาการศกึษากองทนุสหวริยิาฯ หลงัชนะการประกวด
กองทุนฯ รุนที่ 6 ลุยสรางเครือขายชวยเหลือโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมการศึกษาใหเยาวชน โดยผนึกเจ็ดโรงเรียนใน

ศูนยสงเสริมการบริหารจัดการการศึกษากําเนิดนพคุณ 
ทํากิจกรรมนํารองติวเขมเด็กป.6 สอบวัดระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ผาน ในวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร อังกฤษ ไทย เปนเวลา 2 วัน กอนสอบจริง
วันที่ 3 ก.พ.นี้ มีเยาวชนสนใจ          อานตอ น.2

สกูป
  หนา

โครงการเกษตรอินทรียแผนใหม
ในสถานศึกษาเอสเอสไอ

1

เอสเอสไอมุงมัน่สรางองคความรู

เหล็กแผนรีดรอน จัดโครงการ 

“Structural Steel Improvement

(SSI) for Young Engineers 

Program 2018” (ป 2)  เพื่อสราง

บุคลากรท่ีมีความรูดานอุตสาห-

กรรมเหล็กอยางตอเน่ือง โดยเนน

สรางการรับรูและคุณประโยชน

ของการนําเหล็กไปใชในอุตสาห-

กรรมกอสราง พัฒนาตอยอด

สูการนําไปใชจริง ประกาศผล

รุนแรกรอบแรก มอบทุนวิจัย 

“ปริญญานิพนธ” จํานวน 7 ทุน

กอนตัดสินชนะเลิศรอบตอไป

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-

เอสไอ” รายงานวา บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ

เอสเอสไอ ไดจดัพธิมีอบทนุโครงการ 

“Structural Steel Improvement 

(SSI) for Young Engineers Program 

2017” ปที่หนึ่งขึ้น เพื่อมอบทุน

สนับสนุนการทําปริญญานิพนธ ที่

มีหัวขอเกี่ยวของกับการผลิตและ

การประยุกตใชงานโครงสรางเหล็ก

สําหรับงานกอสรางใหกับนักศึกษา

ชั้นปที่สี่ อานตอ น.2

เล็งเห็นความสําคัญเยาวชนอนาคตชาติ
เหล็กสหวิริยาหนุนเสริมกิจกรรมวันเด็ก
กลุมเหล็กสหวิริยา รวมสงมอบ
ความสุขวันเด็กใหแกเยาวชนพื้นที่
อ.บางสะพาน และกรุงเทพฯ จํานวน 
13 แหง โดยการรวมสนับสนุนของขวัญ
และรวมทาํกจิกรรม มุงเนนสรางขวญั

และกําลังใจใหกับเยาวชนในทองถิ่น
ซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ชาติ รวมถึงสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
กลาคดิ กลาทาํ กลาแสดงออกในทาง
ที่ดี และสอดคลองกับ     อานตอ น.3

แปลงผัก
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ทุนวิจัย               ต่อจากหน้า 1
 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ที่ผ่านการคัดเลือก 
จำานวน 7 ทุน โดยเงินทุนสนับสนุนในรอบแรกนั้น      
ทุนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนาวา 
จันทนสุรคน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
เอสเอสไอเป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ณ สำานัก
งานเอสเอสไอกรุงเทพฯ
  ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยของนักศึกษา
และมีการรับรองผลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว โครงการ
SSI for Young Engineers จะดำาเนินการมอบทุนเพิ่ม
เติมอีกจำานวน 10,000 บาท และทำาการตัดสินรางวัล
ผลชนะเลิศมอบเงินจำานวน 20,000 บาท แก่งานวิจัย
ที่ยอดเยี่ยม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน 
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำานวยการสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะ
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยฯ  ผู้อำานวยการศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแห่งชาติ และตัวแทนจาก บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จากัด (มหาชน)
  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไปแผนก
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประธาน
คณะกรรมการดำาเนนิงานโครงการ กลา่ววา่ “โครงการ 
Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers
Program 2017 หรือ SSI4YE 2017 ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 
2560 ที่ผ่านมาเป็นปีแรก โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อผลัก
ดันนิสิตนักศึกษาซึ่งจะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบ
การในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มี
การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้
โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม อนักอ่ใหเ้กดิการพฒันาของอตุสาหกรรม
เหลก็และอตุสาหกรรมกอ่สรา้งไปพรอ้มกนั และสง่ผล
ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 
  “โครงการนี้ในปีแรกถือว่าประสบความสำาเร็จ
พอสมควร  ได้รับการตอบรับที่ดีจากมหาวิทยาลัย

กองทุนสหวิริยา   ต่อจากหน้า 1
 
เข้าร่วมจำานวน 200 คน เมื่อวันที่ 24-25 ม.ค. ที่ผ่านมา
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการท่ัวไป
สำานกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและสือ่สารกลุม่ เปดิเผย
กับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน เป็นโรงเรียนที่ชนะการประกวดแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ภายใต้โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาง-
สะพาน ประจำาปี 2560 (รุ่นที่ 6) โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยาระยะ  3  ปี  เป็นเงิน
800,000  บาท  ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายติว  O-NET 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือ 7 โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน
กำาเนิดนพคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 
  “ผมต้องขอขอบคุณผู้อำานวยการและคณะ
ครูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน รวมถึงคณะครูจาก 
7 โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกำาเนิดนพคุณ ที่เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดย
การจัดกิจกรรมจัดค่ายติว O-NET 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญกับ
อนาคตของน้องๆ เยาวชนบางสะพานเป็นอย่างมาก
  “เนื่องจากปัจจุบันการสอบมีภาวะการแข่งขัน
ที่สูงมาก การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ 
น้องๆจำาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
บทเรยีนอยา่งครอบคลมุ ตลอดจนมเีทคนคิในการทำา
แบบทดสอบภายในระยะเวลาอันจำากัด ซึ่งกิจกรรม
คา่ยตวินีจ้ะสามารถเพิม่ศกัยภาพในการสอบแขง่ขนั
ให้กับน้องๆเยาวชนบางสะพานได้มากขึ้น ส่งผล
ให้น้องๆมีคะแนนสอบที่ดีได้ และผมหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำาเภอบางสะพานอย่าง
ยั่งยืนต่อไป”
  นายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “การที่กลุ่มเหล็ก
สหวริยิาทีม่อบทนุสนบัสนนุพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ทำาให้เราสามารถจัดกิจกรรม
ค่ายติว O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในวัน

นี้ได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากคณะครูและวิทยากรจาก 7 โรงเรียนในศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่ม
โรงเรยีนกำาเนดินพคณุ ไดแ้ก ่โรงเรยีนบา้นถำา้เขานอ้ย 
โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ โรงเรยีนบา้นดอนทอง โรงเรยีน
วัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียน
มธัยมนพคณุ และโรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน มารว่ม
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถ่ินต.กำาเนิดนพคุณ
  “ผมมีความเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้จะได้รับความรู้ เทคนิคการทำาข้อสอบต่างๆ
มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปใช้ในการเข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รวมถึงได้รู้จักคณะครูคณะวิทยากร และเพื่อนๆจาก
ตา่งโรงเรยีน เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั และ
ผมต้องขอขอบคุณคณะครู คณะวิทยากร ผู้มีความรู้
และความสามารถในการติวที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ
ตลอด 2 วันที่ผ่านมานี้ ขอบคุณมากครับ ”
  นางสาวดวงกมล ตรีหัตถ์ ครูโรงเรียนบ้าน
ดอนทอง กล่าวว่า “ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วม
เป็นวิทยากรในค่ายติว O-NET 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ตลอด 2 วันนี้ ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเด็กๆใน
ชมุชน ต.กำาเนดินพคณุ ทำาใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิใน

การทำาแบบทดสอบต่างๆภายในระยะเวลาอันจำากัด 
อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกบ่อยๆค่ะ เพราะ
วา่เปน็กจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่เยาวชนบางสะพาน
ในด้านการศึกษา และถ้ามีโอกาสก็จะมาเข้าร่วม
กิจกรรมอีกอย่างแน่นอนค่ะ”
  เด็กหญิงกนกลักษณ์  อ้นทอง  นักเรียนโรงเรียน
วัดนาผักขวง กล่าวว่า “หนูชอบกิจกรรมค่ายติวนี้
มากค่ะ เพราะทำาให้หนูได้รับความรู้ เทคนิคมากมาย
ในการทำาข้อสอบ คุณครูและวิทยากรก็ใจดีมากๆ 
นอกจากนี้หนูยังได้รู้จักคุณครูและเพื่อนๆจากต่าง
โรงเรียนมากมาย ขอบคุณคณะครูและกลุ่มเหล็ก
สหวิริยานะคะท่ีทำาให้เกิดกิจกรรมน้ีข้ึนมา ขอบคุณค่ะ”
  เด็กหญิงสมัชญา อรภักดี นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาว กล่าวว่า “ขอขอบคุณคุณครูและ
กลุม่เหลก็สหวริยิาทีจ่ดักจิกรรมตวินีข้ึน้มา ทำาใหห้นมูี
ความม่ันใจในการทำาข้อสอบมากข้ึน และเข้าใจเน้ือหา
บทเรียนมากขึ้น และหนูจะนำาความรู้ที่ได้จากการติว
ในครั้งนี้ไปใช้ในการทำาข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ ค่ะ”
  เด็กชายทัตธน พรมแก้ว นักเรียนโรงเรียน
บ้านถำ้าเขาน้อย กล่าวว่า “ผมสนุกมากครับที่ได้เข้า
ร่วมการติวในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้
แล้วยังได้เจอเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ทำาให้ได้พูดคุย   
แลกเปลีย่นความรูก้นัมากขึน้ ผมจะนำาความรูท้ีไ่ดร้บั
ไปสอบให้ได้คะแนนเยอะๆ ครับ ขอบคุณครับ”

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ต่างๆ 
มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์
จะมีการไปประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนสำาหรับการก่อสร้าง 
รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เหล็กในแง่มุม
ต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตเหล็ก การนำาผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่เราได้เข้าไปประชาสัมพันธ์
โครงการ ซึ่งประกอบไปดว้ย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง”

  “ส่วนในปีนี้ 2561 เอสเอสไอได้กำาลังเตรียม
โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for 
Young Engineers Program 2018 ในปีที่ 2 ขึ้น ซึ่ง
ยังคงเป้าหมายเช่นเดิมคือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเหล็กให้กับนักศึกษาที่ต้องจบ
ออกไปเป็นวิศวกร เบื้องต้นเราได้วางแผนในการ

เหล็กมาแปรรูป ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล็กแห่ง
อนาคต ผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย (มอก.) และพื้น
ฐานการคำานวณและการออกแบบทางวิศวกรรม
โครงสรา้งเหลก็ ใหก้บันกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแห่งแรก 

  หากมหาวิทยาลัยใดสนใจเกี่ยวกับโครงการ
SSI for Young Engineers ปีท่ี 2 หรือความรู้เก่ียวกับเหล็ก
คณะกรรมการจัดงานของบริษัทฯ ก็มีความยินดีที่จะ
เข้าไปร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถติดต่อเข้ามาที่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ  
เอสเอสไอ โทรศัพท์ 02 - 630 - 0280 - 6 ในช่วงเวลา
ทำาการหรืออีเมลมายังผมได้โดยตรงที่ nuttapons@
ssi-steel.com”
  นายณัฐพล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “กรอบใน
การตดัสนินา่จะยงัคงคลา้ยกบัโครงการ SSI4YE 2017 
(ปี 2560) ที่ผ่านมา คือ ต้องเป็นโครงการหรือหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน หรือ      
flat steel product เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-
rolled coil) เหล็กแผ่นหนา (steel plate) หรือ ผลติภณัฑ์
ท่ีแปรรูปจากเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ
ขึน้รปูเยน็ เหลก็รปูพรรณเชือ่มประกอบ ในการศกึษา
วิจัยโครงการ โดยสำาหรับหลักเกณฑ์ในการตัดสิน
โครงการ SSI4YE 2017 นี้ ทางคณะกรรมการตัดสิน    
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ได้กำาหนด
เงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการตัดสินว่า ต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์ (40 คะแนน) เป็นโครงการที่มีการใช้
นวัตกรรม อันสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในเชิงวิศวกรรม
(30 คะแนน) และเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
กบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (30 คะแนน) และจะตอ้งเปน็
นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา หรอืคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมสาขาครศุาสตร์
โยธา ทีก่ำาลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและมอีาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์ จากสถาบันการศึกษา
เดียวกัน ให้การรับรองในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  ผมเช่ือว่าโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
ทีก่ำาลงัจบออกไปเปน็วศิวกร ผูป้ระกอบการในอนาคต 
จะทำาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเหล็กมากข้ึน สามารถ
นำาไปประยกุตค์ดิตอ่ยอดไปสรา้งนวตักรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้กับวงการอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาต่อไป
ในอนาคตได้ ท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาทั้งหมดในโครงการในรุ่นแรกด้วย ขอให้
ตั้งใจทำาโครงการปริญญานิพนธ์ของตัวเองให้ยอด
เยี่ยม แล้วพบกันในรอบตัดสินผลงานครับ”

โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI)
for Young Engineers Program 2017 ที่ผ่านการเข้ารอบ

  วัตถุประสงค์

พฤติกรรมการรับแรงอัดตามแนวแกนของเสา
วัสดุผสมโดยใช้เหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็น

การศึกษาอัตราการทนไฟของเสาเหล็กหุ้มด้วย
คอนกรีตโดยใช้วัสดุในประเทศไทย

การประเมินอายุความล้าและการเสริมกำาลัง
ความล้าของจุดต่อ U-Rip 

พฤติกรรมการโก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือน
ของเอวคานทีม่กีารเสือ่มสภาพจากสนิมและ
การเสริมกำาลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของตึกแถวเก่า
ในกรงุเทพมหานคร เพือ่ตา้นทานแผน่ดนิไหว

การศึกษาพฤติกรรมโครงถักที่ประกอบจาก
เหล็กรูปพรรณท่อกลมกลวง

การวิเคราะห์และการเสริมกำาลังหน้าตัดเสาจาก
ผลกระทบแรงแผ่นดินไหว: บ้านพักข้าราชการฯ
กระทรวงสาธารณสุข (แบบ 5335/32)
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

จิตอาสา             ต่อจากหน้า 1
   

 
ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะเป็นแบบอย่างใน
การทำาดีให้กับเยาวชนด้วยการร่วมใจกันดำาเนิน
กิจกรรมจิตอาสา ให้กับโรงเรียนวัดถำ้าคีรีวงศ์ อำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ทัง้นีม้ปีระธานชมรมกำานนั - ผูใ้หญบ่า้นจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ผูน้ำาชมุชนตำาบลธงชยั พนกังานเอส-
เอสไออาสา คณะส่ือมวลชนท้องถ่ิน จากส่ือหนังสือพิมพ์
วทิย ุโทรทศัน ์และสือ่เคเบิล้ทวี ีสมาคมสือ่มวลชนเพือ่
การทอ่งเทีย่ว ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์และคณะครู
อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมจำานวน 138 คน
  กิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วยการร่วมกัน
ปรับปรุงสนามเปตอง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยให้ได้ระดับ ทาสีกำาแพงฝึกซ้อมวอลเลย์บอล 
ตเีสน้สนามวอลเลยบ์อล ตเีสน้สนามตะกรอ้ ตดัหญา้
สนามฟุตบอล ทาสีเครื่องเล่นเด็กใหม่ทั้งหมด เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  สร้างความสวยงามและพร้อมใช้งาน
นอกจากน้ียังมีการร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดถำ้าคีรีวงศ์อีกด้วย และตามด้วยกิจกรรม
เตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารเอสเอสไอ
รวมทีมสื่อมวลชนท้องถิ่น  กับทีม
ผู้นำาชุมชนตำาบลธงชัย ซ่ึงบรรยากาศ
การทำากิจกรรมเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน ครึกคร้ืนและเสียงหัวเราะ
  นายผดุงศักดิ์  ปราณ-
อุดมรัตน์  ผู้จัดการท่ัวไปสำานัก
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืและสือ่สาร
กลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
กลา่วกบัผูส้ือ่ขา่วฅนเหลก็วา่ “โครงการจติอาสาเชน่นี้
เป็นโครงการที่เอสเอสไอดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้มาดำาเนินการในพื้นที่เมื่อ 25 ปี 
และเริม่เปน็รปูธรรมและมคีณะทำางาน คณะกรรมการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว 
เพือ่เปน็การตอบแทนใหช้มุชนอยา่งตอ่เนือ่งเสมอมา 
  สำาหรับโครงการทำาดีด้วยกัน ทำาดีด้วยใจ เอส-
เอสไอพบสื่อมวลชนนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
เอสเอสไอ กบัคณะสือ่มวลชนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมไปถึงเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 

บริษัทฯ กับสื่อมวลชนในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้นำา
ชุมชน และชาวบ้านวัดถำ้าคีรีวงศ์ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจิตอาสานี้เป็นประโยชน์
กับเด็กและโรงเรียนในการช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
แรงงานของสถานศกึษา รวมถงึเปน็การปลกูจติสำานกึ
ใหผู้ค้นรูจ้กั การเสยีสละ การรว่มแรงรว่มใจรว่มมอืกนั
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพานอีกด้วย” 
  นางสาวมญิญช์นก  ปรางละออ ผูอ้ำานวยการ
โรงเรยีนวดัถำา้ครีวีงศ ์ กลา่ววา่ “โรงเรยีนวดัถำา้ครีวีงศ์
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ขาดโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็น และมีผลต่อการพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ของเด็ก 

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน 
นอกจากโรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนก็ยังต้อง
มีสิ่งของอุปกรณ์นันทนาการ เช่น เครื่องเล่นและ
อุปกรณ์กีฬา ซึ่งเครื่องเล่นภายในโรงเรียน และ
อปุกรณก์ฬีาตา่งๆ ทรดุโทรมมากแลว้ แตว่นันีโ้รงเรยีน
ได้รับนำ้าใจจากทางบริษัทฯ เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาพร้อมกับนำาทีมงานอาสาเข้ามาพัฒนาและปรับปรุง
สนามกีฬา รวมทั้งเครื่องเล่นเด็กให้มีความสมบูรณ์ 
สวยงามพรอ้มใชง้าน รูส้กึดใีจแทนเดก็ๆ เปน็อยา่งยิง่ 
ขอขอบคณุหนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี ้ ไมว่า่
จะเป็นบริษัทฯ  สื่อมวลชน  ผู้นำาชุมชนและชาวชุมชน
วัดถำ้าคีรีวงศ์ทุกท่าน ขอบคุณมากค่ะ”

  นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “วันนี้ได้ร่วมกิจกรรมกับ
ทางบริษัทฯ หรือเอสเอสไอ รู้สึกดีใจมากเพราะเป็น
กิจกรรมท่ีดีมาก เป็นการนำาส่ือมวลชนท่ีทำางานร่วมกัน
มาทั้งปีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มาพบปะพูดคุย
ไดท้ำากจิกรรมรว่มกนัและทีส่ำาคญัคอื  มกีำานนั ผูใ้หญ่
บ้านในพื้นที่ตำาบลธงชัย และชาวชุมชนในพื้นที่มา
รวมตัวกัน ได้ทำาความรู้จักกันได้มากระชับความ
สัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมที่ทางบริษทัฯ จัดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร กิจกรรมจิตอาสา
พฒันาและปรบัปรงุสนามกฬีา  รวมถงึเครือ่งเลน่เดก็
กิจกรรมสังสรรค์ในช่วงคำ่า นอกจากจะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชนแล้ว 
ยังเป็นการร่วมกันทำาความดีสร้างประโยชน์ให้กับ

ชุมชน คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากและ
อยากให้ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาโดยเฉพาะเอสเอสไอ 
จัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนเช่นนี้  ปีละสองถึงสาม
ครัง้ เพือ่กระชบัความสมัพนัธใ์หแ้นน้แฟน้ยิง่ขึน้ วนันี้
ผมสนุกและมีความสุขมากครับขอขอบคุณทางเอส-
เอสไออีกครั้งครับ ขอบคุณมากครับ” 
  นายอรรถชยั นธิสิลิตานนัท์  ผูส้ือ่ขา่วหนงัสอื
พิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาทำากิจกรรม  
ร่วมกับทางบริษัทสหวิริยาฯ หรือเอสเอสไอและผู้นำา
ชมุชนตำาบลธงชยั ถอืไดว้า่เปน็การเชือ่มสมัพนัธไมตร ี
ระหว่างบริษัทฯ ส่ือมวลชน และผู้นำาชุมชน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้ามีโอกาสก็จะไม่พลาดที่จะเข้าร่วม

กิจกรรมเช่นนี้แน่นอนครับ”
  นางสาวจินตนา  เอี่ยมวัน  หรือที่รู้จักในนาม
ดเีจจนิจนิ สถานวีทิย ุอสมท.ประจวบครีขีนัธ ์กลา่วถงึ
ความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้กับทางเอสเอสไอ
“ได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการบำาเพ็ญ
ประโยชน์ในการทาสีเครื่องเล่นให้น้องๆ การชมและ
เชียร์การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของบริษัทฯ 
สื่อมวลชน และผู้นำาชุมชน รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำา
แล้วมีความสุข สนุกสนานครบเลยค่ะ และถ้ามีการ
จัดกิจกรรมครั้งหน้าอีกก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วม ขอ
ขอบคุณทางบริษัทสหวิริยาฯ เป็นอย่างมากที่ได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ”
  เด็กหญิงจิรวรรณ ปิ่นพรหม ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดถำ้าคีรีวงศ์ กล่าวว่า “หนู
ดีใจมากค่ะที่พี่ๆ ได้มาปรับปรุงสนามกีฬาและทาสี    
เครื่องเล่นเด็กให้พวกเรา พวกพี่ใจดีมากค่ะ วันนี้หนู
สนุกและมีความสุขมากค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่
กลับมาที่โรงเรียนหนูอีกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ”
  เดก็ชายศภุมาศ  แพรใหญ่  ชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนวัดถำา้คีรีวงศ์  กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณ
พี่ๆ ทุกท่านมากครับ ที่ได้เข้ามามอบอุปกรณ์กีฬาชุด
ใหมใ่หก้บัพวกผมและยงัปรบัปรงุสนามกฬีา และทาสี

เครื่องเล่นให้พวกผมอีกด้วย ผม
ดีใจมากโดยเฉพาะสนามเปตอง
ผมชอบมากตอ่ไปนีผ้มและเพือ่นๆ 
จะมีสนามเปตองที่ดีไว้เล่นเปตอง
กันแล้วครับ ผมอยากให้พวกพี่
กลับมาที่โรงเรียนผมอีกโรงเรียน
ของผมจะได้มีสิ่งดีๆ เพิ่มขึ้นครับ”
     นางสาวศิริวรรณ  ด้วงทอง

พนกังานฝา่ย Warehouse บรษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากดั (มหาชน) ไดก้ลา่วกบัผูส้ือ่ขา่วฅนเหลก็วา่ “วนันี้
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางบริษัทฯ 
เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น
หลายครัง้ รูส้กึดใีจทีไ่ดร้ว่มกจิกรรมอกีครัง้ โดยเฉพาะ
ครัง้นีเ้ปน็กจิกรรมทีเ่ปน็การสรา้งประโยชนใ์หก้บัสว่น
รวม สร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ 
แต่ก็ถือว่าเป็นการทำาสิ่งที่สร้างสรรค์และตรงตาม
ความต้องการของท้ังผู้ให้และผู้รับ ได้ทำากิจกรรมต่างๆ
และการพฒันาความสมัพนัธร์ว่มกนั รวมถงึเดก็ๆ ทีน่ี่
ก็น่ารักมาก อยากจะเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกท่าน  
สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเช่นนี้ค่ะ”

หนุนกิจกรรมวันเด็ก ต่อจากหน้า 1
   

 
คำาขวัญวันเด็ก ประจำาปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์
เทคโนโลย”ี เมือ่วนัเสารท์ี ่13 มกราคม 2561 ทีผ่า่นมา
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการท่ัวไป 
สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
กลา่ววา่ “กลุม่เหลก็สหวริยิา เลง็เหน็ความสำาคญัของ
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเยาวชนถือเป็น
ทรัพยากรที่สำาคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงจัด
ให้มีการสนับสนุนของขวัญให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใน
ชุมชนเป็นประจำาทุกปี และในปี 2561 นี้ กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด บริษัท 
บางสะพานบาร์มิล จำากัด บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง
จำากัด ได้ร่วมส่งมอบของขวัญ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
วนัเดก็แหง่ชาตใิหแ้ก ่กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ ท่ีชุมชนการเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ
รวมถึงสถานศึกษา จำานวน 9 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำาบล
พงศป์ระศาสน ์อำาเภอบางสะพาน วทิยาลยัการอาชพี
บางสะพาน (เพ่ือมอบให้โรงเรียนบางสะพาน) โรงเรียน
บ้านท่าขาม โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านถำ้า  
เขาน้อย โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านดอน
สำาราญ โรงเรยีนบา้นวงัยาว และโรงเรยีนบา้นอา่วยาง
รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม
วนัเดก็ใหแ้กล่กูหลานพนกังานไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมอกี
ดว้ย เพือ่เปน็แรงหนนุอกีทางใหก้บัเดก็ๆ และเยาวชน
ในท้องถิ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  และร่วมขับ
เคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

  นางสาวลัดดา พวงไพโรจน์ เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 
กรุงเทพมหานคร  กล่าวกับผู้ส่ือข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
วา่ “ตอ้งขอขอบคณุทางกลุม่เหลก็สหวริยิา อยา่งมาก
ที่ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วม
สนบัสนนุของขวญัวนัเดก็ใหก้บัเดก็ๆ ชมุชนการเคหะ
แห่งชาติ ซึ่งเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ถือเป็น
ทรัพยากรตัวน้อยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต หากเราปลูกฝังและสร้างจิตสำานักที่
ดใีหก้บัเดก็ๆ สกัวนัหนึง่สิง่เหลา่นัน้จะสามารถบงัเกดิ
ประสิทธิผลขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ”

  นางสาววนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่รำาพึง กล่าวว่า “ขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวริยิา ทีเ่ลง็เหน็ความสำาคญัของการจดังานวนัเดก็
แห่งชาติ และสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือจัดซ้ือจักรยาน
จำานวน 20 คัน มอบให้องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่
รำาพงึ เพือ่นำาไปเปน็ของขวญัของรางวลัใหก้บัเดก็ทีม่า
ร่วมกิจกรรม เด็กเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและมีคุณค่า
ของประเทศชาติ พวกเขาเหล่าน้ันจะเติบโตข้ึนเป็นกำาลัง
สำาคัญของสังคม เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าหรือ
ผูท้ีม่คีวามพรอ้มควรเขา้มาดแูลเดก็ เพือ่เตรยีมความ
พร้อมให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำาคัญในบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ขอ
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกครั้ง ที่ให้ความสำาคัญ
กบัการจดักจิกรรมวนัเดก็ในปนีี ้และหวงัวา่ในโอกาส
ต่อไปคงได้รับการสนับสนุนอีกเช่นเคย ขอขอบคุณค่ะ”
  นายเอกสิทธิ์ คงเรือง ครูจากศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) อำาเภอ
บางสะพาน กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิริยามากครับ ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับ
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) อำาเภอบางสะพาน เด็กๆ ที่ได้ของขวัญวันเด็ก
จากกลุ่มเหล็กสหวิริยา ทุกคนมีความสุขและสนุกสนาน

จากการได้ร่วมลุ้นรับของขวัญและของรางวัลในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำาปี 2561 ขอบคุณมากครับ” 
  เดก็ชายวรเมษ บญุเกดิ นกัเรยีนโรงเรยีนบา้น
ท่าขาม กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับของ
ขวัญจากพี่ๆ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ทำาให้งานวันเด็กมี
ของขวัญมากมาย ทำาให้ผมรู้สึกว่าสังคมให้ความ
สำาคัญกับเด็กมากขึ้น สำาหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ก็สนุกมากด้วยครับ เพราะผมได้เล่นเกมส์ ลุ้นรับของ
รางวัลมากมาย ได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยครับ ผมขอ
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยามากครับ”
  เด็กชายกรฤทธิ์ แสงสุริยา นักเรียนโรงเรียน

บา้นถำา้เขานอ้ย กลา่ววา่ “ ผมชอบของขวญัทีพ่ี่ๆ  กลุม่
เหลก็สหวริยิามามอบใหม้ากครบั แลว้กช็อบกจิกรรม
วันเด็กแห่งชาติด้วย เพราะนอกจากได้แสดงความสามารถ
บนเวที เล่นเกมส์สนุกๆ เพื่อชิงรางวัลแล้วยังได้เจอ
เพือ่นใหมด่ว้ยครบั ผมอยากใหง้านวนัเดก็มขีองขวญั
เยอะๆ ทุกปีเลย ขอบคุณพ่ีๆ กลุ่มเหล็กสหวิริยามากครับ”
  เด็กหญิงนรารัตน์  เรือนจันทร์  นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนสำาราญ กล่าวว่า “หนูมาเข้าร่วมกิจกรรม   
วันเด็กแห่งชาติเป็นประจำาทุกปีเลยค่ะ สนุกมาก มี
เกมส์ให้เล่นเยอะ มีของรางวัลมากมาย ได้ฝึกความกล้า
แสดงออก ฝกึความคดิสรา้งสรรค ์ ฝกึสมาธ ิลว้นแลว้
แตเ่ปน็กจิกรรมทีม่ปีระโยชนท์ัง้นัน้เลยคะ่ ขอขอบคณุ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่ช่วยสนับสนุนของขวัญและของ
รางวัลให้แก่โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ  ทำาให้หนูและ
เพือ่นๆ ไดร้บัของขวญัมากมายในวนัเดก็ ขอบคณุคะ่”
  เด็กชายณัฐพงศ์ นามาบ นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังยาว  กล่าวว่า  “หนูขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสห-
วริยิามากๆ เลยนะครบัทีม่อบของขวญัสำาหรบัจดังาน
วันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านวังยาวของหนู ทำาให้หนูได้
รบัประทานขนมอรอ่ยๆ ไดเ้สือ้สวยๆ ขอบคณุพี่ๆ  จาก
กลุ่มเหล็กสหวิริยามากๆ ครับ”
  วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี ถือเป็น 
วันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะร่วมสนับสนุน
ของขวัญและของรางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวัน
เดก็แหง่ชาตใิหแ้กห่นว่ยงานราชการ และสถานศกึษา
ในชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับเด็กๆ
และเยาวชนที่จะเติบโตมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ ความคดิสรา้งสรรค ์และความกลา้แสดงออก
ในทางทีด่แีละถกูตอ้ง ใหแ้กเ่ดก็ๆ และเยาวชนในทอ้ง
ถิ่น นับเป็นการตอบโจทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
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โครงการเกษตรอินทรียแผนใหม
ในสถานศึกษาเอสเอสไอ

แปลงผักไฮโดรโปนิกสสกูป
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นับเปนเวลา 7 เดือนเต็มที่นักเรียนโรงเรียน
บานชะมวง  ต.พงศประศาสน  ไดเรียนรูดาน
เทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหม จากโครงการ
เกษตรอินทรียแผนใหมในสถานศึกษา โดย
การปลูกพืชไรดินระบบไฮโดรโปนิกส (Hy-
droponics System) ภายใตการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมจากบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ซึ่ง
สามารถทําใหนักเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติจนเกิดผล นักเรียนมีทักษะทาง
ดานธรุกจิ ชวยลดภาระคาใชจายดานอาหาร
กลางวันของโรงเรียน และเปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพไดในอนาคต
  ป 2560 ที่ผานมา บริษัทไดขยายพื้นที่
โครงการเกษตรอนิทรยีแผนใหมไปทีโ่รงเรยีนบาน
ชะมวง หมูที ่3 ต.พงศประศาสน โดยเริม่โครงการ
ต้ังแตเดือนมิถุนายนไดมีการจัดสรางโรงเรือน ติดต้ัง
ระบบแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) 
มีพนักงานเอสเอสไอเปนพี่เลี้ยง และบูรณาการ
โครงการใหเขากบัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน
ซ่ึงมีการจัดฝกอบรมใหความรูเร่ืองวิธีการเพาะปลูก
กอนที่นักเรียนจะไดลงมือในการปฏิบัติจริง 
นักเรียนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูทักษะทาง
ธุรกิจเบื้องตนผานกิจกรรมตางๆ ของโครงการ 
รวมถึงไดประสบการณในทําการเกษตรอินทรีย
ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) ไปใชในชีวิต
ประจําวันได สงเสริมใหเยาวชนมีความรูดาน
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม และใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
  เมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีพิธีสงมอบโครงการเกษตร
อินทรียแผนใหมอยางเปนทางการ โดยมีนาย
ผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรัตน ผูจดัการทัว่ไป สาํนกั
การพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท   
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดทําการ
สงมอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) ใหแก
โรงเรียนบานชะมวง ต.พงศประศาสน อ.บาง-
สะพาน โดยมีผูนําชุมชน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาของโรงเรียนรวมเปนสักขีพยาน ซึ่งคาดวา
มีนักเรียนไดรับผลประโยชนจากโครงการ ทั้งสิ้น
จํานวน 121 คน 
  จากการดําเนินงาน 7 เดือนท่ีผานมา ผลผลิต
ท่ีไดมีความเจริญงอกงามดีเปนท่ีนาพอใจสามารถ
นําผักที่ไดเขาโครงการอาหารของโรงเรียนได ลด
คาใชจายดานอาหารกลางวัน ชุมชน ผูปกครอง
นักเรียนมีความสนใจในการอุดหนุนจํานวนมาก
ทําใหมีรายไดจากการขายผักเขามาหมุนในโครงการ
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับอุปกรณและการปลูก
  เบื้องตน โรงเรียนไดมีการทดลองปลูกผัก
เชน  ผกักาดไดโตเกยีว  ผกัคะนา  ผกักวางตุง  ผกั
สลัด เปนตน โดยจะเนนผักท่ีสามารถนําไปประกอบ
อาหารสําหรับอาหารกลางวันใหนักเรียนได
  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 

เลาวา “เอสเอสไอ ไดดําเนินโครงการเกษตร
อินทรียแผนใหมในสถานศึกษามานานกวา 6 ป
เต็ม ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแตป 2555 จนถึงปนี้ 
ป 2560 ตองบอกวาเปนกิจกรรมที่ทางเอสเอสไอ
จดัขึน้ เพือ่มสีวนรวมในการพฒันาศกัยภาพของ
เยาวชนและแหลงชุมชนของอําเภอบางสะพาน 
ใหเกิดการเรียนรูและการเขาใจในการเพาะปลูก
พืชไรดิน รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการรวม
โครงการดวย นอกจากนั้นยังสามารถนําผลผลิต
ที่ไดจากทําโครงการนํามาเปนอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน เพื่อเปนการลดคาใชจายของทาง
โรงเรยีน และทาํใหนกัเรยีนมรีายไดเสรมิจากการ
ขายผลผลิตระหวางเรียน ผมคิดวาหากเพิ่มเติม
ความเขาใจในสวนของการทําบัญชีรายรับ-ราย
จาย การคิดหาตนทุน-กําไร ก็นับวาจะเปนการ
เรียนรูที่สมบูรณมากขึ้นครับ” 
  นางกอบกุล การางวัล ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานชะมวง  บอกวา  “มีความยินดีที่ได
เขารวมโครงการเกษตรอนิทรยีแผนใหมในสถาน
ศึกษา (Hydroponics) ที่เอสเอสไอไดใหการสนับ
สนุนใหนักเรียน เพราะโครงการฯ นี้ไดสนับสนุน
นกัเรียนในหลายๆ ดาน เชน ดานอาหารกลางวัน 
นกัเรยีนไดรบัประทานผกัสดทีม่คีณุคาและปลอด
สารพิษ ดานการเรียนการสอนวิชางานเกษตร
นักเรียนไดเรียนรูการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ
และมีทักษะในการปลูกผักอื่นๆ ดานการออม
นักเรียนรูจักการลงทุนและทําบัญชีรายรับ - ราย
จาย คดิตนทนุกาํไรได ดานการนาํไปใช นกัเรยีนมี
ทักษะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส สามารถนําความรู
ไปประยกุตใชเพือ่เปนอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิ
ในอนาคตได ดานคุณธรรมเปนความภาคภูมิใจ
ของนักเรียน ครู ผูบริหารและผูเกี่ยวของเมื่อเห็น
วาโครงการฯ ดําเนินไปไดดวยดี”  
  นายณัฐพงศ  เส็งดอนไพร  ครูผูรับผิดชอบ
โครงการฯ บอกวา “ในฐานะครูผูรับผิดชอบ
โครงการเกษตรอินทรียแผนใหมในสถานศึกษา 
(Hydroponics) ของโรงเรียนบานชะมวง ตองขอ
ขอบคุณโครงการดีๆ ที่ทางบริษัทฯ มอบใหกับ
นักเรียนและชุมชนบานชะมวง ทางโรงเรียน
รูสึกดีใจ ที่ทางบริษัท เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในดานการเกษตร 
ตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
ใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเกษตรแนวใหม และ
ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อใชในการบริโภคของนักเรียน
ในโรงเรียน อีกทั้งเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในอนาคตได ทางโรงเรียนบานชะมวงจะดําเนิน
งานสานตอเจตนารมณที่ดีของทางบริษัทตอไป 
และทางโรงเรยีนจะนาํสิง่ทีท่างบรษิทั มอบใหนัน้
ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและจะพัฒนาโครงการฯ
นี้ไปสูชุมชนตอไป”
  นายชุมพร คําสละ ผูใหญบานชะมวง     
หมูที่ 3 ต.พงศประศาสน กลาวถึงความรูสึกวา 
ขอขอบคุณเอสเอสไอที่ไดเขามาสนับสนุนการ
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ใหกับโรงเรียนบานชะมวง
ซึง่ถอืไดวาเปนเรือ่งทีด่ี
ในการเขามาชวยกัน
พัฒนาดานการศึกษา  
โดยโครงการนี้  ทาง
ชุมชนก็มีความยินดีที่
จะชวยสนับสนุนการซื้อ
ผักปลอดสารพิษจาก
โรงเรียนเพื่อเปนการ
สนับสนุนโรงเรียนอีก
ทางหนึ่งดวย และโครงการ
เกษตรอินทรียแผนใหมใน
สถานศึกษา (Hydroponics) 
เปนการชวยกันพัฒนาเรียนรู
ในการประกอบอาชีพใหกับ
นักเรียนและคนในชุมชนที่
สนใจจะนํากลับไปตอยอด
ในการปลูกผักปลอดสาร
พิษที่บานอีกดวย”
     ด.ช.สิรวิชช  บุญรอด
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานชะมวง ไดเลาวา
“รูสึกภูมิใจที่ไดเขารวมกิจกรรมการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส เพราะทําใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้น
ที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน และยังไดนําความรู
ที่ไดไปเผยแพรใหกับชุมชน ครอบครัว และ
สามารถนําผักที่ปลูกไดไปขายทําใหเกิดรายได
เขาสูโรงเรียน พวกผมทุกคนก็ขอบคุณ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) ที่ไดสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ใหกับโรงเรียนในพื้นที่บางสะพาน
มาตลอด”   
  โครงการเกษตรอินทรียแผน
ใหม ในสถานศึกษาที่ ไดดํ า เนิน
กิจกรรมมาอยางตอเน่ืองนับเปนเวลา
6 ปเต็มของ โดยเนนโรงเรียน และ
ชุมชนในพื้นที่โครงการ เกิดความ
รูสึกเปนเจาของโครงการ เขามามี
สวนรวมในการจัดการ 
และสนับสนุนโครงการ
ทกุมติ ิซึง่มสีถานศกึษา
เขารวมทั้งหมด 6 แหง 
มี นั ก เ รี ย น ไ ด รั บ ผ ล
ประโยชนจากโครงการใน
ปน้ี จํานวน 1,623 คน จาก
จุดเริ่มตนเล็กๆ ดังกลาว 
ไดนําไปสูความตอเนื่อง 
สรางความเขมแข็ง และ
ยั่งยืนตอไปในอนาคต
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