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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

เวทีทุนวิจัยเหล็ก   ต่อจากหน้า 1

อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างไป
พร้อมกัน
	 	 ตามที่	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	
(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	ได้จัดประกวดปริญญา
นิพนธ์หัวข้อที่เกี่ยวกับเหล็ก	 ภายใต้โครงการ	
“Structural	 Steel	 Improvement	 (SSI)	 for	 Young	
Engineers	Program		2018”		(ป	ี2)		หรอื		SSI4YE	เพือ่
มอบทนุการศกึษา	พฒันาองคค์วามรู	้สรา้งความ
เข้าใจเรื่องเหล็กรีดร้อนให้แก่	นิสิต		นักศึกษา	ชั้น
ปีที่	 4	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	สร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิต	และนวัตกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำาหรับการใช้ใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง	สร้างการรับรู้และคุณ
ประโยชน์ของการนำาเหล็กไปใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง	พัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรม
และการนำาไปใชจ้รงิ	เกดิมลูคา่เพิม่แกผ่ลติภณัฑ์
งานก่อสร้างในประเทศนั้น
	 	 การประกวดปริญญานิพนธ์ในปีนี้ 	 มี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	สนใจส่งหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์เก่ียวกับเหล็ก	เข้าประกวดจำานวน
ทัง้สิน้	7	หวัขอ้	ประกอบดว้ย		1)	หวัขอ้	ชิน้สว่นและ
รอยตอ่สำาเรจ็รปูสำาหรบัโครงสรา้งเหลก็ขนาดเลก็	
2)	 หัวข้อ	พฤติกรรมจุดต่อคานและเสาช่องเปิด
วงกลม	3)	หัวข้อ	การโก่งเนื่องจากแรงเฉือนของ
เอวคานที่มีผลต่อความเสียหายจากอุณหภูมิสูง
และการเสริมกำาลังด้วยแผ่นคอมโพสิต	 (CFRP)	
4)	หัวข้อ	กำาลังความล้าของแผ่นเหล็กเสริมกำาลัง
ดว้ย	CFRP	ในชว่งอายเุริม่ตน้			5)	หวัขอ้	การศกึษา
พฤติกรรมแปรเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น		6)	หัวข้อ
ความคงทนของโครงสร้างเหล็กท่ีมีระบบป้องกันไฟ
7)	หัวข้อ	การเปรียบเทียบพฤติกรรมอาคารโครงสร้าง
เหล็กสำาเร็จที่ก่อสร้างด้วยระบบ	Pre-Engineered	
Building	และ	Conventional	Steel	Truss
	 	 ซึ่งหัวข้อที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดมีความ
โดดเด่น	 และน่าสนใจเป็นอย่างมาก	ทั้งนี้	 ได้
มีคณะกรรมการตัดสิน	 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	 1.	 นายวิกรม	
วัชระคุปต์	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 2.	 นายวิโรจน์				
โรจน์วัฒนชัย	 ผู้อำานวยการสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 (ISIT)	 3.	 ดร.จุลเทพ	
ขจรไชยกลู	ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วัสดุแห่งชาติ	 (MTEC)	4.	ดร.สุทัศน์	ลีลาทวีวัฒน์	
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้าง
เหล็ก	สาขาวิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมสถานแห่ง

ความปลอดภัย     ต่อจากหน้า 1
   
 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในทุกมิติอย่างเข้มข้น	 เพื่อลดอุบัติเหตุจากการ
ทำางานให้เป็นศูนย์
  นายมนินทร์  อินทร์พรหม		ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ	่สายการผล	ิบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิ
ดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	หรือเอสเอสไอ		เปิดเผยว่า		
ตามที่	 โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	 ได้ดำาเนิน
โครงการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภัยในองค์กร	
โดยได้นำาเทคนิค	Behavior	Based	Safety	(BBS)	มา
ปรบัใชใ้นการบรหิารจดัการความปลอดภยั	อาชวี-
อนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 เพื่อ
ช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำางาน	และเสริมสร้าง
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี	 ที่ถูกต้องให้กับ
พนักงานในองค์กรนั้น	โดยได้ดำาเนินการ	มาแล้ว	
7	ปี	 ตั้งแต่ปี	 2556	พร้อมทั้งได้เพิ่มความมุ่งมั่น
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม	
ที่ช่วยสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับพนักงานครบทั้ง

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น	 โดยเน้น
การสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย	การดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมให้กับตนเอง	 เพิ่มช่องทางให้พนักงาน
สามารถแสดงความคดิเหน็หรอืแนะนำากจิกรรมที่
จะชว่ยใหม้กีารปรบัปรงุ	พฒันาแนวทางการปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น
	 	 จากการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวตลอดช่วง
เวลาทีผ่า่นมา	ทำาใหโ้รงงานเอสเอสไอบางสะพาน
มีการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยในการทำางานที่
ดีขึ้นมาโดยตลอด	ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	
ตั้งแต่ปี	2556	-	2561	มีแนวโน้มลดลง	โดยเปรียบ
เทียบกับผลรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี	
2556	จำานวน	29	ครั้ง	 และผลรวมสถิติอุบัติเหตุ
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในรอบปี	 2561	มีจำานวน	8	ครั้ง	
ส่วนผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สถิติการ
ทิ้งขยะถูกต้องในรอบปี	 2561	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน	 โดยสถิติการทิ้งขยะ
ถูกต้องในรอบปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	95	ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทในปี	2561
	 	 นอกจากนี้	ยังทำาให้ค่า	LTIFR	หรือ	ค่าอัตรา

ความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมงการทำางาน	ลดลงตำ่าสุดในรอบ	 9	ปี	 นับ
ตั้งแต่บันทึกสถิติมา	โดยในปี	2553	สูงถึง	3.23	มา
อยู่ที่	0.31	ในปี	2561	
  “บริษัทมีความมุ่งมั่นให้สถิติอุบัติเหตุเป็น
ศูนย์	 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	 โดยได้ตั้งเป้าหมาย
โครงการของปี	 2562	 นี้	 คือ	 การสนับสนุนการ
ดำาเนินงานและการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายงานตระหนัก
ถึงการเสริมสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัย	
สิ่งแวดล้อมโดยให้มีปัจจัยชี้วัด	 (KPI)	 การมีส่วน
ร่วมของพนักงาน	100	เปอร์เซ็นต์	และผมจะช่วย
สนับสนุนการดำาเนินงาน	สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในทกุมิตอิยา่งเขม้ขน้”
	 	 นายมนินทร์	กล่าวว่า	“ผมต้องขอขอบคุณ
พนักงานทุกท่านที่ช่วยกัน	 รักษากฎระเบียบ
และกติกาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
พฒันาการทำางาน	โดยไดค้ำานงึถงึความปลอดภยั
มาก่อนเสมอ	ทำาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง
อย่างเห็นได้ชัด	และอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด
หากเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเสมอ”

  นายชาญวทิย ์ฤกษม์าก	Senior	Supervisor	
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ		เอสเอสไอ		กล่าวว่า
“ผมเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงในการจัดทำา	BBS	ภายใน
องคก์ร	เปน็การปลกูฝงัพฤตกิรรมความปลอดภยั
ให้กับพนักงานและคิดว่าสามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุ	 และลดการได้รับบาดเจ็บได้	 และช่วย
ส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร	 เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ	
BBS	และนำาไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะเกิดผลดี
ทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร	 ในฐานะที่ผมเป็น
พนกังานคนหนึง่ในองคก์รกย็นิดทีีจ่ะเขา้รว่มและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ครับ”	
	 	 นายเมธา		ธนูทอง	Senior	Supervisor	สำานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ	เอสเอสไอ	กล่าวว่า	“ส่วน
ตัวผมก็ชอบนะครับกิจกรรม	BBS	 เพราะคิดว่า
เปน็การกระตุน้จติสำานกึทีด่ขีองสมาชกิในองคก์ร		
ในเรือ่งของพฤตกิรรมความปลอดภยั	โดยเฉพาะ
กิจกรรมการเขียน	BBS	CARD	ที่เราต้องเขียนเป็น
ประจำาทุกเดือนทำาให้ผมได้ทบทวนในเรื่องของ
ความปลอดภัยด้วย”

ประเทศไทย		5.	นายณฐัพล	สทุธธิรรม	ตวัแทนจาก	
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	(SSI)	ภายใต้เงื่อนไข
และเกณฑ์การตัดสิน	
1.	 ข้อกำาหนดทั่วไป	 เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน	หรือ	 flat	 steel	
product	เชน่เหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น	(hot-rolled	
coil)	เหล็กแผ่นหนา	(steel	plate)	หรือ	ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากเหล็กทรงแบน	เช่น	ท่อเหล็ก	เหล็กรูป
พรรณขึน้รปู	เยน็	เหลก็รปูพรรณเชือ่มประกอบ	ใน
การศึกษาวิจัยโครงการ			
2.	เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิน	
	 	 เกณฑ	์1	(40	คะแนน)	เปน็โครงการทีส่ามารถ
ต่อยอดหรือพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์	ได้จริงในเชิง
พาณิชย์	

	 	 เกณฑ์	2	(30	คะแนน)	เป็นโครงการท่ีมีการใช้
นวัตกรรม	อันสามารถสร้าง	มูลค่าเพิ่มได้ในเชิง
วิศวกรรม	
	 	 เกณฑ์	3	(30	คะแนน)	เป็นโครงการที่ก่อให้
เกิดประโยชน์กับสังคมและ	สิ่งแวดล้อม
  จากผลทำาให้มี	 3	 หัวข้อปริญญานิพนธ์				
ผ่านเข้ารอบแรก	และรับทุนนำาไปศึกษา	มูลค่า
ทีมละ	20,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	60,000	บาท	
ประกอบด้วย		
	 1)	 นายกิตติธัช	 อรุณโชติวงศ์	 นายเจษฎา	
จำาปาแดง	และ	นายอานนท์	ทรัพย์อังคณา	จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 หัวข้อ	 ชิ้นส่วนและ
รอยตอ่สำาเรจ็รปูสำาหรบัโครงสรา้งเหลก็ขนาดเลก็	

	 2)	 นายกมลวรรธน์	 กิตติโพวานนท์	 นายภค
วัฒน์	 เกิดสุข	 และนายปุณณชัย	 ชวนบุญ	จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
หัวข้อ	ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบ
ป้องกันไฟ	
	 3)	 นางสาวศรีกุลณัฐ	 นิลโนรี	 นางสาววีณา	
ไม่ลืมญาติ	และ	นายธนพล	รุจจิรัฐถิติกาล	จาก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวข้อ	การเปรียบเทียบ
พฤตกิรรมอาคารโครงสรา้งเหลก็สำาเรจ็ทีก่อ่สรา้ง
ด้วยระบบ	Pre-Engineered	Building	และ	Conven-
tional	Steel	Truss		
  โดยหลังจากเสร็จส้ินการศึกษาหัวข้อปริญญา
นิพนธ์และผ่านการรับรองจากคณะอาจารย์

ประจำามหาวิทยาลัยแล้ว	นักศึกษาจะต้องผ่าน
การคัดเลือกและตัดสินจากคณะทำางานผู้ทรง
คุณวุฒิอีกคร้ัง	โดยการเข้านำาเสนอผลงานหลังจาก
ที่ได้ทำารูปเล่มปริญญานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว	
เพือ่คดัเลอืกทมีทีจ่ะไดร้บัรางวลั	Best	of	The	Best	
สุดยอดปริญญานิพนธ์	 รับทุนการศึกษาเพิ่มอีก	
มลูคา่	20,000	บาท	รวมมลูคา่ทนุการศกึษาทัง้สิน้
160,000	บาท
  นายณัฐพล สุทธิธรรม	หัวหน้างานด้าน
การพฒันาธรุกจิเหลก็	งานกอ่สรา้ง	บมจ.	สหวริยิา	
สตีลอินดัสตรี	 (SSI)	กล่าวว่า	โครงการ	Structural	
Steel	Improvement	for	Young	Engineers	หรือ	SSI-
4YE	นั้น	ทางทีมงาน	Steel	Construction	Business	

Development	 (SCB)	ยังคงเดินหน้าด้วยความมุ่ง
มั่นตั้งใจเช่นเดิม	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
สรา้งเสรมิใหน้อ้งๆ	นสิตินกัศกึษา	ไดม้ทีกัษะและ
ความรู้ด้านงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กท่ีเพ่ิมข้ึน
ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	ผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็	social	media	ในเฟสบุค๊
เพจ	 SSI4YE	 และผ่านการนำาเสนอให้กับน้องๆ	
ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	ทั่วประเทศ	ตลอดจน			
การสนับสนุนให้น้องๆ	นิสิตนักศึกษา	ได้มีส่วนร่วม
ในการนำาเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์เพื่อ
ประกวดแขง่ขนัหาผูช้นะเลศิ	โดยสำาหรบัโครงการ	
SSI4YE	ได้เข้าสู่ช่วงท้ายของโครงการปี	2018	ซึ่ง
เป็นช่วงของการหาสุดยอดปริญญานิพนธ์	หรือ	
Best	of	the	Best	Senior	Project	Award	
	 	 โดยสำาหรับโครงการ	SSI4YE	2018	นี้	 ได้มี
น้องๆ	จำานวนทั้งสิ้น	3	ทีม	จาก	3	มหาวิทยาลัย	ได้
รับรางวัลชนะเลิศและผ่านเข้าสู่การประกวดสุด
ยอดปริญญานิพนธ์	ซึ่งประกอบไปด้วย	(1)	น้องๆ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	หัวข้อ	 ชิ้นส่วน
และรอยต่อสำาเร็จรูปสำาหรับโครงสร้างเหล็ก
ขนาดเล็ก	(2)	น้องๆ	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 หัวข้อ	 ความคงทนของ
โครงสรา้งเหลก็ทีม่รีะบบปอ้งกนัไฟ	และ	(3)	นอ้งๆ	
จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวข้อ	การเปรียบ
เทียบพฤติกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กสำาเร็จ
ที่ก่อสร้างด้วยระบบ	 Pre-Engineered	 Building	
และ	Conventional	Steel	Truss	ซึ่งคณะทำางานได้
วางแผนการจดังาน	SSI4YE	2018:	Best	of	the	Best	
Senior	 Project	Award	 ในช่วงไตรมาสที่	 3	ของปี	
2562	นี้	 โดยรายละเอียดของงานจะแจ้งให้ทราบ
ในลำาดับถัดไป
	 	 สำาหรับโครงการ	 SSI4YE	 2019	ทางคณะ
ทำางานกไ็ดด้ำาเนนิการประสานไปยงัมหาวทิยาลยั
ต่างๆ	ทั่วประเทศ	 และได้เริ่มการจัดกิจกรรมที่	
คณะวิศวกรรมโยธา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ	ี(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)	เปน็
ที่แรก	 เมื่อวันที่	 26	กุมภาพันธ์	 2562	และก็หวัง			
เปน็อยา่งยิง่วา่มหาวทิยาลยัตา่งๆ	ทัว่ประเทศจะ
ใหก้ารตอบรบัเขา้รว่มโครงการอยา่งอบอุน่ดงัเชน่
ในปีที่ผ่านๆ	มา	และท้ายที่สุดนี้ทางทีมงานต้อง
ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารของ	 SSI	 ที่
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของโครงการ	 ให้การ
สนับสนุนการดำาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
จนก้าวเข้าสู่ปีที่	3	ขอบพระคุณมากอีกครั้งครับ
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โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562 
ในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
มีผู้เข้าร่วมงานจำานวนทั้งสิ้น 1,075 คน                                                                                                                           
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2562 ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จัดงานประเพณี
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำาปี 2562 เพื่อ
สืบสานประเพณีไทยที่มีมาช้านาน และเชิดชู
ปูชนียบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ไดม้สีว่นรว่มในการแสดงความกตญัญกูตเวทติา
และตระหนักถึงความสำาคัญของผู้สูงอายุ โดยมี
กจิกรรมจดัขบวนแหผู่ส้งูอาย ุกจิกรรมรดนำา้ดำาหวั 
การมอบของที่ระลึก และขอพรจากผู้สูงอายุ
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำานวนทั้งสิ้น 200 คน
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหาร
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอว่า “เป็นประจำาทุกปีที่กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยในปีนี้ กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานให้แก่     
หนว่ยงานราชการ จำานวน 4 หนว่ยงาน และชมุชน
ในอำาเภอบางสะพาน จำานวน 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น  
6 แห่ง ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมในแต่ละพื้นที่
เตม็ไปดว้ยความสขุ ความอบอุน่ และรอยยิม้ของ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผมในนามของผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ซึ่งดำาเนินธุรกิจอยู่ในอำาเภอบางสะพาน มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบโอกาสในการร่วม
สนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในอำาเภอบางสะพาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนาชุมชนบางสะพาน ตามแนวทางการพัฒนา
ยั่งยืนต่อไปครับ”
  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 
เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  กลุ่มเหล็กสหวิริยา  ร่วม
สนับสนุนการจัดงานให้แก่หน่วยงานราชการ จำานวน
4 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน 
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง องค์การ
บริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ องค์การบริหาร
สว่นตำาบลทองมงคล และรว่มสนบัสนนุชมุชนใน
อำาเภอบางสะพาน จำานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน

บา้นทา่ขาม และชมุชนบา้นหลกัเมอืง รวมจำานวน
ทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยมอบของที่ระลึกเป็นข้าวกล้อง
หอมมะลิ จำานวน 400 กิโลกรัม ข้าวอินทรีย์
ออร์แกนิคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ รับประทานง่าย 
สะอาดปลอดภัยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ชุมชนสามแยกบ้านสวน ตำาบลร่อนทอง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่ดี และเป็นการส่งเสริมการตลาด
ใหก้บักลุม่วสิาหกจิชมุชนบางสะพาน โดยมผีูเ้ขา้
ร่วมงานเป็นผู้สูงอายุ จำานวน 755 คน และหน่วยงาน
ราชการ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน จำานวน  
320 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 1,075 คน                                                                                                                           
  นางละเมียด อยู่ที่ ผู้สูงอายุตำาบลพงศ์-
ประศาสน์ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ
มากๆ ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาเห็นความสำาคัญของ
ผูส้งูอายมุาโดยตลอด คอยใหก้ารสนบัสนนุตา่งๆ

มากมาย รวมถึงกิจกรรมวันผู้สูงอายุในวันนี้ด้วย 
ทำาให้ผู้สูงอายุสนุกและมีความสุขมากๆ ค่ะ”
  นายโกศล ทองกรอย  ผู้สูงอายุตำาบลแม่รำาพึง
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “ขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาท่ีเล็งเห็นความสำาคัญของผู้สูงวัย โดยการ
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ช่วยให้ผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถ 
และสง่เสรมิใหส้ขุภาพรา่งกายแขง็แรง อารมณด์ี
อยู่คู่กับลูกหลานชาวบางสะพานไปนานๆ ”
  นายกิตติพงศ์ ฉินวดี ผู้สูงอายุตำาบล
กำาเนิดนพคุณ ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “ขอ
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยามากๆ ที่จัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ ทำาให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีความสำาคัญ 
มลีกูหลานมารดนำา้ขอพร ยิง่รูส้กึชืน่ใจมาก อยาก
ใหห้นว่ยงานในอำาเภอบางสะพานจดักจิกรรมดีๆ  
แบบนี้ทุกๆ ปีครับ”
  ทั้งนี้  บจม.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ
เอสเอสไอ สำานักงานกรุงเทพฯ ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ประจำาปี 2562 ช่วงเช้าร่วมกันทำาบุญ
ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แดพ่ระสงฆ ์สามเณร 
จำานวน 10 รูป ช่วงบ่ายมีพิธีสรงนำ้าพระพุทธมนต์
รดนำ้าดำาหัว ขอพรจากผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ตัวเองและครอบครัวสืบไป นอกจากน้ีได้เชิญชวน
พนักงานร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือเสื้อ  
ลายดอกสีสันสดใส เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
เทศกาลสงกรานต์ พร้อมกิจกรรมการประกวด
ชุดแต่งกายชิงรางวัลจากผู้บริหาร  ในการนี้จึงขอ
เชิญชวนพนักงานทุกท่านร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีแบบนี้
ต่อไป

เชิดชูปูชนียบุคคล   ต่อจากหน้า 1

อาสาทาสี            ต่อจากหน้า 1
   

 

และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน อีก
ทั้งกล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการทำาความดี กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำานวน
ทั้งสิ้น 30 คน 
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  ทีมงานเอสเอสไอ
อาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ จัดกิจกรรมอาสาทาสีรั้วและ    
ปา้ยชือ่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล บา้นถำา้
คีรีวงศ์ หมู่ 1 ตำาบลธงชัย อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่
ได้ดำาเนินงานผ่านโปรเจค ‘หนึ่งฝ่ายงาน หนึ่ง
โครงการอาสา ปี 3’ ภายใต้โครงการ “25 ปี เอส
เอสไอ 250 ความด ีพนัดวงใจอาสา” เพือ่รว่มทำานุ
บำารงุรกัษาสาธารณประโยชนใ์หแ้กช่มุชนในพืน้ที่
อำาเภอบางสะพาน นำาทีมโดยนายอำานวย ทูล-
สงวนศรี ผู้จัดการฝ่ายการจัดการคลังสินค้าและ
วัตถุดิบ เอสเอสไอ พนักงานจิตอาสากลุ่มเหล็ก
สหวริยิา และผูม้สีว่นไดเ้สยีในพืน้ทีร่ว่มแรงรว่มใจ
กัน มีเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนทั้งสิ้น 30 คน 
  นายอำานวย ทูลสงวนศรี ผู้จัดการฝ่ายการ
จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ ‘เอสเอสไอ’ กล่าว
กับผู้สื่อข่าว ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า โครงการ
จิตอาสา ‘หนึ่งฝ่ายงาน หนึ่งโครงการอาสา ปี 3’
ภายใต้โครงการ  “25  ปี  เอสเอสไอ  250  ความดี
พันดวงใจอาสา” มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนบางสะพาน และสังคม
อย่างยั่งยืน โดยการร่วมกับพนักงาน ชุมชน 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นด้านสร้าง
สาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ด้านทำานุบำารุง

รกัษา ดา้นสขุภาพและกฬีา ดา้นพฒันาการศกึษา 
หรือแม้แต่ด้านความปลอดภัยชุมชนด้วย
  “ทั้งนี้ มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำา
สาธารณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ณ บ้านถำ้า    
คีรีวงศ์ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ทีมงานและ
อาสาทกุคนทีม่ารว่มกจิกรรมมคีวามตัง้ใจในการ
ปฏิบัติภารกิจให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ   
ทุกคนมากครับท่ีแสดงออกถึงความสามัคคี ความ
ร่วมแรง ร่วมใจกันทำาประโยชน์ในพื้นที่บ้านเรา
อำาเภอบางสะพาน และขอเชิญชวนทุกท่านท่ีสนใจ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำาความดีแบบนี้กัน
เยอะๆ นะครับ”
  นายศักดา  มีอารีย์  ผู้อำานวยการ โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตำาบล บา้นถำา้ครีวีงศ ์ใหส้มัภาษณ์
ว่า “ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมใจกันพัฒนา
สาธารณประโยชน์แห่งนี้ให้ดูสวยงามขึ้น วันนี้
ผมมีความสุขมากครับที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้า
มาจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่บ้านถำ้าคีรีวงศ์ 
เพราะคิดว่านอกจากการดูแลใส่ใจในบริการที่ดี
ของโรงพยาบาลแล้ว สภาพแวดล้อมที่ดีนับเป็น
อีกสิ่งที่สำาคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพใจที่ดีขึ้นด้วยครับ”

  นางมุกสา เนตรน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกมีความยินดีที่ได้เป็น           
สว่นหนึง่ในการทำาอาสาครัง้นี ้นบัวา่ไดท้ำานบุำารงุ
สาธารณประโยชนใ์หก้บัคนสว่นรวมใหก้ลบัมาดู
สวยงามขึน้ ถงึแมว้นันีจ้ะมอีากาศรอ้น แตม่คีวาม
ตั้งใจเต็มที่ที่จะช่วยกันทำาให้ภารกิจสำาเร็จค่ะ”
  นางจตุพร สุวรรณศรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ให้สัมภาษณ์ว่า “สำาหรับกิจกรรมจิตอาสาเคยได้
เข้าร่วมทำากิจกรรมมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็น
อีกกิจกรรมที่ดีที่จะได้ร่วมกับจิตอาสาทุกท่าน 
ปรบัปรงุทาสรีัว้โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล 
สำาหรับใช้เป็นสาธารณประโยชน์ของบ้านถำา้คีรีวงศ์
ในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน และอยากเชญิชวนทกุ

ท่านที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมอาสา ลองเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา แล้วจะสัมผัสได้ว่า
ความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร”
  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่
ผา่นมา เอสเอสไออาสา ไดจ้ดักจิกรรมอาสาเทพืน้
คอนกรีตศาลาอเนกประสงค์ สำานักสงฆ์พุระกำา 
หมู่ 3 บ้านชะม่วง ตำาบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อสร้าง
เป็นสาธารณประโยชน์ส่วนรวมให้แก่สำานักสงฆ์
พุระกำา และประชาชนในพื้นที่บ้านชะม่วงได้ใช้
ศาลาอเนกประสงคใ์นการทำากจิกรรมตา่งๆ ตอ่ไป
  สำาหรับพนักงาน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมอาสา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ของเอสเอสไอ ตามรายละเอียด ดังนี้

กำ�หนดก�ร กิจกรรมจิตอ�ส�ของเอสเอสไอ
โครงการ

1. ต่อเติมอาคารโรงอาหาร 
 โรงเรียนบ้านถำ้าเขาน้อย

2. ทาสีศาลาประชุมหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 บ้านหินกอง

3. จัดทำาปุ๋ยหมักและแปลงปลูกผัก
 โรงเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม

โรงเรียน บ้านถำ้าเขาน้อย
ม.3 ต.กำาเนิดนพคุณ

หมู่ที่ 2 บ้านหินกอง
ต.พงศ์ประศาสน์

โรงเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย

13 -18 พ.ค. 62
เวลา 08.30 -17.00 น.

15 พ.ค. 62
เวลา 08.30 -17.00 น.

25 พ.ค. 62
เวลา 08.30 -17.00 น.

สถานที่ วันที่ดำาเนินการ
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ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  25624 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

X  เอสเอสไอเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดเวทีรับฟง   
ความคิดเห็นประชาชน ตอการจัดทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสีครั้งที่  2  เพื่อให
ประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดเขามามสีวนรวมในการรบัทราบขอมลูของการจดัทาํรางรายงานและมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม รวมทัง้
มโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็ ประเดน็ขอหวงกงัวล และขอเสนอแนะตางๆ โดยมปีระชาชนในพืน้ที ่4 ตาํบล ไดแก ตาํบลธงชยั ตาํบลกาํเนนินพคณุ ตาํบลพงศประศาสนและตาํบลแมราํพงึ รวมจาํนวนทัง้สิน้ 600 คน
เขารวมรับฟงความคิดเห็นโครงการดังกลาว โดยมีนายเลิศยศ แยมพลาย นายอําเภอบางสะพาน เปนประธาน

ปที่  10   ฉบับที่  175   ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  2562

SSI เดินหนาวัฒนธรรมความปลอดภัย

เวทีทุนวิจัยเหล็ก’SSI4YE’ป2คึกคัก
3มหาลัยดังทะลุชิงรางวัลยอดเย่ียม

เชิดชูปูชนียบุคคล และสืบสาน
ป ร ะ เ พ ณี ไ ท ย ที่ มี ม า ช า น า น 
กลุมเหล็กสหวิริยา รวมอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
สนับสนุนการจัดงานประเพณี
สงกรานต และวันผูสูงอายุ ประจําป
2562 ใหแกหนวยงานราชการ 
จํานวน 4 หนวยงาน และชุมชน
ในอําเภอบางสะพาน  จํานวน  2
ชุมชน รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 แหง 
พรอมมอบขาวออรแกนิค และ
ของท่ีระลึกใหแกผูสูงอายุ ผูบริหาร
เผย พรอมรวมเปนสวนหน่ึงในการ
ชวยพัฒนาชุมชนในพื้นที่อาํเภอ
บางสะพาน ตามแนวทางการพัฒนา
อยางย่ังยืนตอไป   อานตอ น.3

เชิดชูปูชนียบุคคล
กลุมเหลก็สหวิรยิา
มอบขาวออรแกนิค
ผูสูงอายุบางพาน

โครงการประกวดปริญญานิพนธวิจัย
เหลก็ “Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers Program
2018”  (ป 2)  หรือ  SSI4YE  รับทุน
การศึกษา รวม 140,000 บาท คึกคัก  
7 ทีมผลงานเดนควาทุนวิจัย ในขณะท่ี
ทีมนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยดัง เกษตร
ศาสตร - เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี - รามคําแหง ผานดานคัดเขม

สูรอบรางวัล  Best of The Best  เผย
เปาหมาหลักโครงการ  หนุนการศึกษา
วจิยัวสัดเุหลก็ ผลกัดนันกัศกึษาทีจ่ะ
กาวไปเปนวิศวกร ผูประกอบการใน
กลุมอตุสาหกรรมกอสรางในอนาคต 
ใหมีการพัฒนานวัตกรรมและองค
ความรูในดานการใชโครงสรางเหลก็
ใหเกิดประสิทธิภาพ กอใหเกิดการ
พัฒนา        อานตอ น.2

SSIอาสาทาสรีพ.สต.บานถํา้ครีวีงศ
ทํานุบํารุงสาธารณประโยชนชุมชน
รวมทํานุบํารุงรักษาสาธารณ-
ประโยชนชุมชน เอสเอสไออาสา
จัดกิจกรรมทาสีรั้วและปายชื่อ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานถํ้าคีรีวงศ นําโดยผูบริหาร
ฝายการจัดการคลังสินคาและ
วัตถุดิบ ‘เอสเอสไอ’ พนักงานอาสา
กลุมเหล็กสหวิริยา   อานตอ น.3

โครงการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองคกร โดยนําหลัก BBS
(Behavior Based Safety) มาประยกุต
ใชงาน ของโรงงานเอสเอสไอ

บางสะพานเห็นผล ทําใหสถิติ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ลดลงตอเนือ่งจาก
ป 2556 จนถึงปจจุบัน และทําใหคา
LTIFR หรือ คาอัตราความถี่การ 

บาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานตอหนึง่ลาน
ช่ัวโมงการทํางานลดลง มาอยูท่ี 0.31
ในป 2561 ผูบรหิารเผยจะสนบัสนนุ
การดําเนินงาน     อานตอ น.2

X
     เอสเอสไอมอบทุนวิจัยเหล็ก
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดประกาศผล
โครงการประกวดปริญญานิพนธวิจัย
เหล็ก หรือ “SSI4YE” เพื่อมอบทุน      
การศึกษาวิจัยเรื่องเหล็กรวม 140,000 
บาท ใหแกนักศึกษา 7 ทีมที่ผานการ 
คัดเลือกหัวขอวิจัย พรอมกับประกาศผล
3 ทมีทีผ่านเขารอบคดัเลอืกรางวลั Best 
of The Best ไดแก ม.เกษตรศาสตร 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ 
ม.รามคําแหง เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมี
ความรูดานอุตสาหกรรมการผลิต และ
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑเหล็ก
สําหรับการใชในอุตสาหกรรม
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