
• 7- 8ก.ค.นี้หนุนสร้างความแข็งแกร่ง
• รายได้สมทบช่วยมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ

X	 	 SSI	สนับสนุน	“สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา	ประจำาปี	2561”              นายยงยุทธ		มลิทอง  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok 
Triathlon 2018) ร่วมกับ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการจัดงาน และผู้แทนมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ โดยรายได้จากการ
จัดงานนำาไปสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิ ในการทำากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ทั้งนี้ การแข่งขัน Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018 จะมีขึ้นในวันที่ 7 - 8 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

ปีที่  9   ฉบับที่  164   ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  2561

เอสเอสไอเดินหน้าร่วมสร้าง
ความแข็งแกร่งสังคม	หนุนจัด	
“สหวริยิากรงุเทพไตรกีฬา	2561”	
(Sahaviriya Bangkok Triathlon
2018)	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
นำา้	กระตุน้การท่องเท่ียว	กระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น	 ส่งเสริมความ
แข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ	
นำารายได้สนับสนุนการดำาเนินงาน
ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ	 คาดมี
นักกฬีาชาวไทยและชาวตา่งชาติ
สมัครเข้าร่วมกว่าสองพันคน	
โดยกิจกรรมน้ีจัดขึ้นในวันท่ี	 7	 -	
8	ก.ค.	2561	ที่จะถึงนี้	ณ	สะพาน
พระราม	8	กรุงเทพฯ
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส
เอสไอ” รายงานว่า “เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรอื เอสเอสไอ ไดร้ว่มลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก 
(Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน 
“สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2561” 
(Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018) 
ร่วมกับ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ 
ประธานกรรมการจดังาน และผูแ้ทน
มูลนิธิชีวิตพัฒนา       อ่านต่อ น.2

เอสเอสไอใส่ใจสุขภาพพนักงาน จัด
สองกิจกรรมใหญ่ “SSI RUN FOR 
HEALTH” - เปิดบริการห้องออกกำาลัง
กายใหม่ โรงงานบางสะพานพร้อม
อปุกรณอ์อกกำาลงัทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่
กระตุ้นพนักงานออกกำาลังกาย สร้าง

ความแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย 
เผยมีพนักงานเข้าใช้บริการจำานวน
มากขึ้นจากเมื่อก่อน
  ผู้สื่อข่าว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอิน-
ดัสตรี จำากัด (มหาชน)     อ่านต่อ น.3

ล่ันกลองสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา61

“TCRSS” เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ในการพัฒนากลุ่มคุณภาพ   
ร่วมนำาเสนอสองผลงานได้รับ
เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอด
เยี่ยม พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพ
ผ่านเวที “มหกรรมคิวซีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 32” โดยกรม
สง่เสรมิอตุสาหกรรม รว่มมอืกบั
สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย เพือ่พฒันาคณุภาพ
และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน
สามารถแก้ปัญหาในองค์กรได้
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารเผย 
หวงัเปน็ตวัแทนของประเทศไทย
เข้าร่วมการนำาเสนอผลงาน
มหกรรมคุณภาพนานาชาติใน
อนาคต
          ผู้ส่ือข่าว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า เม่ือ 23 เม.ย. 61 ท่ีผ่านมา
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด หรือ TCRSS เข้าร่วม
เสนอผลงานของกลุ่มคุณภาพ 
ผ่านงาน “มหกรรมคิวซีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่  32” จัด
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) ร่วมมือกับสมาคมส่ง
เสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาค
เอกชน  พร้อมส่งเสริมให้ภาครัฐ
และเอกชน อ่านต่อ น.2

‘เอสเอสไอ’ เตรียมความพร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉินและอุบัติภัย ปีนี้ตั้งเป้าจำาลอง
สถานการณ์ การฝึกซ้อมแผนเหตุฉุกเฉิน 
จำานวน 18 สถานการณ์ สร้างความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงาน พนักงานได้ทบทวน 

ขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้อง เกิดความ
ชำานาญในการปฏิบัติและประสานงาน 
เริ่มต้นจำาลองเหตุการณ์นำ้ามันดีเซลรั่ว
ไหล ผู้บริหารเผยจากการฝึกซ้อมพนักงาน
สามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที มี

ความมั่นใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามข้ันตอน เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน
และสิ่งแวดล้อมชุมชน
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า      อ่านต่อ น.4

ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีพนักงาน
SSIจดัวิง่-สรา้งยมิทนัสมยั

           

                          เข้มความปลอดภัย-ส่ิงแวดล้อมชุมชน เอสเอสไอซ้อมใหญ่จัดการเหตุฉุกเฉิน

ยํ้า‘งานคุณภาพ’
TCRSSสง่2งาน
ร่วมQCแหง่ชาติ
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กรุงเทพไตรกีฬา   ต่อจากหน้า 1

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อนำารายได้
จากการจดักจิกรรมเขา้สนบัสนนุการดำาเนนิ
งานของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทำา
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ส่ง
เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้า กระตุ้นการ
ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ โดย
กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 
2561 ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณสะพานพระราม 8 
กรุงเทพมหานคร
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” เพิม่
เติมว่า “นอกจากการร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลงสนับสนุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561 เอสเอสไอ โดยนายยงยทุธ
มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่มได้ร่วมขึ้นเวที
แถลงข่าว เปิดตัวการแข่งขันอย่างเป็น
ทางการต่อคณะสื่อมวลชน นักแข่งไตรกีฬา
และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน  จำานวนกว่า  200
คน  ด้วย  ณ  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ซึ่ง
งานนี้ผู้จัดคาดว่าจะมีนักกีฬาทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติให้ความสนใจมาร่วมแข่งขัน

มากกว่าสองพันคน 
  นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า “นับ
เป็นอีกครั้งที่เอสเอสไอได้มีโอกาสร่วมเป็น
ผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) อย่างเป็น
ทางการของการจดัแขง่ขนั “สหวริยิากรงุเทพ
ไตรกฬีา” เพือ่สนบัสนนุการหารายไดส้มทบ
ทนุการดำาเนนิงานของมลูนธิชิวีติพฒันาฯ ซึง่
ได้สอดคล้องตรงตามนโยบายของบริษัทใน
การช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้ได้พัฒนา ยัง
เปน็การสรา้งความตระหนกัใหท้กุคนในเรือ่ง
การอนรุกัษแ์มน่ำา้ ลำาคลอง โดยเฉพาะแมน่ำา้
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญของ
ประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่
ของภาคกลาง ที่ใช้ทั้งด้านการเดินทาง การ
ทอ่งเทีย่ว อปุโภค บรโิภค การขนสง่สนิคา้ วถิี
ชีวิต และการกีฬาทางนำ้า เป็นต้น นอกจาก
นี้ไตรกีฬายังเป็นเสมือนตัวแทนความแข็ง
แกร่งของฅนเหล็ก ฅนเหล็กเท่านั้นที่จะ
สามารถผ่านสิ่งต่างๆ มาได้ เพราะต้องใช้
ความอดทน ความกล้าหาญ ความพร้อม
ดา้นรา่งกายและจติใจ และตอ้งมทีกัษะการ
เล่น การฝึกซ้อมอยู่เสมอ มีร่างกายที่พร้อม
ถงึสามารถลงแขง่ได ้นกักฬีาทกุทา่นทีม่าลง

TCRSS               ต่อจากหน้า 1
   

 

พร้อมส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้นำา

เสนอกิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ ซึ่งเป็น 

กระบวนสู่การแก้ปัญหาในองค์กรได้อย่าง

เป็นระบบ อีกทั้งสามารถยกระดับคุณภาพ

ภาคการผลิตและภาคบริการด้วยการนำา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เป็น
กลไกในการพัฒนา
นำาพาประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0
  ทั้งนี้ TCRSS ได้
เข้าร่วมเสนอผลงาน
ข อ ง ก ลุ่ ม คุ ณ ภ า พ 
จำานวน  2  ผลงาน  คือ
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบชิ้นงาน
ทรงกระบอก และ 2. การ
ลดเวลาการทำาความ
สะอาดเครื่องเชื่อมเหล็กม้วน (Welder 
Machine) ซึ่งทั้งสองผลงานนี้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการนำาเสนอผลงาน ได้รับเกียรติ
บัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีคณะ
กรรมการกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมเขา้ตรวจ
เยี่ยมกลุ่มคิวซี (เดือนมีนาคม) รวมทั้งเป็น    
ผู้พิจารณาและตัดสินผลงานคิวซีครั้งนี้ด้วย
   นอกจากนี้ TCRSS ยังได้รับมอบ     
เกียรติบัตรการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน       
ดงักลา่วจากนายสมชาย หาญหริญั รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี

รายการนี ้เราถอืวา่ทกุทา่นคอืฅนเหลก็ครบั”
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว
เพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ดี เพื่อฝึกความพร้อม
และหวัใจของพนกังานเรา เอสเอสไอ ไดเ้ปดิ
ให้พนักงานกลุ่มเหล็กเอสเอสไอทุกท่านได้
รว่มเขา้แขง่ขนัดว้ย โดยมพีนกังานสนใจเขา้
แข่งขันถึง 20 คน
  ด้าน ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ 
ประธานกรรมการจัดงาน และผู้แทนมูลนิธิชีวิต
พัฒนาฯ กล่าวว่า “ในนามคณะกรรมการ
การจัดงานฯ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณใน
การสนับสนุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็น
อยา่งมาก และขอบคณุความรว่มมอืจากทกุ
ภาคส่วนเช่น  สำานักงานกรุงเทพมหานคร 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้ว่มสนบัสนนุและดำาเนนิงาน
ให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้น 
  กรุงเทพฯ ไตรกฬีา 2561 ไดเ้ว้นวรรคไป
ถึง 2 ปี ครั้งนี้เราพร้อมเต็มที่ในการจัดการ
แข่งขัน นักกีฬาจะได้ สัมผัสประสบการณ์
วา่ยในแมน่ำา้เจา้พระยา ปัน่จกัรยานบนทาง
ยกระดับคู่ขนาน และวิ่งบนสะพานพระราม 
8 และสวนหลวงพระราม 8 เปน็สนามทา้ทาย
แหง่มหานคร โดยจะจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่7 - 8 
กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับ
ได้แต่งตั้งให้ โก แอดเวนเจอร์ เอเชีย เป็น

ตัวแทนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้  ซึ่งมี 
ความเชี่ยวชาญ และความชำานาญในการ
จัดกีฬาประเภทนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำาให้
ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ประเทศเกิดความ
ประทับใจในการแข่ง และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในการท่องเที่ยวตามมา ทำาให้เกิดการ
กระจายรายไดด้า้นเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ”
  ทั้งนี้ จัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพ
ไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok Triath-
lon 2018) มีทั้งหมด 6 ประเภทการแข่งขัน
ประกอบด้วย 
1) ไตรกีฬา Tough Thai ว่ายนำ้า 1.5 กม. / ปั่น
 จักรยาน 54 กม. / วิ่ง 10 กม. 
2) ทีมผลัด Tough Thai  ว่ายนำ้า 1.5 กม. / ปั่น
 จักรยาน 54 กม. / วิ่ง 10 กม. 
3) ทวกิฬีา Tough Thai วิง่ 4 กม. / ปัน่จกัรยาน
  54 กม. / วิ่ง 10 กม. 
4) ไตรกีฬา Bangkok Beast ว่ายนำา้ 0.75 กม. /
 ปั่นจักรยาน 27 กม. / วิ่ง 5 กม.
5) ทวิกีฬา Bangkok Beast วิ่ง 2 กม. / ปั่น 
 จักรยาน 27 กม. / วิ่ง 5 กม.
6) ไตรกฬีา Bangkok Braveheart วา่ยนำา้ 0.20 
 กม. / ปั่นจักรยาน 10 กม. / วิ่ง 2.5 กม.
  หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียด
และสมัครได้ที่ http://www.gotorace.com/
event/bangkok-triathlon-2018-sat/

นายโกศล พรหมชุติมา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
กลุ่มงานคุณภาพและวางแผน เป็นตัวแทน
บริษัทฯ รับเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  นายโกศล พรหมชุติมา ผู้จัดการ
ฝ่ายอาวุโสกลุ่มงานคุณภาพและวางแผน 
ให้สัมภาษณ์ว่า “TCRSS รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ

งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยครั้งที่  
32 มหกรรมคิวซีฯ นอกจากเป็นการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  แลว้  ยงัชว่ยพฒันาคณุภาพ
การทำางานของพนักงาน และฝึกทักษะการ
พัฒนางานในด้านต่างๆ ทำาให้ผลิตงานที่มี
คุณภาพ เพื่อใช้ลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งคู่
ค้ายังมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเพิ่ม
ขึ้นอีกด้วย” 
  งานมหกรรมคุณภาพแห่งประเทศไทย 
ประจำาปี 2561 กำาหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 - 
27 และวันท่ี 30 เมษายน 2561 รวมท้ังส้ิน 6 วัน

ซ่ึงได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐวิสาหกิจ ส่งภาค
ราชการและโรงพยาบาลตา่ง ๆ  เขา้รว่มเสนอ
ผลงานกลุม่คณุภาพ ทัง้สิน้ 129 กลุม่ เพิม่ขึน้
จากปี 60 จำานวน 12 กลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมงาน
จะได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบ-
การณ์จากการเสนอผลงานของกิจกรรม 
อีกทั้งยังได้คัดเลือกกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม 
จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐวิสาหกิจ ภาค

ราชการและโรงพยาบาล เพื่อเป็นตัวแทน
ของประเทศไทยไปเข้าร่วมการนำาเสนอผล
งานในงานมหกรรมคณุภาพนานาชาตติอ่ไป 
   “ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน
พนักงานที่นำาเสนอผลงานผ่านเกณฑ์การ
ตัดสิน และได้รับเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ซึ่งเกียรติบัตรนี้แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ
พัฒนากลุ่มคุณภาพอย่างมาก และมุ่ง
พฒันาตอ่ยอดความรูเ้พือ่นำาไปใชแ้กป้ญัหา
ได้อย่างเป็นระบบแก่องค์กร ทั้งนี้ หวังเป็น

ตวัแทนของประเทศไทยเขา้รว่มการนำาเสนอ
ผลงานในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ 
ในอนาคต” ผู้จัดการฝ่ายฯ กล่าว
  นายปิยะพงษ์ ศรีราม ผู้จัดการส่วน
ควบคุมเครื่องกล บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำากัด กล่าวว่า “งานมหกรรมคิวซีแห่ง
ประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 โดยฝ่าย
ซ่อมบำารุงเครื่องกลมีโอกาสร่วมส่งผลงาน
นำาเสนอเรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ

สอบชิ้นงานทรงกระบอก 
เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
และช่วยประหยัดเวลาใน
การตรวจสอบช้ินงานได้อีก
ด้วย ซึ่งในโอกาสนี้ถือว่า
เป็นการฝึกพัฒนาตนเองใน
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ นวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อนำามาปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
การทำางานขององคก์รได”้
    นายทรงวุฒิ นรินยา 

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำากัด ให้สัมภาษณ์ว่า “งาน
มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือ
เป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้
กับสิ่งแปลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ความรูท้ีไ่ดร้บัสามารถนำาไปพฒันาตอ่ยอด
เพิ่มได้ เพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองให้กล้าคิด
ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนพัฒนา
ประสทิธภิาพในการเลอืกนำาเทคโนโลย ีและ
เทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำางาน  
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป”
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ส่งเสริมสุขภาพ    ต่อจากหน้า 1   

 

หรือเอสเอสไอ ได้เปิดให้บริการห้องออก

กำาลังกาย (Gym) อย่างเป็นทางการ เมื่อวัน

ที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังจากได้มี

การดำาเนินงานปรับปรุงสร้างห้องออกกำาลัง

กายขึ้นใหม่ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ที่ผ่าน

มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ทีด่ขีองพนกังาน หา่งไกลจากโรคภยั มคีวาม

พรอ้มในการทำางาน ชว่ยสรา้งความสมัพนัธ์

อันดีระหว่างพนักงาน  และลดอัตราการ

เ จ็ บ ป่ ว ย ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
องค์กร ในการนี้ได้รับเกียรติ
จากนายวิน วิริยประไพกิจ  
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นประธานเปิดห้องออก
กำาลังกายใหม่ให้กับพนักงาน 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
พนักงานเอสเอสไอเข้าร่วม
งาน ณ โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

  นายยงยทุธ มลทิอง ผูช้ว่ยกรรมการผู้

จดัใหญ ่เอสเอสไอ กลา่ววา่ พนกังานถอืเปน็

ทรพัยากรบคุคลทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ขององคก์ร 

ดังนั้นการสุขภาพที่ดี ปราศจาคโรคภัยจึง

เป็นสิ่งสำาคัญ เราจึงยำ้าอย่างสมำ่าเสมอใน

เรือ่งการดแูลใสใ่จสขุภาพของพนกังาน  หาก

พนกังานมสีขุภาพแขง็แรงแลว้ กส็ามารถทำา

ประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมได้ สามารถดูแล

ครอบครวั ทำาสิง่ทีส่รา้งสรรค ์หรอืสิง่ทีต่นเอง

รักได้มากมาย  ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทก็ยังได้

รับผลประโยชน์ทางอ้อมกลับมาอีกด้วย ไม่ว่า

เป็นอัตราการหยุดงานลดลงเนื่องจากการ

เจ็บป่วย พนักงานมีความพร้อมที่จะทำางาน

อย่างเต็มกำาลังเป็นต้น

  ทั้งนี้ในปี 2561 นี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม

ด้านสุขภาพสำาคัญให้กับพนักงานสองเรื่อง

ด้วยกัน เรื่องแรกคือการจัด “SSI RUN FOR 

HEALTH” ซึ่งได้จัดให้พนักงานร่วมกันวิ่ง

ออกกำาลังกายในพื้นที่โรงงาน ซึ่งได้จัดไป

แล้ว 3 ครั้ง โดยมีแนวนโยบายการจัดเดือน

ละ 1 ครั้ง มีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจำานวนมาก ส่วนเรื่องที่สอง

คือการเปิดบริการห้องออกกำาลังกายใหม่ 

โรงงานบางสะพานพรอ้มอปุกรณเ์ครือ่งออก

กำาลังที่ได้มาตรฐานนี้

  “การปรับปรุงจัดสร้างห้องออกกำาลัง

การใหมถ่อืเปน็การกระตุน้ใหพ้นกังานอยาก

ออกกำาลังกายมากขึ้น บริษัทได้จัดหา

อุปกรณ์ออกกำาลังกายใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นลู่วิ่ง เครื่องปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งเป็น

อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และได้แบ่งพื้นที่การ

ใชง้านอยา่งเปน็สดัสว่น มกีฎระเบยีบปฏบิตัิ

ชดัเจนในการใชบ้รกิาร ทัง้นี ้ในสว่นการดแูล

ออกกำาลังเพื่อสุขภาพของตนเอง”

 นางสาวชลดิา ภทัรธรอคัรศริ ิพนกังาน

เอสเอสไอ กล่าวว่า “มีความสุขมากที่เอส

เอสไอได้ปรับ

ปรุงห้องออก

กำ า ลั ง ก า ย 

แ ล ะ เ ปิ ด ใ ห้

พนักงานได้ใช้

ออกกำาลงักาย 

เนื่องจากเป็น

คนที่ชอบการ

ออกกำาลงักาย

ห้องออกกำาลังกายอยู่ในความรับผิดชอบ

ของส่วนงานสวัสดิการสัมพันธ์ (ERL) 

บริษัทหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีความ

สุ ข กั บ ก า ร

ออกกำาลัง มี

สุขภาพที่แข็ง

แรง และมั่น

อ อ ก กำ า ลั ง

เ ป็ น ป ร ะ จำ า

สม่ำาเสมอ เพือ่

ตนเองและคน

รอบข้าง”

หนึ่งที่ชอบออกกำาลังกาย เนื่องจาก

อายุมากแล้ว ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพ

ร่างกายให้แข็งแรงไว้เพื่อที่จะได้

ทำางานได้อย่างเต็มที่ และรู้สึกดีใจที่

บริษัทให้ความสำาคัญและสนับสนุน

พนักงานทุกระดับ โดยจัดสถานที่

สำาหรับออกกำาลังกายให้เหมาะกับ

พนักงานในองค์กร เนื่องจากบางคน

ไม่ถนัดการออกกำาลังกายทางการ

เล่นกีฬา ห้องออกกำาลังกายนี้เป็น

อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำาหรับคนที่

ไม่ถนัดเล่นกีฬาแต่อยากออกกำาลัง

กาย โอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนเพื่อน

พนักงานทุกคนหันมาออกกำาลังกาย 

เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ

ถอืเปน็การสรา้งสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง

บุคคลได้อีกด้วย” 

  นางสาวนวฉัตร เรืองนภา

พร พนักงานเอสเอสไอ กล่าวว่า “ 

รู้สึกดีใจมากที่ทางบริษัทจัดสร้าง

ห้องฟิตเนสใหม่ให้กับพนักงานได้

ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

การออกกำาลังกายทำาให้ร่างกายเกิด

การเคลื่อนไหวตลอดเวลา ช่วยเสริม

สร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง 

คงทน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลด

ความตึงเครียด ความเหนื่อยล้าจาก

การทำางาน และที่สำาคัญตอนนี้กำาลัง

อยู่ในช่วงควบคุมนำ้าหนัก นับว่าเป็น

โอกาสที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่ม

  นายนันทพันธ์  ศิศิราธนากุญช์        

พนักงานเอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อ

ข่าว’ฅนเหล็กเอสเอสไอ’ ว่า “ผมเป็นคน

เป็นประจำาอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเล่นโยคะ 

เป็นการยืดกล้ามเนื้อ ยืดเส้นต่างๆ หลังเลิก

จากการทำางานประจำาจะตรงไปที่ยิมทุกวัน

ขอขอบคุณที่บริษัทใส่ใจดูแลพนักงาน

ในทุกระดับ พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งสุขภาพทาง 

และสุขภาพทางใจด้วย”

  ทั้งนี้ ห้องออกกำาลังกายเอสเอสไอ มี

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 169.0 ตรม. ภายในห้อง

ออกกำาลงักายประกอบดว้ย 2 สว่น คอื พืน้ที่

ห้องออกกำาลังประเภทคาร์ดิโอ และสร้าง

กล้ามเนื้อ ขนาด 133.0 ตรม. (ขนาด 13 x 

13 เมตร) และพื้นที่ส่วนห้องโยคะ ขนาด 

36.0 ตรม. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 

07.00-09.00 น. และ เวลา 15.00-20.00 น. โดย

พนักงานที่จะเข้าใช้บริการ

สามารถแสดงบัตรพนักงาน 

พร้อมลงชื่อเข้า-ออก ในสมุด

ทะเบียนทุกครั้งในการเข้าใช้

บริการ แต่งกายด้วยชุดกีฬา 

และรองเท้ากีฬา ให้เหมาะ

สมสำาหรับการออกกำาลังกาย 

และทีส่ำาคญัเมือ่ใชเ้ครือ่งออก

กำาลังกายหรืออุปกรณ์เสร็จ

แลว้ใหน้ำากลบัเขา้ที ่ปดิสวติซ์

ถอดปล๊ักทุกคร้ัง และใช้นำา้ยาทำาความสะอาด

เชด็ทนัท ีเพือ่เตรยีมพรอ้มสำาหรบัการใชง้าน

ครั้งต่อไป
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ประจําวันที่  1  มิถุนายน  25614 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , 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

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน มิ.ย. 61

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก  ไดแก  การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 
 ประสบการณทํางาน  (ถามี)  การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตาม

 หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ  โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ  โทร 032- 
 548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /   
 หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905  / หจก.
 ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล (1 อัตรา) / วิศวกรรม
 คอมพิวเตอร ระบบ Network (1 อัตรา) / วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต 
 หรือแมคคาทรอนิกส (2 อัตรา)

• เทคนิคเชียล  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล หรืออุตสาหการ

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (4 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• เทคนิคเชียล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ หรือชางยนต  (1 อัตรา)
 วุฒิปวช.-ปวส. สาขาเขียนแบบเครื่องกล (1 อัตรา)

• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (1 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / งานเชื่อม / อุตสาหการ

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 20 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล งานเชื่อม (15 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (5 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม (จํานวน 
 12 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)

เขมความปลอดภัย  ตอจากหนา 1   

 

“เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 ทีผ่านมา บรษิทั 

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื

เอสเอสไอ โรงงานบางสะพานโดยคณะ

อนุกรรมการปองกันอัคคีภัยและกูภัย

ฉุกเฉิน รวมกับสํานักงานคลังวัสดุ (Ware-

house Offi ce : WHO)   ไดดาํเนนิการฝกซอม
แผนตอบสนองกรณี
ฉุกเฉินขึ้น กรณีเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมีหก
รั่วไหล(Emergency 
preparedness and 
respond) โดยจาํลอง
เหตุการณบริ เวณ
จุดเติมนํ้ามันดีเซล
หนาอาคารคลงัวสัดุ
ขณะท่ีพนักงานปฏิบัติ
งานเตมินํา้มนัใหกบั

รถท่ีมาใชบริการ เกิด

นํ้ามันดีเซลหกรั่วไหล เพื่อใหพนักงานใน

พ้ืนท่ีไดฝกซอมแผนการปฏิบัติในการรับมือ

และไดรูจักวิธีการขั้นตอนการปองกันภัย

  ผูสื่อขาวรายงานวา แผนการฝกซอม      

ดังกลาว พนักงานซอมแผนฉุกเฉินไดรวม

ปฏิบัติเสมือนเหตุการณไดเกิดขึ้นจริง 

และดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ไดอยาง

แมนยาํ โดยเมือ่มเีหตกุารณเกดิขึน้ตองรบี

ปดสวิทชเพื่อหยุดจายนํ้ามันและโทรศัพท

แจงทางหวัหนางานใหทราบถงึเหตกุารณที่

เกดิขึน้ทนัท ีจากนัน้ดาํเนนิการปดพืน้ทีเ่กดิ

เหตุ เพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขาภายใน

พื้นที่ขณะเกิดเหตุ และปดกั้นรองนํ้าขาง

เคยีง เพือ่ปองกนัการปนเปอนของสารเคมี

ในรองระบายนํ้าดวย ในขณะเดียวกันตอง

แจงใหพนักงานในพื้นที่ทราบ และชวยกัน

ระงับเหตุ โดยใชอุปกรณดูดซับสารเคมี

และนาํขยุมะพราวทีอ่ยูในตู (Spill Kit) มาซบั

นํา้มนัทีร่ัว่ไหลทัง้หมดในพืน้ทีแ่ละนาํนํา้ยา

ชีวภัณฑผสมน้ําทําความสะอาดคราบน้ํามัน

ในพื้นที่อีกครั้ง 

  ท้ังน้ี จากการปฏิบัติทําใหสามารถระงับ

เหตุการณไดทันที โดยไมสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ  

  นายสัญชัย หาเรือนแกว ผูจัดการ

สวนสํานักคลังวัสดุ เอสเอสไอ กลาววา 

สํานักคลังวัสดุไดดําเนินการฝกซอมแผน

ฉกุเฉนิสารเคมหีกรัว่ไหล ตามแผนงานของ

คณะอนกุรรมการปองกนัอคัคภียัและกูภยั

ฉกุเฉนิ เปนประจาํทกุป และปนีไ้ดเลอืกฝก

ซอมพืน้ทีจ่ดุเตมินํา้มนัดเีซล ซึง่เปนพืน้ทีท่ี่

มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก และอยูใกล

รางระบายนํา้ฝน ดงันัน้เพือ่เปนการเตรยีม

พรอมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึง

ตองจดัใหพนกังานในสงักดัเขารวมการฝก

ซอม ทบทวนความรูและความเขาใจวิธี

การตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

และสามารถตอบโตไดทันทวงที โดยไม             

สงกระทบผลตอสิ่งแวดลอมรอบๆ พื้นที่

เกิดเหตุหรือใหนอยที่สุด ซึ่งการฝกซอม

แผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ทําใหสํานักคลัง

วัสดุมีความมั่นใจไดวาพนักงานมีความ

พรอมในการตอบโตเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉินจริงเกิดขึ้น

  ทัง้นีใ้นป พ.ศ. 2561 คณะอนกุรรมการ

ปองกนัอคัคภียัและกูภยัฉกุเฉนิไดวางแผน 

ดําเนินการฝกซอมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

ตามสถานการณท่ีกําหนดขึ้นใหเหมาะ
สมกับความเสี่ยง
ของพื้นที่ในโรงงาน
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวของ ทั้งหมด 
18 สถานการณ เพื่อ
เปนการทบทวนขั้น
ต อ น ก า ร ต อ บ โ ต
เหตุฉุก เฉินใหกับ
พนักงาน หากเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน
เกดิขึน้จรงิ พนกังาน
จะสามารถปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการตอบโตเหตุฉุกเฉินไดอยาง

ถูกตองและทันทวงที โดยครอบคลุมการ

ฝกซอมการผจญเพลิง การเก็บกูสารเคมี

อันตราย การอพยพ การชวยเหลือผูบาดเจบ็ 

การตอบสนองภาวะนํา้ทวม การตอบสนอง

เหตุฉุกเฉินดานส่ิงแวดลอม ฯลฯ นอกจากน้ี

ยงัมกีารทบทวนและปรบัปรงุแผนงานใหมี

ความทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ
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