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สงเสริมเยาวชนบางสะพานผูมีจิตสาธารณะ
กลุมเหล็กสหวิริยามอบ ‘1โรงเรียน1ทุนอาสา’
สงเสริมเยาวชนบางสะพานผูมีจิตสาธารณะ กลุม
เหล็กสหวิริยา ขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต
ชื่อโครงการ “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” รวมทั้งสิ้น 
22 ทุน เพื่อมอบใหกับเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ 
ดํารงตนในดานจิตอาสาและเปนแบบอยางที่ดีให

กับชุมชนและสังคม โดยการนํารายไดจากการจัด
จาํหนายเสือ้อาสาป 2 (ไมหกัคาใชจาย) มอบเปนทนุ
การศึกษา พรอมเดินสายมอบทุนรวมกับโครงการ
มอบทนุการศกึษากลุมเหลก็สหวริยิาประจาํป 2561 
กลางเดือนกรกฎาคมนี้   อานตอ น.3

SSI ฅนเหล็กรักษโลก ‘เลิกพลาสติก’
เก็บขยะหาดแมรําพึงวันส่ิงแวดลอม

“พัฒนาบางสะพานดวยใจ 
พัฒนาไทยดวยเหล็ก” กลุมเหล็ก
สหวิริยาจัดโครงการ “แตมสี 
เตมิฝน กลุมเหลก็สหวริยิาอาสา
ทาสีโรงเรียนบานดอนสําราญ” 
รวมกันทาสีรั้วกําแพงโรงเรียน
บานดอนสําราญ รวมทั้งอาคาร
เรียน  อานตอ น.4

ชื่นชมผลงานนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ระดับชั้น ปวส. ป
ที ่1 แผนกวชิาชางกลโรงงาน ภายใต
“โครงการผลิตชางเทคนิค เพื่ออุต-
สาหกรรมเหล็กครบวงจร” ไดคิดคน

นวัตกรรมใหม ชวยสงเสริมดานการ
เกษตร กลุมผูคา-ผูบริโภคทุเรียน 
โดยการประดษิฐ  “อปุกรณวดัความ
สกุของทเุรยีน” ขึน้ ทาํใหงายตอการ
ตรวจวัดความสุก        อานตอ น.3

“TCRSS” สงเสริมการพัฒนาเยาวชน
พรอมกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 
รวบรวมเครือ่งคอมพวิเตอรมอืสอง
ทีย่งัมปีระสทิธภิาพการใชงานไดดี
มอบใหกับโรงเรียนขาดแคลนใน
พ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน อําเภอบาง
สะพานนอย และโรงเรียนในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา รวมจํานวน 25 
เครื่อง และจอคอมพิวเตอร 12 จอ
เพ่ือใหนักเรียนไดใชฝกพัฒนา ทักษะ
การใชงานคอมพิวเตอร  มีความรู
ดานเทคโนโลยี
    ผูสือ่ขาว “ฅนเหลก็เอสเอสไอ”
รายงานวา เมือ่เรว็ๆ นี ้บรษิทั เหลก็-
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ

“TCRSS” ไดมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร
มือสองของโรงงานใหกับโรงเรียน
บานบางเบิด จํานวน 5 เคร่ือง จอคอม-
พวิเตอร 3 จอ โรงเรยีนบางสะพาน
นอยวิทยา จํานวน 8 เคร่ือง จอคอม-
พิวเตอร 3 จอ โรงเรียนชัยเกษม
พิทยา อําเภอบางสะพาน จํานวน 
6 เครือ่ง จอคอมพวิเตอร 3 จอ และ
โรงเรียนบานศาลเจาพอ จังหวัด
นครราชสมีา  จาํนวน  6  เครือ่ง  จอ
คอมพิวเตอร  3  จอ  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหคอมพิวเตอรเพียงพอตอการ
เรยีนการสอน ใหนกัเรยีนไดเรยีนรู
เทคโนโลยีสมัยใหม ฝกทักษะการ
ใชงาน     อานตอ น.3

หนุนเยาวชนพรอมรับไทยแลนด4.0
TCRมอบคอมฯ4ร.ร.เสริมรูเทคโนฯ

           

                          
นศ.การอาชพีบางสะพานคิดอปุกรณวัดทุเรยีนสุก
ควารางวลัระดบัชาต-ิเหลก็สหวริยิารวมหนนุเสรมิ

‘กลุมเหล็กสหวิริยา’
รวมพลังพัฒนา
อาสา-ทาสโีรงเรยีน
บานดอนสําราญ

เอสเอสไอ รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน หนวยงานตางๆ
ประชาชน โรงเรียน ผูประกอบการ
รานคา โรงแรม และประชาชน
จิตอาสา ดาํเนินกจิกรรมอนุรกัษ
ส่ิงแวดลอมเน่ืองในวันส่ิงแวดลอม
โลก จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ...รักษ
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up)
ตอเนื่องเปนปที่ 10 เพื่อเปนการ
สรางการต่ืนตัวในดานวิกฤตการณ
สิง่แวดลอม และสรางทัศนคตใิน
การอนรุกัษทรพัยากรกลับมาใช
อยางรูคุณคาโดยเก็บขยะตลอด
แนวชายหาดแมรําพึงเปนระยะทาง
3 กิโลเมตร ผูบริหารเผยป 61 จํานวน
ขยะมีปริมาณนอยลงกวาในป
ที่ผานมากวา 300 กิโลกรัม เนื่อง
จากทุกคนเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบัน
  ผูสื่อขาว”ฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานจากหาดแมรําพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ วา เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน ที่ผานมา       อานตอ น.2

  เอสเอสไอรักษชายหาด        บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง โรงเรียน หนวยงานราชการ    
ผูประกอบการรานคา โรงแรม รีสอรทบริเวณชายหาดแมรําพึง และจิตอาสาชาวบางสะพาน
ดาํเนนิกจิกรรมอนรุกัษสิง่แวดลอมภายใตชือ่โครงการ “เอสเอสไอรกัษชายหาด” เปนปท่ี 
10 เน่ืองในวันส่ิงแวดลอมโลก ภายใตแนวคิด “รักษโลก เลิกพลาสติก” เพ่ือสรางการต่ืนตัว
ในดานวิกฤตการณสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยาง
รูคณุคา และชวยลดปรมิาณขยะ โดยรวมกนัทาํความสะอาด เกบ็ขยะตลอดแนวชายหาด
แมรําพึง อําเภอบางสะพาน เปนระยะทาง 3 กิโลเมตร และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวน
สาธารณะชายหาด ในการน้ีไดรับเกียรติจากนางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน
เปนประธานฯ มีประชาชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 995 คน สามารถเก็บขยะไดจํานวน 
2,290 กิโลกรัมในปนี้

X

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองคทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

คนเหล็กรักษ์โลก   ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ ไดจ้ดักจิกรรม “เอสเอสไอ...รกัษ์
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 10 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่
รำาพึง โรงเรียน  หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบ
การร้านค้า โรงแรม รีสอร์ทบริเวณชายหาดแม่
รำาพงึ และจติอาสาชาวบางสะพาน จำานวน 995 
คน ร่วมมือร่วมใจกันดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มในวนัสิง่แวดลอ้มโลก ทำาความสะอาด 
เก็บขยะตลอดแนวชายหาดแม่รำาพึงเป็นระยะ
ทาง 3 กิโลเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนสาธารณะชายหาด เพื่อเป็นการสร้างการ
ตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม และ
สรา้งทศันคตใินการอนรุกัษท์รพัยากรกลบัมาใช้
อย่างรู้คุณค่า พร้อมยังเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะและรกัษาทรพัยากรสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณ์
ได้ในอนาคต โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นาง
ณัชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำาเภอบางสะพาน 
เป็นประธานฯ
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ไป สำานกัการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เอส-
เอสไอ กล่าวว่า เนื่องในวัน
ส่ิงแวดล้อมโลกประจำาปี 2561
ทางองค์การสหประชาชาติ
ได้ให้ความสำาคัญกับการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม  ปนีีจ้งึได้
กำาหนดประเดน็วาระในเรือ่ง
ของ “การรักษ์โลก เลิกใช้
พลาสติก” ซ่ึงกิจกรรมน้ีจัดข้ึน
ทุกๆ ปีในวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้
รว่มกบัผูน้ำาชมุชน หนว่ยงาน
ราชการ โรงเรียน ผู้ประกอบการ
ร้านค้า พี่น้องประชาชน พี่ๆ 
จิตอาสา และพนักงานมา
ร่วมกันเก็บขยะชายหาดแม่
รำาพึง จำานวนกว่า 900 คน 
ระยะทาง  3  กโิลเมตร  คดิวา่
นา่จะไดข้ยะมากกวา่ 2 ตนั และตอ้งดำาเนนิการ
คัดแยกต่อไป ในทุกๆ ปีจะมีการส่งเสริมให้
ประชาชนไดต้ระหนกัถงึคณุคา่ของสิง่แวดลอ้ม 
วันนี้ขยะที่ทุกคนเก็บได้นั่นหมายถึงการช่วย
ลดขยะอันตรายที่เป็นพิษต่อสัตว์นำ้าในละแวก
บา้นดว้ย ถอืเปน็นมิติหมายทีด่ทีีค่นบางสะพาน
ไดร้ว่มกนัอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มกบัทางกลุม่เหลก็
สหวิริยาในวันนี้
  จากการเก็บขยะในปีนี้ขยะที่เก็บได้มาก
สุดคือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว 
ถุงปุ๋ย และเศษไม้ รวมกันได้มากถึง 2,290 
กิโลกรัม ซึ่งในปีที่ผ่านมาเก็บขยะได้จำานวน 
2,670 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณขยะน้อยลงกว่า
ในปีที่ผ่านมากว่า 300 กิโลกรัม นั่นเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลใส่ใจทรัพยากรสิ่ง
แวดล้อมที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นของคนในพื้นที่
อำาเภอบางสะพาน อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้
ทกุคนชว่ยกนัคนละไมค้นละมอืในการรกัษาสิง่
แวดล้อม วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทิ้งขยะให้ลงถัง 
และช่วยกันคัดแยกขยะ เพียงเท่านี้ก็สามารถ
ชว่ยลดปญัหาเหลา่นีล้งได ้และหวงัไวใ้นป ี2562 
จำานวนขยะจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
ทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น
  นางณัชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำาเภอ
บางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า “สำาหรับโครงการฯน้ี
ถือเป็นโครงการที่ทำาให้เห็นถึงความร่วมมือ
ของประชาชน และองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ใน
อำาเภอบางสะพาน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 10 ณ บริเวณชายหาดแม่รำาพึง  ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่ีสำาคัญในการประกอบอาชีพ และนอกจาก

จะทำาให้ชายหาดสะอาดสวยงามแล้ว ยังเป็น
การปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสามารถปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับเยาวชน ชุมชน และนักท่องเที่ยวอีกด้วย
  นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำานันตำาบลแม่
รำาพึง ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้ทำาให้ชุมชนได้มี
โอกาสร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่ง
แวดลอ้มของหาดแมร่ำาพงึ ซึง่ถอืไดว้า่เปน็สถาน
ที่ที่อยู่กลางใจของคนตำาบลแม่รำาพึงด้วย และ
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้มีส่วนร่วมของการทำา
จิตอาสาทำาความดีซึ่งมีประชาชนในชุมชนได้
มาร่วมกันทำาจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย เนื่องในวัน
นีเ้ปน็วนัสิง่แวดลอ้มโลก อยากเชญิชวนทกุภาค
ส่วนทั้งราชการ ประชาชน และภาคส่วนเอกชน
ทุกท่านมาร่วมกันทำาความดี โดยการรักษาสิ่ง
แวดลอ้มเพือ่อนาคตของลกูหลานไดม้ธีรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป”
  นางสาวบัวแสง กาญจนดิษฐ์ พนักงาน
เอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมเอสเอสไอ
รักษ์โลก ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้ร่วมกิจกรรม 
เนือ่งจากกจิกรรมนีท้ำาใหเ้ราไดเ้ปน็สว่นหนึง่ใน
การร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแม่รำาพึง
ให้สวยงามและสะอาดขึ้น จึงอยากรณรงค์ให้

ทุกคนช่วยกันไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด แต่ให้
นำาขยะไปทิ้งลงถังขยะหรือที่ที่เหมาะสมก็จะ
สามารถช่วยลดจำานวนขยะละแวกนี้ได้แล้ว 
สำาหรบักจิกรรมดีๆ  แบบนีใ้นครัง้ตอ่ไปอยากจะ
เชญิชวนใหเ้พือ่นๆพนกังาน และชาวบา้นใหม้า
ร่วมกจิกรรมด้วยกนั เพือ่สิ่งแวดล้อมทีส่วยงาม
ของบ้านเราค่ะ”
  นางสาวณัฐรัตน์ ราชรองรัง พนักงาน
บริษัทเหล็กแผ่นเคลือบไทย ให้สัมภาษณ์ว่า

“วันนี้เนื่องด้วยในวันสิ่งแวดล้อมในถิ่นอำาเภอ
บางสะพานของเรา ยังคงมีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม
อย่างเช่นชายทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นัก
ท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน ออกกำาลังกายริมหาด 
ในสว่นหนึง่ทีเ่ปน็คนบางสะพานจงึขอเชญิชวน
ให้ชาวบางสะพาน รวมถึงพนักงานบุคลากร
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยาทุกๆ ท่าน ช่วยกันรักษา        
ส่ิงแวดล้อมของเราให้สวยงามคงอยู่แบบน้ีต่อไป 
และหากมีกิจกรรมดีๆ อีกจะเข้าร่วมเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมต่อไปเช่นกันค่ะ”
  นางสาวพยอม วงศา เจ้าหน้าท่ีอาสาหมู่ 5
ตำาบลแม่รำาพึง ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้โครงการ
จติอาสาทำาความด ีตำาบลแมร่ำาพงึ มโีอกาสเขา้
ร่วมกันรักษาความสะอาดกับทางกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา เนื่องในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้
นบัเปน็ปทีี ่10 แลว้ โดยปกตจิะเขา้รว่มกจิกรรม
อาสาทำาความดีแบบนี้เป็นประจำา และทุกๆ ปี
จะเชญิชวนเพือ่นๆ เขา้รว่มกจิกรรมอาสาแบบนี้
ตลอด จึงอยากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านแม่
รำาพึง โดยเฉพาะร้านค้าบริเวณริมชายหาดให้
ชว่ยสอดสอ่งดแูลขยะรมิชายหาด ไมใ่หท้ิง้ผดิที่
ผิดทาง เพื่อคงความให้สวยงามของชายหาด
แม่รำาพึงสืบไป”

  นายไชยา กำาบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
ตำาบลแม่รำาพึง ให้สัมภาษณ์ว่า “ทุกครั้งที่ทาง
กลุ่มเหล็กสหวิริยามีการจัดกิจกรรมอาสาขึ้น
จะนำาชาวบ้านหมู่ 5 มาเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ 
เนื่องในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีชาว
บ้านมาช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรบริเวณ
ชายหาดแม่รำาพึงให้สะอาดขึ้น ช่วยปรับภูมิ
ทัศน์ชายหาดให้น่ามอง โดยทุกครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมจะมีจำานวนชาวบ้านที่มาช่วยกันเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้คาดว่ามีจำานวนเกือบพันคนที่มา
ช่วยกันทำาความสะอาด เนื่องจากทุกคนเกิด
ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูก
หลานเราชาวบางสะพานสืบต่อไป”
  เด็กชายอัครพนธ์ เกาะแก้ว ตัวแทน
นกัเรยีน โรงเรยีนบา้นดอนสำาราญ ใหส้มัภาษณ์
ว่า “โดยปกติตนเองและเพื่อนๆ จะเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ทุกปี วันนี้ได้ช่วยกันทำาความสะอาด
บริเวณชายหาดของเราให้สะอาด เก็บถุงพลาสติก
ทีฝ่งัอยูใ่นทรายออก จะไดไ้มเ่ปน็พษิตอ่สตัวน์ำา้
และเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

อีกทางด้วย บริเวณนี้ถือได้
ว่ า เ ป็ น แ ห ล่ ง ชุ ม ช น ที่ ยั ง มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม 
จึงอยากเชิญชวนเพ่ือนๆ ท่ีไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ โดยใน
ครัง้ถดัไปมาชว่ยกนัดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อมให้อยู่กับชุมชน
บ้านเราแบบนี้ต่อไปครับ” 
     สำาหรบัในป ี2561 องคก์าร
สหประชาชาต ิ(United Nations: 
UN) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations
Environment Programme : 
UNEP) ไดก้ำาหนดประเดน็หลกั
โดยมีประเด็นหลักในการรณรงค์
คือ Beat Plastic Pollution มี
คำาขวัญว่า If you can’t reuse 

it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศ

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกฝังสังคมให้เกิดการ

ตืน่ตวัในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ 

ประชาชน นักเรียน เยาวชน และประชาชน

จิตอาสา ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่ง

แวดล้อม เพื่อให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น   

เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ

จากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 

5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 

(World Environment Day)

  “สำาหรับประเทศไทย จากข้อมูลกรมควบคุม

มลพิษ ระบุว่า ในแต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติก

กว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทย   

ได้ถูกจัดให้อยู่ในลำาดับที่ 6 ของประเทศที่มี

ขยะพลาสตกิในทะเลมากทีส่ดุในโลก สง่ผลตอ่

ระบบนิเวศทางทะเล และสัตว์ทะเล”
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา            ต่อจากหน้า 1
   

 

	 	 ผู้สื่อข่าว”ฅนเหล็กเอสเอสไอ”	 รายงานว่า	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	
ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดยเพิ่มทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
ที่มีผลงานด้านจิตอาสา	ซึ่งจะเป็นต้นแบบด้านการอุทิศตนเพื่อส่วน
รวม	จำานวน	22	ทุน	ภายใต้ชื่อ	“1	โรงเรียน	1	ทุนอาสา”	โดยคณะอนุ
ทำางานโครงการเอสเอสไออาสาได้ร่วมกันจัดทำาเสื้อยืดอาสาปี	2	เพื่อ
จดัจำาหนา่ยใหค้ณะผูบ้รหิาร	พนกังานบรษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิา	รวม
ทัง้ประชาชนในเขตพืน้ทีบ่างสะพาน	รายไดจ้ากการจดัจำาหนา่ยไมห่กั
ค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาร่วมในโครงการมอบทุนการศึกษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำาปี	2561	
  นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะอนุทำางานโครงการเอส
เอสไออาสา	บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีกลา่วกบัทมีขา่วฅนเหลก็เอส
เอสไอว่า	 “นับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้ง	ที่ชาวกลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา
จะได้ร่วมทำาบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่
บางสะพาน	ซึง่เมือ่ป	ี2559	ทางคณะอนทุำางานโครงการเอสเอสไออาสา
ไดร้เิริม่ทีจ่ดัทำาเสือ้ยดืโครงการอาสารุน่ที1่	และนำารายไดห้ลงัหกัคา่ใช้
จ่ายสมทบทุนการศึกษา	ส่วนในปีนี้ทางคณะอนุทำางานโครงการเอส
เอสไออาสาได้จัดทำาโครงการเสื้ออาสารุ่นที่	 2	และนำารายได้จากการ
จำาหน่ายเสื้อโดยไม่หักค่าใช้จ่าย	จำานวนเงิน	 23,000	บาท	มอบเป็น
ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีจิตสาธารณะที่อยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอ
บางสะพานจำานวน	22	ทนุ		ซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัคอือยากเชญิชวนให้
พนกังานจติอาสามารว่มทำาบญุรว่มกนั	รว่มกนัเชดิชเูยาวชนทีม่นีำา้ใจ
ดา้นจติอาสา	เสยีสละเวลาสว่นตวัเพือ่สว่นรวม		เฉกเชน่พนกังานอาสา
ทุกท่านที่สละเวลางานมาร่วมกันทำากิจกรรมอาสาขององค์กร	ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนบางสะพานไปพร้อมกัน
	 	 ในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร	พนักงานกลุ่มบริษัท
สหวิริยา	 รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่เราลงไปทำากิจกรรมกลุ่มเหล็ก
สหวริยิาอาสาเปน็อยา่งดจีนทำาใหโ้ครงการประสบความสำาเรจ็ไดต้าม
วัตถุประสงค์	ปีหน้าเราต้ังใจว่าจะจัดโครงการดีๆ	เพ่ือสนับสนุนเยาวชนที่
เป็นต้นแบบด้านจิตอาสาให้กับสังคมบางสะพานอย่างต่อเน่ืองทุกๆ	ปีครับ” 
	 	 ทั้งนี้ใน	ปี	 2561	กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะจัดกิจกรรมมอบทุนการ
ศึกษา	ทั้งทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา	ทุนนี้เพื่อน้อง	ทุนต่อเนื่อง
ในระดับปริญญาตรี	และทุนจิตอาสา	จำานวน	22	โรงเรียน	โดยจะเริ่ม
เดินทางมอบในวันที่	12	ก.ค.	เป็นต้นไป

วัดทุเรียนสุก       ต่อจากหน้า 1   
 
ผู้บริโภคสามารถได้ทุเรียนตามระดับความชอบ
การันตีผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
  ตามท่ีกลุ่มเหล็กสหวิริยา	เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำาเภอ
บางสะพานอย่างต่อเนื่อง	 และได้ทำาบันทึกข้อ
ตกลงร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีว-
ศกึษา	(สอศ.)	และวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน	
ในการดำาเนิน	 “โครงการผลิตช่างเทคนิค	 เพื่อ
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”	 เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร	 ระดับประกาศนียบัตร	
(ปวช.)	ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	
ให้สอดคล้องรองรับความต้องการของกลุ่ม
อตุสาหกรรมเหลก็และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง	โดย
รว่มกนัพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอน	
พัฒนาสื่อ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	
ก้าวเข้าสู่การเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์		พัฒนาทักษะ		ความรู้
ความสามารถ	และสามารถนำาไปตอ่ยอดประยกุต์
ใชแ้กป้ญัหาดา้นการประกอบอาชพีไดเ้ปน็อยา่งด	ี
	 	 ล่าสุดมีผลงานอันภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจาก
การพฒันาคณุภาพการศกึษา	นกัศกึษาระดบัชัน้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ปีที่	1	แผนก
วชิาชา่งกลโรงงาน	สาขางานเทคนคิการผลติ	จาก
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	 ได้แก่	 นายเมธี					
ขำาพวง		นายพันทิวา		คำาแก้ว		และ		นายสมทรง
แจง้อกัษร	ไดร้ว่มกนัประดษิฐค์ดิคน้	“อปุกรณว์ดั
ความสุกของทุเรียน”	ข้ึนเป็นผลสำาเร็จ	และสามารถ
นำาไปใช้ได้จริง	ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภคที่นิยมทานผลไม้ทุเรียนเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ
  นายเมธี ขำาพวง	 นักศึกษาจากวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน	หนึ่งในผู้คิดค้น	ประดิษฐ์
อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน	 กล่าวว่า	 “การ
ทำาโครงงานอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน	 เป็น
โครงงานก่อนจบระดับการศึกษา	 โดยใช้เวลาใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน	3	เดือน	ซึ่งอุปกรณ์วัดความ
สกุของทเุรยีนนีม้ลีกัษณะคลา้ยปากกา	ขนาดเลก็	
พกพาสะดวก	ใชง้านงา่ย	วธิใีช	้คอื	นำาอปุกรณว์ดั
ความสุกของทุเรียนทิ่มลงไปในผิวทุเรียน	 ให้ถึง
เนื้อทุเรียน	แล้วกดตัววัดด้านบน	โดยมีสเกล	เพื่อ

บอกค่าของเนื้อทุเรียนที่ได้	ซึ่งสเกล	มี	3	สี	คือ	สี
เขียว	สีเหลือง	และสีแดง	สีเขียว	หมายถึง	ทุเรียน
สุก	เนื้อนิ่ม	สีเหลือง	หมายถึง	ทุเรียนห่าม	สีแดง	
หมายถึง	ทุเรียนดิบ	ซึ่งจากการทดสอบอุปกรณ์	
พบว่า		เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ได	้โดยทเุรยีนเปน็ผลไมย้อดนยิมอนัดบัตน้ๆ	ของ
ประเทศ	ซ่ึงในพ้ืนท่ีอำาเภอบางสะพาน	มีทุเรียนข้ึนช่ือ
คือ	ทุเรียนคลองลอย	จึงนับได้ว่าการประดิษฐ์อุปกรณ์
วัดความสุกของทุเรียน	 เป็นการนำาความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในการพฒันาทอ้งถิน่	ซึง่จากความสำาเรจ็ดงักลา่ว

ผมรูส้กึดใีจมากทีไ่ดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่ของการแก้
ปัญหาด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่นอำาเภอ
บางสะพานของเรา	และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาชิน้งาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ”
  นายจิตวัฒนา บุญเลิศ	หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน	 สาขางานเทคนิคการผลิต	 และ
หัวหน้าทีมครูที่ปรึกษาโครงงาน	 เปิดเผยกับทีม
ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า	 “สำาหรับอุปกรณ์วัด
ความสุกของทุเรียนชิ้นนี้	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	
ระดบัอาชวีศกึษาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์ประเภท
อุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพ-รางวัลชนะเลิศ

อันดับ1	 	 และรางวัล	 Honor	 Award	 	 ประเภท
อุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพ	 ระดับภาคกลาง	
รางวัลเหรียญทอง	 และรางวัล	 Honor	 Award		
รางวลัสดุยอดนวตักรรมอาชวีศกึษาการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	 และการแข่งขัน	หุ่น
ยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ	และอยู่ระหว่างเสนอ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ	ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	 	 ทั้งนี้	 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน	และแผนก
วิชาเทคนิคการผลิต	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความ
สำาเร็จในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

นักศึกษารุ่นต่อๆ	ไป	มาพัฒนาต่อยอดชิ้นงานให้
สามารถทำางานได	้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ	
และในโอกาสนี	้ผมขอขอบคณุกลุม่เหลก็สหวริยิา	
ทีใ่หก้ารสนบัสนนุ	วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
มาโดยตลอด	 โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการมาตร
วิทยาและงานวัดละเอียด	 ทำาให้นักศึกษาได้มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	ตลอดจนแนวคิดที่ได้จาก
การเรียนการสอนในการพัฒนาต่อยอดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานมาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านการประกอบอาชีพต่อไป”
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทน
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา	กล่าวว่า	ผมต้องขอ
ชืน่ชมนกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีบางสะพานทกุ
ท่าน	ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
ภายใต้การสนับสนุน	 “โครงการผลิตช่างเทคนิค	
เพ่ืออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”	และนำาองค์ความรู้
มาตอ่ยอดสรา้งสรรคพ์ฒันาเปน็นวตักรรมได	้เพือ่
พฒันาและชว่ยเหลอื	แกไ้ขปญัหา	หรอืตอบโจทย์
ของชมุชน	สงัคมทีม่อียูป่จัจบุนั	ในรปูแบบทีห่ลาก
หลายโดยความคดินกัศกึษาเอง	ซึง่หนึง่ในนัน้คอื	
ผลงาน	 “อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน”	 ของ
นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู
(ปวส.)	ปีที่	1	แผนกวิชาช่างกลโรงงาน		สาขางาน
เทคนิคการผลิต	จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ทีป่ระสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งมาก	สามารถสรา้ง
อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียนได้	 และสามารถ
คว้ารางวัลได้จากหลากหลายโครงการประกวด	
  “อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน”	ถือเป็น
การตอบโจทยท์ีด่ใีนดา้นอาชพี	ถอืเปน็ตวัชว่ยทีด่ี
ให้กับคนรักการกินทุเรียน	และช่วยอำานวยความ
สะดวกของผูป้ระกอบในการขายใหต้รงกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค”

มอบคอมพิวเตอร์              ต่อจากหน้า 1   
 
โปรแกรมต่างๆ	ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์	
  นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายบริหารท่ัวไป	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ
“TCRSS”	ได้เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าว”ฅนเหล็กเอสเอสไอ”	ว่า	“บริษัท
มุ่งเน้นสนับสนุนเยาวชนไทยได้พัฒนาการศึกษา	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะการใช้เทคโนโลยี	และระบบคอมพิวเตอร์	เพราะ
ปจัจบุนัมคีวามสำาคญัมาก	และมกีารพฒันาไปไกลกวา่แตก่อ่น	
และเพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัเรยีน	โรงเรยีนใหพ้รอ้มกา้ว
เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 	
4.0	ในอนาคต	ในการ
นี้ 	 บริษัทจึงได้มอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์
มื อสอง 	 ที่ มี ความ
สมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ให้แก่โรงเรียน
ที่ ยั ง แ คลน เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์อยู่ 	 ใช้
เป็นสื่อการสอนให้
กับนักเรียน	 ทำาให้มี
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อจำานวนผู้เรียน	
	 	 ช่วยเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งาน	การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และโปรแกรม
ต่างๆ	 ใช้เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนให้กับ
นักเรียนอีกด้วย	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ใช้งาน	
	 	 ในปนีี	้TCRSS	ไดม้กีารมอบเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ปแลว้รวม
จำานวน	25	 เครื่อง	และจอคอมพิวเตอร์อีก	 12	จอ	 ให้โรงเรียน	
ทั้งในอำาเภอบางสะพาน	 อำาเภอบางสะพานน้อย	 จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ	์และโรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา		บรษิทั
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสถาน
ศึกษาต่างๆ	และพร้อมที่จะสนับสนุนประโยชน์ด้านอื่นๆ	ในมิติ
ของการศึกษา	ชุมชนและสังคม	ตลอดไป
  นายณัฐวัฒน์ ระพีเจริญสิน	 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า

“รู้สึกยินดีมากที่บริษัท	 ได้พิจารณาให้การสนับสนุนโรงเรียน					
ที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์		หรืออุปกรณ์สำาหรับที่ใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอน	 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ฝึกพัฒนาทักษะความรู้	การใช้งาน	เพราะปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำาเป็นในการใช้เรียนรู้	 ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์มาก	และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้
ให้น้องๆ	โดยเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561	ที่ผ่านมา	ผมได้ร่วม
เปน็ตวัแทนมอบเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หก้บัโรงเรยีนบา้นบางเบดิ	
อำาเภอบางสะพานนอ้ย	จำานวน	5	เครือ่ง	และจอคอมพวิเตอรอ์กี	
3	จอ	และมอบเครือ่งคอมพวิเตอร์ให้กับโรงเรียนบางสะพานนอ้ย

วิทยา	จำานวน	8	 เครื่อง	
และจอคอมพิวเตอร์อีก	
3	จอ	ให้กับโรงเรียน”
        น.ส.ทิพย์ประภาพ
ติรวรเกียรติ หัวหน้า
สำานกัตรวจสอบภายใน	
บรษิทั	เหลก็แผน่รดีเยน็
ไทย	จำากัด	(มหาชน)	ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า	 “ปัจจุบัน
การพัฒนาเรียนรู้ ใน
ด้านไอทีถือว่าสำาคัญ
อย่างยิ่ง	 สื่อการเรียนรู้
ตา่งๆ	ทีใ่กลต้วัทีส่ดุกไ็ด้
มาจากดา้นไอท	ีตอ้งขอ

ขอบคุณบริษัทแทนน้องๆ	นักเรียน	ที่ได้เล็งเห็นความสำาคัญว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์มีความจำาเป็นในการใช้งานภายในโรงเรียน	
นำาไปใชใ้นการเรยีนการสอน	หาความรูต้า่งๆ	และพฒันาทกัษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน	 เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาตัวเอง
และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต	 โดยเมื่อ
วันที่	 25	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2561	 ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ	มอบ
คอมพวิเตอรใ์หก้บัโรงเรยีนบา้นศาลเจา้พอ่	ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่ำาเภอวงั
นำา้เขยีว	จงัหวดันครราชสมีา	ซึง่มจีำานวนนกัเรยีนทัง้สิน้	264	คน	
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน	ซึ่งปัจจุบันมี
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านไดเ้พยีง	12	เครือ่งเทา่นัน้	บรษิทัฯ	จงึบรจิาค
จำานวน	6	เครื่อง	และจอคอมพิวเตอร์อีก	3	เครื่อง
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ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  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 ก.ค. 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 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร  วุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิทยาการ
 คอมพิวเตอร (1 อัตรา)
 วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาโลหะการ / Metallurgy / วัสดุศาสตร /
 อุตสาหการ (2 อัตรา)
 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาววิศวกรรมหุนยนต หรือ 
 แมคคาทรอนิกส (2 อัตรา)
• เทคนิคเชียล  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล ชางยนต หรือชางโลหะ
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส สาขาชางไฟฟา ชางกล ชางเชื่อม หรือชางยนต  (4 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (2 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• โปรแกรมเมอร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร
• ชางซอมบํารุง  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ชางโลหะ หรือชางยนต
• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• ผูชวยผูจดัการฝายซอมบาํรงุสญัญา  จํานวน 1 อตัรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา
 วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) 
 วศิวกรซอมบํารงุ วฒุปิรญิญาตร ีวิศวกรรมเครือ่งกล หรอืสาขาทีเ่กีย่วของ
 (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
• พนักงานขับรถเทรเลอร  จํานวน 2 อัตรา
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6

ทาสีโรงเรียน       ตอจากหนา 1
   

 
ที่มีสีหลุดรอนใหกลับมาใหมดังเดิม เพื่อสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใหกับเยาวชน และ
สงเสริมวัฒนธรรมจิตอาสาใหกับพนักงานรวมกัน
พัฒนาชุมชน สรางความสามัคคีระหวางองคกร 
โรงเรียน และชุมชน โดยมีผูบริหาร พนักงาน องคกร
ปกครองทองถิ่นและประชาชนเขารวมกวา 220 คน
  ผูสือ่ขาว “ฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงานวาเมือ่
วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2561 ท่ีผานมา กลุมเหล็กสหวิริยา
ประกอบดวย บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS บริษัท เหล็ก-
แผนเคลือบไทย จํากัด หรือ TCS 
และบริษัท เวสทโคส เอ็นจิเนียริ่ง
จาํกดั หรอื WCE นาํคณะผูบรหิาร
และพนักงานกลุมเหล็กอาสา 
รวมกบัผูนาํชมุชนและชมุชนบาน
ดอนสาํราญและพืน้ทีใ่กลเคยีงกวา 220 คน รวมกนั
ทาสีโรงเรียนบานดอนสําราญ  ซึ่งเปนโรงเรียนที่ตั้ง
อยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงงานท่ีกลุมเหล็กสหวิริยาต้ังอยู
เพือ่สรางภมูทิศันทีส่วยงามใหแกโรงเรยีน รวมทัง้ยงั
เปนการสนบัสนนุใหพนกังานมสีวนรวมในกจิกรรม
พัฒนาสังคมและชุมชน และสอดคลองกับแนวคิด
ในการพัฒนาของกลุมเหล็กสหวิริยาที่วา “พัฒนา
บางสะพานดวยใจ พัฒนาไทยดวยเหล็ก” ผานโครงการ
“แตมสี เติมฝน กลุมเหล็กสหวิริยาอาสา ทาสีโรงเรียน
บานดอนสําราญ” ซ่ึงกิจกรรมแบงออกเปน 5 กลุมงาน
ประกอบดวย 1. กจิกรรมทาสรีัว้และปายโรงเรยีนทัง้
ดานในและดานนอก 2.ทาสีอาคารเรียนชั้นประถม
ศึกษา 3.ทาสีหองพยาบาล 4.ทาสีหองน้ําบริเวณขาง
หองพยาบาล และ 5.ทาสหีองนํา้ขางอาคารอนบุาล 
โดยไดรับเกียรติจาก นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโส
อําเภอบางสะพาน ผูแทนนายอําเภอบางสะพาน 
เปนประธานเปดพิธี ณ โรงเรียนบานดอนสําราญ 
หมู 1 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอ กลาววา “ในปนี้เราไดรับโอกาสที่
ดีจากทางผูบริหาร มีนโยบายใหดําเนินโครงการ
กลุมเหล็กสหวิริยาอาสาขึ้น เปนการรวมตัวกันของ
บริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยาซึ่งประกอบดวย SSI , 
TCRSS , TCS และ WCE เพื่อดําเนินกิจกรรมดาน
จติอาสา โดยมเีปาหมายการดาํเนนิกจิกรรมอาสาป
ละ 2 ครั้ง ซึ่งเปนการตอยอดจากเดิมที่แตละบริษัท
ก็จะนโยบายการดําเนินกิจกรรมอาสาอยู นับไดวา

เปนเรือ่งราวทีด่ทีีท่างกลุมเหลก็สหวริยิาทัง้ 4 บรษิทั
ไดมาทําความดีรวมกัน และในวันนี้ก็เปนโอกาสดี
ที่ทางพี่นองพนักงานกลุมเหล็กสหวิริยาอาสาไดมี
โอกาสมารวมกันพัฒนาโรงเรียนบานดอนสําราญ 
ทาสีกําแพงโรงเรียนและอาคารเรียนใหกับนองๆ 
เยาวชน เพื่อสรางสีสันความสวยงามกอนเปดภาค
เรียนการศึกษาใหม ซึ่งเปนบทพิสูจนถึงวัฒนธรรม
จิตอาสาที่พวกเราชาวกลุมเหล็กสหวิริยามีรวมกัน 
และตองขอขอบคณุทางคณะผูบรหิารและพนกังาน
ในกลุมเหล็กสหวิริยา รวมทั้งผูบริหารโรงเรียน
บานดอนสําราญและชุมชนบานดอนสําราญที่เปด
โอกาสใหพวกเรามาทาํความดรีวมกบัคณะอาจารย
และผูปกครอง ทําใหกิจกรรมในครั้งนี้สําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายที่เราตั้งไวครับ” 
  นางสุนีย อยูหลง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานสวนหลวง ใหสัมภาษณกับผูสื่อขาวฅนเหล็ก
วา “โรงเรียนบานดอนสําราญเปนโรงเรียนขยาย
โอกาสขนาดกลางเปดสอนตั้งแตอนุบาล 3 จนถึง

มัธยมศึกษาปที่  3 มีนักเรียนจํานวน 141 คน 
ขาราชการครูและบุคลากรขณะนี้ 14 ทานและรอ
จากการสอบบรรจุในครั้งนี้อีก 2 ทาน รวมเปน 16 
ทาน โรงเรียนบานดอนสําราญมีวัตถุประสงคใน
การพฒันา ปรบัปรงุบรบิท สภาพแวดลอมโรงเรยีน
บานดอนสาํราญ ใหสวยงามนาอยู นกัเรยีนมคีวาม
สขุกบัการเรยีนรู อยากมาโรงเรยีน ตัง้ใจเรยีนรูมาก
ขึน้ และยกระดบัจากโรงเรยีนขนาดเลก็เปนโรงเรยีน
ขนาดกลาง แตโรงเรียนของเรานั้นยังขาดแคลน
งบประมาณในการดําเนินการ แตวันนี้กลุมเหล็ก
สหวิริยาไดเขามาสนับสนุนงบประมาณและแรงงาน

จิตอาสาในการทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารเรียนให
สวยงามนาอยูยิ่งขึ้นซึ่งเปนการสนับสนุนนโยบาย
การพฒันาโรงเรยีนของเราโดยตรง ทางโรงเรียนตอง
ขอขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยาท่ีเล็งเห็นความสาํคญั
ของโรงเรียนแหงนี้และหวังเปนอยางยิ่งวาทาง
โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากกลุมเหล็ก
สหวิริยาดวยดีตลอดไปคะ ขอบคุณมากคะ”
  นายอนันต จันทวรรณโณ ครูชํานาญการ 
โรงเรียนบานดอนสําราญ กลาววา “ขอบคุณทีม
งานจิตอาสากลุมเหล็กสหวิริยาทุกทานมากๆ ที่ได
เขามาทาํจติอาสาทีโ่รงเรยีนบานดอนสาํราญมสีสีนั
สวยงาม ซึ่งสีสันของอาคารบริเวณโรงเรียนอาจสง
ผลตอความรูสึกของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมรูสึก
นาเบือ่ ไมงวงซมึ นอกจากนีย้งัทาํใหเดก็ๆ ตลอดจน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมเกิดความรูสึก    
ซํ้าซากในสถานที่ทํางานอีกดวยครับ”
  นางสาวกัลยกร เหมือนแท พนักงานอาสา 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จํากัด (มหาชน) ให

สัมภาษณกับผูสื่อขาว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา 
“ตนเองรูสกึยนิดมีากทีไ่ดมสีวนรวมในโครงการครัง้
นี้ นับเปนโอกาสที่ดีมากที่ทางกลุมเหล็กสหวิริยา 
เปดโอกาสใหพนกังานประจาํอยางเรามสีวนชวยทาํ
ประโยชนใหกบัชุมชนผานกิจกรรมจิตอาสา เพราะ
ถึงแมจะเปนสวนเล็กๆ ของกิจกรรม แตมีความสุข
มากทีไ่ดเปนสวนหนึง่ของการชวยพฒันาสงัคมการ
ศึกษาแบบนี้คะ” 
    นายนิตย แจมจํารัส พนักงานอาสา บริษัท 
เวสทโคสท  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  ใหสัมภาษณกับ
ผูสือ่ขาว “ฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา “สาํหรบักจิกรรม

อาสาครั้งนี้ รูสึกดีใจมากที่ได
เขารวมกจิกรรมอาสาของกลุม
เหลก็สหวริยิาในครัง้นีม้าก รูสกึ
วาตนเองคิดไมผิดที่สมัครเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสานี้ เพราะ
นอกจากจะไดทําประโยชนให
กับโรงเรียนแลวยังไดมิตรภาพ
ดีๆ ของเพ่ือนๆ พนักงานในกลุม
เหล็กสหวิริยาอีกดวย ไดเห็น

ความสามัคคีและความรวมมือรวมใจของทุกคน 
ถามีการจัดกิจกรรมเชนนี้อีกจะไมพลาดที่จะเขา
รวมแนนอน”
  นางศศวิรรณ ศรทีองคาํ ผูปกครองนกัเรยีน
โรงเรยีนบานดอนสาํราญ ใหสมัภาษณกบัผูสือ่ขาว 
“ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ในฐานะที่ตนเองเปน
ผูปกครองของเด็กนักเรียนมีลูกหลานเรียนอยูที่นี่   
รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียนไปในทางที่ดีขึ้น สวยงาม นาเรียน ดีใจ
แทนลกูหลานทีไ่ดอยูในโรงเรยีนทีม่สีภาพแวดลอม
ที่ดีเทียบเทาโรงเรียนขนาดใหญในอําเภอ และ
ตนเองก็ยินดีใหการสนับสนุนเต็มที่คะ” 
  เด็กหญิงวรินทร  สุขจั่น  นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 กลาววา “หนูดีใจมากคะท่ีพ่ีๆ ไดมาทาสี
อาคารเรียนใหพวกหนู ทําใหอาคารเรียนของหนูมี
สีสันสวยงาม นามอง และยังทําใหหนูอยากมาโรงเรียน
มากยิ่งขึ้นคะหนูขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากนะคะ”
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