
ปที่  9   ฉบับที่  166   ประจําวันที่  1  สิงหาคม  2561

900คนรวมสหวริยิากรงุเทพไตรกฬีา
รายได1.2ลานฟนฟเูยาวชน-ผูสงูอายุ
สรางความแข็งแกรงใหสังคม เอสเอสไอรวมกับ
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภของสมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร จัดการแขงขัน “สหวิริยา
กรุงเทพไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok 

Triathlon 2018) ครั้งที่ 7 มอบรายได 1.2 ลาน
จากการจัดงานหนุนการดําเนินงานมูลนิธิฯ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สงเสริมกิจการ
ดานการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม บําบัด
แกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน      อานตอ น.2

ปริญญานิพนธเหล็กม.เกษตรเจง
ควารางวัลยอดเย่ียมSSI4YEป61

หนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน “กองทนุสหวริยิารวมพฒันา
การศึกษาบางสะพาน” ป 2561 คัดเขม  4 
โรงเรียน “สมาคมเลขานุการสตรี 1-บาน
สวนหลวง-บานคลองลอย-บานเขามัน” 
ชนะประกวดแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาองครวม 3 มิติ (ครู นักเรียน สถาน
ศึกษา) ควาเงินสนับสนุนการพัฒนา
ตามแผนรวมมูลคา 1.2 ลานบาท คณะ
กรรมการเผยพจิารณาตามความโดดเดน
ของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสูเปาหมาย
เพื่อยกระดับคุณภาพ           อานตอ น.4

ประกาศผล‘กองทนุ
สหวิริยาฯ รุนที่7’
4โรงเรียนควาทุน
รวม1.2 ลานบาท

ผลงานนิสิตวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร ควา
รางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ (Best of The Best) 
เรือ่งเหลก็ โครงการ Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers  หรือ  SSI4YE  ประจําป
2017 ซึ่งสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม องคความรู
ในการใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ สู
วิศวกรรุนเยาว  รับทุนรวม  40,000  บาท  ภายในงาน
การประชมุวชิาการวศิวกรรมโยธาแหงชาต ิครัง้ที ่23 
โรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา จงัหวัดนครนายก 

  ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ไดมีการจัดโครงการ  Structural  Steel
Improvement (SSI) for Young Engineers 2017 หรือ         
SSI4YE 2017 เพือ่สงเสรมิใหนสิตินกัศกึษาสาขาวศิวกรรม
โยธา ไดมีการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในดาน
การใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเนน
สรางการรับรู  คุณประโยชน  อันกอใหเกิดการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต 
โดยไดมีการเปดรับสมัคร          อานตอ น.2

  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผูจัดการท่ัวไป ดานพัฒนาธุรกิจเหล็กงานกอสราง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ
ประธานคณะทํางานโครงการ ประกาศผลและมอบโลรางวัล Best of The Best โครงการ SSI for Young Engineers ใหแกนิสิตวิศวกรรม
โยธา ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีชนะการประกวดปริญญานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของกับเหล็ก เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา 
สาขาวิศวกรรม ไดมีการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในดานการใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ โดยสรางการรับรู
คุณประโยชนอันกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต ภายในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก
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อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

รางวัลยอดเยี่ยม   ต่อจากหน้า 1

นักศึกษาช้ันปีท่ีส่ี สาขาวิศวกรรมเข้ารับทุนสนับสนุน
การทำาปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเหล็ก
สำาหรับงานก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรง-
คุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน  ประกอบด้วย  ประธานกลุ่ม
อตุสาหกรรมเหลก็ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย ผูอ้ำานวยการสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่
ประเทศไทย ประธานคณะอนกุรรมการโครงสรา้ง
เหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และตัวแทนจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด
(มหาชน) นัน้ มนีกัศกึษาผา่นเขา้รอบทัง้หมด 7 ทมี
จากจุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อม
รับทุนสนับสนุนการทำา
ปริญญานิพนธ์  ทีมละ 
20,000 บาท
  ทั้งนี้  หลังจากผล
การทำาปริญญานิพนธ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณารางวัล Best of The Best ผล
ปรากฏว่าปริญญานิพนธ์หัวข้อ พฤติกรรมการ
โก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือนของเอวคานที่มีการ
เสื่อมสภาพจากสนิมและการเสริมกำาลังด้วย
แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Shear Buckling Behaviors 
of Corroded Beam Web Strengthened with Car-
bon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)) จากนาย
กติตคิณุ จนัทรกานต ์นายณฐัพร เรอืงวาณชิยกลุ 
และนายทีปกร ศรีมั่น นิสิตวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 
4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สามารถควา้รางวลั
ดังกล่าว รับทุนรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท ในการนี้ 
ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการ
ทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ประธาน
คณะทำางานโครงการ เป็นผู้มอบรางวัล ภายใน
งานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
  นายณฐัพล สทุธธิรรม ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้น
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
ประธานคณะทำางานโครงการ กลา่ววา่ “โครงการ 
Structural Steel Improvement (SSI) for Young 
Engineers 2017 หรือ SSI4YE 2017 เป็นโครงการ
ทีไ่ดจ้ดัขึน้เปน็ปแีรก โดยมเีปา้หมาย เพือ่ผลกัดนั
ให้นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมก้าวไปสู่การเป็นวิศวกร
ที่มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้าน

การใชง้านโครงสรา้งเหลก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
กอ่สรา้ง ตลอดจนสง่ผลตอ่ความยัง่ยนืในอนาคต 
จากการดำาเนินโครงการในปีแรก ถือเป็นปีที่
ประสบความสำาเร็จเกินความคาดหมาย ทั้ง
จากการตอบรับจากมหาวิทยาลัย และจากผล
งานการเขา้ประกวดของนอ้งๆ นสิตินกัศกึษา จาก
จำานวนทั้งสิ้น 4 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีซึง่ผลงานดงักลา่ว 
ถอืเปน็ผลงานในระดบัดมีาก สามารถเผยแพรใ่ห้
เกิดประโยชน์ในระดับเวทีนานาชาติได้” 

  “โดยการคดัเลอืกผลงานรางวลั Best of The 
Best นั้น เรามุ่งเน้นผลงานที่มีศักยภาพ สามารถ
สร้างคุณประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมและสามารถ
นำาไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยผลงานที่ได้รับ
รางวัล ต้องตอบโจทย์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผน่ทรงแบน หรอื Flat Steel Product รวมถงึกอ่ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดย
ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัดงักลา่วคอื “พฤตกิรรมการ
โก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือนของเอวคานที่มีการ
เสือ่มสภาพจากสนมิและการเสรมิกำาลงัดว้ยแผน่
คารบ์อนไฟเบอร ์(Shear Buckling Behaviors of Cor-
roded Beam Web Strengthened with Carbon Fiber 
Reinforced Polymer (CFRP)) จากนิสิตวิศวกรรม
โยธาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดย

มจีดุเดน่ คอื เปน็โครงงานทีส่ะทอ้นกบัเหตกุารณ์
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับสะพานโครงสร้างเหล็กใน
ปัจจุบัน ที่มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เกิด
สนิมขึ้น  ณ  บริเวณต่าง ๆ  จนอาจส่งผลต่อความ
เสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานสะพาน” 
  นายทีปกร ศรีมั่น นิสิตวิศวกรรมโยธาชั้น
ปีที่ 4 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนทีม
ทีไ่ดร้บัรางวลั Best of The Best กลา่ววา่ การศกึษา
ในครั้งนี้เป็นการจำาลองสถานการณ์จริงในห้อง
ปฏิบัติการ โดยการเร่งปฏิกิริยาให้คานเหล็กเกิดสนิม
ตามที่ต้องการ จากนั้นจึงนำาตัวอย่างที่เกิดสนิม
จากการเร่งปฏิกิริยา ตลอดจนตัวอย่างที่ได้มีการ
เสริมกำาลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ ไปทดสอบ
จริงในห้องปฏิบัติการ แล้วจึงทำาการตรวจสอบ

พฤติกรรมด้วยแบบจำาลองคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
งานที่นอกจากจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
วศิวกรรมแลว้ ยงัชว่ยใหเ้กดิการนำาไปประยกุตใ์ช้
กบัโครงการกอ่สรา้งจรงิทีเ่กดิการเสือ่มสภาพ อนั
เปน็การเพิม่ความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชง้านสะพาน
  “ตอ้งขอบคณุบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากัด (มหาชน) ที่ได้ริเริ่มโครงการ SSI for Young 
Engineers เปน็โครงการทีด่มีาก เพราะการทำาโครง
งานแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างโครงการ
ของผมก็เยอะเหมือนกัน พอมีโครงการนี้เข้ามา
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีต้องออกเอง จากท่ีคิดไว้
ว่าสามารถทำาได้เท่าน้ี พอมีงบประมาณมาสนับสนุน
เราก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นไปได้อีกครับ”
  นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ 

SSI4YE ในปี 2018 หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
การตอบรบัทีด่เีชน่นีจ้าก
มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 
เพือ่สรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ี
คุณภาพให้เป็นต้นแบบ
แก่น้องๆ ในปีถัดไป รวมถึง
การต่อยอดสู่การนำาเสนอ
ผลงานไปยังเวทีนานาชาติ
อีกด้วย เรายังเชื่ออีกว่า 

โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for 
Young Engineers จะเปน็โครงการทีต่อ่ยอดใหน้สิติ
นักศึกษาได้หันมาสนใจพัฒนานวัตกรรมงาน
โครงสรา้งเหลก็ใหเ้พิม่มากขึน้ และเปน็ประโยชน์
แก่อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในอนาคต 
  “ในโอกาสนีข้อเชญิชวน นกัศกึษา ชัน้ปทีี ่4
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีสนใจ สมัครและส่งหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเหล็กสำาหรับงานก่อสร้าง
เข้ามากันเยอะๆ โดยสามารถดูกติกาได้ที่เพจ 
Facebook: SSI for Young Engineers และสามารถ
สอบถามเข้ามาทางกล่องข้อความ หรือโทร. 02 -
630 - 0280 - 6 ได้โดยตรงตลอดเวลาทำาการ”

ไตรกีฬา             ต่อจากหน้า 1
   

 
ที่มีปัญหาวิกฤติทางสังคมของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนักไตรกีฬา ทวิกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกว่า 900 คน ณ บริเวณใต้สะพาน
พระราม 8 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ ไดผ้นกึกำาลงัมลูนธิชิวีติพฒันา ใน
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ผู้สนับสนุนร่วม และหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาฯ วิทยาลัย
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร สำานกังาน
เขตบางพลัด กองทัพเรือ กรม
เจ้าท่า จัดการแข่งขัน Sahaviriya 
Bangkok Triathlon 2018 คร้ังท่ี 7 ข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนำารายได้
จากการจดักจิกรรมเขา้สนบัสนนุการดำาเนนิงาน
ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทำากิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้า 
กระตุ้นการท่องเท่ียว กระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน ส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ในการน้ีได้รับ
เกยีรตจิากพลเรอืเอกนายแพทย ์หมอ่มเจา้ปสุาณ
สวัสดิวัตน์ องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดงาน ให้สัญญาณปล่อยตัวนักไตรกีฬา 
และมอบถ้วยรางวัลพร้อมด้วยนายยงยุทธ  มลิทอง
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บรษิทั สหวริยิาสตลี

อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และดร. ศุลีมาศ สุทธิ-
สมัพทัน ์ประธานจดัหาทนุ มลูนธิชิวีติพฒันาฯ ณ 
บรเิวณใตส้ะพานพระราม 8 ฝัง่ธนบรุ ีเมือ่วนัเสาร์
ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย
มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 
900 คน พร้อมด้วยสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ 
  วนัแรกของการจดังาน การแขง่ขนัแบง่เปน็ 3 
ประเภท คือ 1) ไตรกีฬา บางกอก บีสต์ ประเภทบุคคล
ว่ายนำ้า 750 ม. ปั่นจักรยาน 27 กม. และวิ่ง 5 กม. 
2) ทวิกีฬา บางกอก บีสต์ ประเภทบุคคล วิ่ง 2 กม.
จักรยาน 27 กม. ว่ิง 5 กม. และ 3) บางกอก เบรฟฮาร์ท
ประเภทบคุคล วา่ยนำา้ 200 ม. ปัน่จกัรยาน 10 กม.

และวิง่ 2.5 กม. โดยกอ่นเริม่ตน้การแขง่ขนั นกัไตร-
กีฬา ทวิกีฬา และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมใจยืนสงบน่ิง
เพื่อไว้อาลัยให้เกียรติแก่ จ่าเอกสมาน กุนัน อดีต
หน่วยซีลและอดีตแชมป์นักไตรกีฬาหลายสมัยที่
เสียชีวิตจากการช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่า 
13 คน ที่ถำ้าหลวง-ขุนนำ้านางนอน จ.เชียงราย ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา เสียสละที่ยิ่งใหญ่
  และสำาหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 8 
กรกฎาคม 2561 เปน็การแขง่ขนัในระยะมาตรฐาน 
ไตรกฬีา ทฟัไทย ประเภทบคุคลและทมีผลดั 3 คน 
คือ ว่ายนำ้า 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 54 กม. และวิ่ง 10 

กม. และทวิกีฬา ทัฟไทย ประเภทบุคคล วิ่ง 4 กม. 
จักรยาน 54 กม. วิ่ง 10 กม. ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน
ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ประเภททั่วไป หญิง
นานาชาติ ทัฟไทยไตรกีฬา คือ มิสบริททานี แคม
เบล ชาวออสเตรเลีย จากประเทศออสเตรเลีย, ผู้
ชนะเลิศ ประเภททั่วไป ชายไทย ทัฟไทยไตรกีฬา 
คือ มร.แซมมวล เบิร์น, ผู้ชนะเลิศ ประเภททั่วไป 
หญิงไทย ทัฟไทยไตรกีฬา คือ พัทณรินทร์ จุฬา
ลักษณ์ศิริบูรณ์, ผู้ชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป ทัฟ
ไทยไตรกฬีา อนัดบั 1-2 ทมี A.J.Plast และอนัดบั 3 
ทีมสหวิริยา ประกอบด้วย อภิวัฒน์  ตั้งทวีมงคล, 
ต่อศักดิ์ พิริยะสงวนพงศ์ และ สมศักดิ์ สาระทวย,

65 ประเภททีมท่ัวไป ทัฟไทยไตรกีฬา และผู้ชนะเลิศ
ประเภทชมรมสมาคมสะสมแต้มสูงสุด ทัฟไทย
ไตรกีฬา คือชมรมแบงค็อก สตาร์ หลังจากเสร็จ
สิ้นงาน สหวิริยากรุงเทพฯ ไตรกีฬา ครั้งที่ 7 ได้รับ
การชื่นชมจากนักกีฬาเป็นอย่างมากว่า เป็นการ
จัดการแข่งขันไตรกีฬาที่ดีที่สุด
  นายยงยุทธ  มลิทอง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เอสเอสไอ กล่าวว่า “เอสเอสไอตระหนักถึง
การดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เราขอจึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมโดยการ
เป็นผู้สนับสนุนของการจัดงานไตรกีฬา โดยรายได้

ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากการจัดงานมอบให้มูลนิธิชีวิต
พัฒนาฯ เพื่อนำาไปส่งเสริมการดำาเนินงานของ
มูลนิธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจการ
ด้านการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม บำาบัด
แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาวิกฤติทาง
สังคมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ภายหลังปล่อย ส่งเสริมด้านการศึกษาการฝึก
วิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมและการบำาบัดเด็กที่มี
ปญัหาทางสงัคม กจิกรรมวนันีจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย
หากขาดนักกีฬาให้การสนับสนุนด้วยการสมัคร 
ทำาใหม้รีายไดเ้ขา้สูม่ลูนธิจิำานวนเงนิ 1.2 ลา้นบาท 
ผมต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ” 

   ดร.ศลุมีาศ สทุธสิมัพทัน ์
ประธานจัดหาทุน มูลนิธิชีวิต
พัฒนาฯ กล่าวว่า “การแข่งขัน
ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลัก
อย่างดีย่ิงจากบริษัท สหวิริยา สตีล-
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และ 
ผู้สนับสนุนร่วม นอกจากนี้ขอ
ขอบคณุองคก์รภาครฐัในหลายๆ 
หน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ การกีฬา

แห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาฯ
วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร และหนว่ยงานอกี
หลายแห่ง เช่น สำานักวัฒนธรรม สำานักส่ิงแวดล้อม
สำานักการโยธา สำานักอนามัย สำานักการแพทย์
สำานักการจราจรและขนส่ง  สำานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  สำานักการระบายนำ้า  สำานักงานเขต
บางพลัด กองประชาสัมพันธ์ สำานักปลัดกทม.
กองทัพเรือ  กรมเจ้าท่า ท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
กศุลในครัง้นีส้ำาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเราจะนำาเงนิ
ที่ได้รับไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
สร้างคุณค่าให้มากที่สุดที่จะดำาเนินการได้”

SSI p.2.indd   1 30/7/2561 BE   01:09



ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

SSI p.3.indd   1 30/7/2561 BE   01:12



ประจําวันที่  1  สิงหาคม  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 ส.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 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการ
 คอมพิวเตอร (1 อัตรา)
 วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา / ชลประทาน (1 อัตรา)
 วิศวกรหุนยนต วุฒิปริญญาตรี สาขาววิศวกรรมโลหะการ (1 อัตรา)
• นิติกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. มีประสบการณขับรถโฟลคลิฟ
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส สาขาชางไฟฟา ชางเครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิค หรือชางยนต

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

• ชางซอมบํารุงเครื่องกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ชางโลหะ หรือชางยนต
• ชางซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาไฟฟา อิเล็กทรอนิค
• พนักงานขับปนจั่น  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• ผูชวยผูจดัการฝายซอมบาํรงุสญัญา  จํานวน 1 อตัรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา
 วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) 
 วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

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

กองทุนสหวิริยา    ตอจากหนา 1
   

 
ตอบสนองปญหาและสิ่งที่โรงเรียนตองการพัฒนา 
พรอมมีเปาหมายตัวชี้วัดและประเมินชัดเจนได
  ตามที่ กลุมเหล็กสหวิริยาผนึกกําลังหนวยงาน
การศึกษาสวนทองถิ่นและสวนกลางดําเนินโครงการ 
“กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาง-
สะพาน” ข้ึน โดยเปดรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ป ของโรงเรียนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน       
ชิงทุนรวมมูลคา 1.2 ลานบาท โดยมีคณะกรรมการ
จากภาคการศึกษาสวนกลางและสวนทองถิ่นเปน       
ผูตัดสิน ผลปรากฏวา โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนบานคลองลอย 
โรงเรียนบานเขามัน ไดรับทุนรวม นําไปพัฒนาตาม
แผนที่ไดตั้งเปาหมายไว ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการ
นิเทศติดตามประเมินผลเปนระยะในการมอบทุน
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการท่ัวไป
สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
ตัวแทนผูบริหารกลุมเหล็กสหวิริยา เปดเผยวา “สําหรับ
ป 2561 นี้ ผมขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่สงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปเขามาประกวดในโครงการ
กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ประจาํป 2561 รุนที ่7 นบัเปนโครงการทีผู่บรหิารสถาน
ศึกษาและคณะครูหลายๆ ทานตางรูจักและมีความ
คุนเคยเปนอยางดี รวมถึงมีความพยายามเปนอยางย่ิง
ที่จะทําใหโครงการนี้เกิดประโยชนกับลูกหลานของ
พวกเราชาวบางสะพานใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
ภายใตความรวมมอืจากหนวยงานภาคการศกึษาทัง้
สวนกลางและสวนทองถิน่ ในการนาํพาการศกึษาของ
อําเภอบางสะพานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกลุมเหล็ก
สหวิริยา ไดจัดทําโครงการที่พัฒนาดานการศึกษา
มากมายหลายโครงการ ซึ่งโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ก็เปนอีกหน่ึง
โครงการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอยาง
ตอเนื่อง และนับเปนเรื่องเปนที่นายินดี เนื่องจากใน
ปนีม้ ี4 โรงเรยีนทีผ่านเขารอบมานาํเสนอแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป ไดแก โรงเรียนสมาคม

เลขานกุารสตร ี1 โรงเรยีนบานสวนหลวง โรงเรยีนบาน
คลองลอย และโรงเรยีนบานเขามนั โดยทัง้ 4 โรงเรยีน 
ลวนแลวแตนําเสนอแผนไดมีความนาสนใจเปนอยางย่ิง
ทาํใหคณะกรรมการโครงการฯ ตดัสนิใหทัง้ 4 โรงเรยีน
ไดรับทุนสนับสนุนพัฒนา จากโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจําป 
2561 เปนรุนที่ 7 ซึ่งกลุมเหล็กสหวิริยา ในฐานะเปน
ผูอํานวยการทุนในการจัดสรรปละ 1.2 ลานบาท หวัง
เปนอยางยิ่งวาทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษานี้จะ
เกิดประโยชนมากที่สุดกับโรงเรียน 
  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จะขับเคล่ือน

เพียงคนเดียวไมได ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
ภาคการศกึษาทัง้สวนกลางและสวนทองถิน่ ผูบรหิาร
สถานศึกษาและคณะครูทุกทาน ซึ่งลวนเปนกําลัง
สาํคญัทีจ่ะทาํใหโครงการดาํเนนิการตอไปได ซึง่กลุม
เหล็กสหวิริยา มีความยินดีที่จะพยายามผลักดันทุน
ทัง้หมดใหไปสูโรงเรยีน ผมขอขอบคณุทกุทานในสวน
ของความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอบางสะพานมาอยางตอเนื่อง ขอบคุณครับ”
  นางสาววีณา อัครธรรม ผูทรงคุณวุฒิจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการโครงการฯ กลาววา “ตองขอแสดงความยนิดี
กบั 4 โรงเรยีน ไดแก โรงเรยีนสมาคมเลขานกุารสตร ี1
โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนบานคลองลอย และ
โรงเรียนบานเขามัน ที่ไดรับทุนสนับสนุนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มูลคารวม 1.2 ลานบาท ซึ่ง
แตละโรงเรียนตางนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ป ไวไดอยางนาสนใจทั้ง 4 โรงเรียน 
ดังนี้ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1และโรงเรียน
บานสวนหลวง นําเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหไดคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาน
คลองลอยและโรงเรียนบานเขามัน นําเสนอโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ดิฉันขอเปนกําลังใจใหทั้ง 4 โรงเรียนสามารถ
ปฏบิตัติามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ปท่ี
ไดนําเสนอไวกับทางคณะกรรมการประสบความสําเร็จ

อยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้นี ้ ขอใหกลุม
เหล็กสหวิริยา ดําเนินโครงการนี้ตอไป เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหแกสถานศึกษา
ในอําเภอบางสะพานอยางยั่งยืน และเกิดประโยชน
ตอลูกหลานชาวบางสะพานอยางเขมแข็ง”
  ดร.ไพรชั มณโีชต ิผูอาํนวยการสาํนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ  เขต 1
คณะกรรมการโครงการฯ กลาววา “ผมขอขอบคุณ
กลุมเหล็กสหวิริยาที่ใหเกียรติผมมารวมรับฟง รับ
ทราบ รับรูรายละเอียดโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ซ่ึงดําเนินการ
มาตอเนื่อง กาวเขาสูปที่ 7 ขอบคุณทั้ง 4 โรงเรียนที่
มีความมุงมั่นที่จะทําหลายๆ สิ่งใหเกิดประโยชนกับ
นกัเรยีนบางสะพาน มุงเนนการพฒันาทัง้ 3 ดาน ไมวา

จะเปนทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต 
ซึ่งกลุมเหล็กสหวิริยา เปนองคกรที่อยูเคียงขางการ
พัฒนามาโดยตลอด เพราะตนไม 1 ตน ยอมตองมี
หลายราก หากมีรากเดียวก็คงเติบโตชา หากมีหลาย
ราก กจ็ะชวยกนัสงอาหาร ทาํใหตนไมเจรญิเตบิโตได
เรว็ขึน้ ผมขอขอบคณุกลุมเหลก็สหวริยิาเปนอยางสงู
ทีไ่ดรวมเดนิหนาโครงการกองทนุสหวริยิารวมพฒันา
คณุภาพการศกึษาบางสะพานมาตอเนือ่งถงึ 7 ป ใหมี
ศกัยภาพดานคณุภาพการศกึษาสงูเทากบัเมอืงหลวง
ผมเชื่อวาทุกโรงเรียนตางมุงมั่นที่จะพัฒนาเด็ก
บางสะพานใหมีการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป โครงการ
กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เปนอีกหนึ่งโครงการที่มีสวนในการ
สนับสนุน คํ้าจุนปจจัยหลักของสถานศึกษา แมวา
เราจะมีความขาดแคลน แตเราสามารถเติมเต็มใน
สวนที่ขาดแคลนนั้นได ซึ่งในอนาคตเด็กบางสะพาน
จะตองมีศักยภาพสูง ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ 
อาชีพ และทักษะทางดานสังคม ขอขอบคุณคณะ
กรรมการทุกๆ ทานที่มีสวนรวมดําเนินการใหการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอบางสะพานใหดี
ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ขอบคุณครับ”
  นายพิเศษ มากมา ผูอํานวยการโรงเรียน
บานสวนหลวง ซึ่งเปนโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก 
กลาววา “ในนามของโรงเรียนบานสวนหลวงตองขอ
ขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยาท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา และจัดตั้งโครงการกองทุนสหวิริยาฯขึ้น
เพื่อรวมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน ซ่ึงโรงเรียนสวนหลวง
ก็เปนโรงเรียนหนึ่งที่ไดรับโอกาสในการสนับสนุนทุน
พฒันาคณุภาพการศกึษาจากกลุมเหลก็สหวริยิาภาย
ใตโครงการกองทุนสหวิริยาฯ โดยในป 2561 โรงเรียน
บานสวนหลวงไดรับคัดเลือกใหไดรับทุนสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโครงการกองทุนสหวิริยาฯ
เปนครั้งที่ 2 แลว ซึ่งผมจะนําทุนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาที่ไดรับจากโครงการนี้ไปใชในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯที่ทางโรงเรียนบานสวนหลวงได
เสนอกับคณะกรรมการไวใหเกิดประโยชนและการ
พัฒนาใหมากที่สุดครับ ขอบคุณครับ”
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