
“ชุมชนอยูได โรงงานอยูได” กลุมเหล็ก
สหวริยิา จดักจิกรรม “เปดบาน กลุม
เหลก็สหวริยิาบางสะพาน” ประจาํป
2562 เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และสงเสริมประชาชนให
เขาถึงขอมูลดานการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมอยางถูกตองโปรงใส มี

ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 11 
ชุมชนพอใจ ประธานคณะทํางานฯ 
เผย ชุมชนสามารถเขาถึงผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ
กลุมเหล็กสหวิริยาไดอยางแทจริง
รวมท้ังอุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชน
ไดอยางสมดุล       อานตอ น.3

กลุมเหล็กสหวิริยาโปรงใสจัดเปดบาน เชิญ11ชุมชนดูการจัดการส่ิงแวดลอม

SSIลยุงานคณุภาพ
จัดประกวดผลงาน
9ผลงานพาเหรดชิง
ชวยลดตนทุนองคกร
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เหล็กสหวิริยามุงสรางโอกาสการศึกษา
มอบ340ทนุเยาวชนบางสะพานปที2่6

Leading Innovative and Reliable Steel Company

กลุมเหลก็สหวริยิา สนบัสนนุโอกาส
การศึกษาเยาวชนบางสะพานมอบ
ทุนการศึกษา 22 โรงเรียนในเขต
พืน้ที ่4 ตาํบล จาํนวน 259 ทนุ มลูคา 
625,000 บาท พนักงานกลุมเหล็ก
สหวิริยา รวมสนับสนุนทุน (สวนตัว)
“ทุนนี้...เพื่อนอง” จํานวน 77 ทุน 
มูลคา 102,000 บาท และทุนการ
ศึกษาเอสเอสไออาสา สําหรับ
เยาวชนผูซึ่งดํารงตนเปนแบบอยาง
ที่ดีในดานจิตอาสา จํานวน 4 ทุน 
มูลคา  8,000  บาท  รวมมูลคาทุน
ทั้งสิ้น 735,000 บาท โดยไดรับ
เกียรติจากนายเลิศยศ แยมพราย 
นายอําเภอบางสะพาน ใหเกียรติ
เปนประธานในพิธีเปด ณ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา
           ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่
ผานมา กลุมเหล็กสหวิริยาไดจัด
กจิกรรม “มอบทนุการศกึษา ประจาํ
ป 2562” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับ
เยาวชนบางสะพาน     อานตอ น.2

       กลุมเหล็กสหวิริยามุงสรางโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปท่ี 26    กลุมเหล็กสหวิริยา
จัดมอบทุนการศึกษาประจําป 2562 ตอเนื่องเปนปที่ 26 ใหแกเยาวชนในพื้นที่บางสะพานจํานวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุน
การศึกษาประกอบดวย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จํานวน 259 ทุน ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี
จาํนวน 10 ทนุ “ทนุนี.้.เพือ่นอง” ของพนกังานกลุมเหลก็สหวริยิา จาํนวน 77 ทนุ และทนุการศกึษาเอสเอสไออาสา สาํหรบัเยาวชน
ทีม่จีติอาสา จาํนวน 4 ทนุ รวมทัง้สิน้ 340 ทนุ รวมมลูคา 735,000 บาท เพือ่สนบัสนนุโอกาสการศกึษาและแบงเบาภาระคาใชจาย
ของผูปกครอง ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจากนายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพานใหเกียรติเปนประธานในพิธี ณ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆ นี้

X

‘เอสเอสไอ’ จัดประกวดผลงาน
QCC Contest 2019 ผลงานการ
ลดปญหาการเกิดรอย Scratch 
bottom surface strip ในกระบวน
เหล็กแผนรีดรอน ของกลุม     
นายชาง 2019 ควาอันดับหนึ่ง 
จากผลงานเขาชิง 9 ผลงาน 
ชวยลดตนทุนใหองคกรอยางมี
คณุภาพ คณะกรรมการตดัสนิฯ
เผย สามารถตอบสนองหนวยงาน
และองคกรไดจริง พรอมให
กําลังใจทุกกลุมในการพัฒนา
ผลงานตอไป
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก 
เอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่วนัที ่
27 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 
ออดิทอเรียม  บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ ไดจัดงาน
ประกวดผลงาน QCC Contest 
2019 เพือ่กระตุนและสรางความ
รวมมือรวมใจในการสรางผลงาน
ใหไดคุณภาพตามเปาหมาย 
โดยการคนหาจุดออน และหา
สาเหตุของปญหา แลวระดม
ปญญา  อานตอ น.3

SSI รวมสื่อมวลชนประจวบฯ
มอบอปุกรณกฬีารร.ตชด.ยานซือ่
‘SSI’ จัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ
ทองถิ่น (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
มอบวัสดุและอุปกรณซอมแซม
หองประชุมโรงเรียน และอุปกรณ
กีฬา โรงเรียนตํารวจตระเวนชาย-
แดนบานยานซื่อ จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ เพ่ือประโยชนในการเรียน
การสอนและสุขภาพของเยาวชน
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก      
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม ที่ผานมา
      อานตอ น.4
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ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25632 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

มอบ 340 ทุน       ต่อจากหน้า 1

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดย
การคัดเลือกเยาวชนเรยีนด ีประพฤตดิ ีและขาดแคลน
ทุนทรัพย์เข้ารับทุน โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็นระดับ
ประถมศกึษาปทีี ่1 - 6 จำานวนทนุละ 1,000 บาท ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำานวนทุนละ 1,500 บาท มัธยม
ศึกษาปีท่ี 4 - 6 จำานวนทุนละ 2,500 บาท และทุนการศึกษา
ต่อเน่ือง จำานวนทุนละ 35,000 บาท ในการน้ีได้รับเกียรติ
จาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน 
ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานพรอ้มกลา่วเปดิ คณุจริ โชตนิชุติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) และผูบ้รหิารกลุม่เหลก็
สหวิริยา ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำานวยการโรงเรียน
บางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายวิเชียร เกียรติงาม 
กำานันตำาบลกำาเนิดนพคุณ  กำานันสุรศักดิ์  สิงขิวิบูรณ์
กำานันตำาบลแม่รำาพึง คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะครู
อาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติและน้องๆ ของ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ให้การต้อนรับ 
  นายจิร โชตินุชิต  ผู้บริหาร
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยา ริเริ่มจัด
โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยาในปี 
2537 ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
รากฐาน สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
กบัเยาวชนอำาเภอบางสะพานทีม่คีวามประพฤตดิ ีผล
การเรยีนด ีแตข่าดแคลนทนุทรพัย ์ใหม้ขีวญัและกำาลงั
ใจในการศึกษาเล่าเรียน ปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชน
เหน็คณุคา่และความสำาคญัของการศกึษา รวมถงึชว่ย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในครัวเรือน 
  และสำาหรับในปี 2562 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก
สถานศึกษา 22 แห่งในเขต 4 ตำาบล ได้แก่ ต.แม่รำาพึง 
ต.กำาเนดินพคณุ ต.พงศป์ระศาสน ์และ ต.ธงชยั แสดง
เจตจำานงขอรับทุนการศึกษาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสนำาทุน
การศกึษาทีไ่ดร้บัจากกลุม่เหลก็สหวริยิาไปใชใ้นการ
ศกึษาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ พรอ้มกนันี ้ยงัเปดิโอกาส
ให้พนักงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน
ตามสถานศึกษาเป้าหมาย ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้...
เพือ่นอ้ง” เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มระหวา่งพนกังาน
และชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนด้านการ
ศึกษาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  โดยในปีนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มอบทุนการ
ศกึษาใหแ้กเ่ยาวชนบางสะพาน จำานวน 259 ทนุ มลูคา่
รวม 625,000 บาท โดยแบ่งประเภทการมอบทุนดังนี้ 
ทนุการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษา-มธัยมศกึษาจาก
สถานศึกษา 22 แห่งในเขต 4 ตำาบล จำานวน 249 ทุน 
มูลค่า 275,000 บาท ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ
ปริญญาตรี จำานวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท พนักงาน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนทุน (ส่วนตัว) ใน
กิจกรรม“ทุนนี้...เพื่อน้อง” จำานวน 77 ทุน มูลค่า 
102,000 บาท และ ทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา 
สำาหรบัเยาวชนผูซ้ึง่ดำารงตนเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนดา้น
จิตอาสา จำานวน 4 ทุน มูลค่า 8,000 บาท นับเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีที่มูลค่าทุนรวมทั้งสิ้น 735,000 บาท
  และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบทุน
การศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยานี้จะช่วยสนับสนุนและ
สรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัเยาวชนในทอ้งถิน่ได้
รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและตอบสนองเจตจำานง
ของเยาวชนที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อนำาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำามาซึ่งการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป” 
  นายเลิศยศ แยม้พราย นายอำาเภอบางสะพาน 
ไดก้ลา่วกบัทมีขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอวา่ “วนันีเ้ปน็อกี
วันหนึ่งที่พวกเราได้ทำาสิ่งดีๆ ให้กับพวกเราได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข วันนี้กลุ่มเหล็กที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ที่อำาเภอบางสะพาน ได้มี
โครงการสำาคัญที่เป็นรากฐานสำาคัญของชีวิตคน 
เปน็รากฐานในการพฒันาประเทศชาต ิพฒันาชมุชน 

พัฒนาสังคม ก็คือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่าน
การมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็น
ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในสังคมไทย พวกเราที่อยูใ่นสังคม
ไดน้ัน้มนัจะตอ้งมกีารสง่ตอ่รุน่ตอ่รุน่ จากรุน่หนึง่ไปสู่
อกีรุน่หนึง่ ซึง่ในอนาคตเตบิใหญเ่ปน็ผูห้ลกัผูใ้หญท่ีด่ี
มคีณุภาพในอนาคต มหีนา้ทีบ่รหิารครอบครวั บรหิาร
ชุมชน บริหารสังคม บริหารประเทศชาติต่อไป 
  คำาขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีพลเอก 
ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ในปี 2563 บอกไว้ว่า “เด็ก
ไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าท่ีพลมืองไทย” ท่านนายก
ชี้ให้เห็นว่า วันนี้เรามีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน 
มีหน้าที่ในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ ที่คณะครู
อาจารย ์และหลายภาคสว่นในชมุชนไดอ้บรมสัง่สอน
ให้พวกเราได้เรียนรู้ เพ่ือต่อไปจะได้รู้หน้าท่ีของพลเมือง
ไทยที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในอนาคต ขณะนี้ผมเป็น
นายอำาเภอ อีกไม่นานน้องๆ นักเรียนหลายคนอาจต้อง
มาทำาหน้าที่ตรงนี้ ทำาหน้าที่เป็นท่านกำานัน ทำาหน้าที่

เปน็นายกองคก์รปกครองทอ้งถิน่ อาจจะมาทำาหนา้ที่
เป็นผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่จะต้องรับไม้ต่อ
กันมา เพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าทุกภาคส่วนได้ทำาคุณ
ประโยชน์ให้กับสังคม เรากำาลังเดินตามนโยบาย
ประเทศชาติที่สำาคัญ
  รัฐบาลกำาลังผลักดันคุณภาพของคน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ใช้ในช่วง 
2560 - 2564  ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ท่ีเน้น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์ 
คำาว่าทุนมนุษย์นั่นหมายถึงเราจะต้องบ่มเพาะตั้งแต่
เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นทุนที่สำาคัญ ถ้าเริ่มต้นดีมีความรู้
ความสามารถ มีการศึกษาที่ดี ในอนาคตต่อไปต้อง
ดีขึ้นแน่นอน เป็นแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้กำาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็
บอกไว้ที่จะใช้บังคับปี 2560 - 2579 ก็บอกไว้ในเรื่อง
ของการพัฒนาศักยภาพของคนเรา เพราะฉะนั้นเรา
กำาลังเดินรอยตามของนโยบายประเทศชาติ แต่หลัก
ใหญใ่จความกค็อืพฒันาคณุภาพของชวีติผูค้น เราจะ
พฒันาคณุภาพชวีติของผูค้น สรา้งความเจรญิเตบิโต
ของสังคมบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมันผูกพันกันหมด 
  กลุ่มเหล็กสหวิริยาต้ังโรงงานมาต้ังแต่ พ.ศ. 2535
ปนีี ้2562 ผา่นมา 27 ป ีและโครงการมอบทนุการศกึษา
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาปีนี้เป็นที่ 26 ใกล้เคียงกับการ
ก่อกำาเนิดเกิดมา เพราะฉะน้ันกำาลังจะบอกกับทุกคนว่า
สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมผู้บริหารทั้งหลาย
ที่ต่อเนื่องเรื่อยมาในการทำาทุนประโยชน์ให้กับสังคม 
เรากำาลังวางรากฐานให้กับสังคม วางรากฐานให้กับ
ประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้า 
ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการที่จะพัฒนาสังคม 
พัฒนาประเทศชาติ โครงการมอบทุนนี้นอกจาก
สนบัสนนุทนุการศกึษาจนมงีานทำาแลว้ หากมโีอกาส
ให้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา อาจจะทำางานใน
ชุมชนหรือร่วมปฏิบัติกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
  อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่สังคมบางสะพานเรามีซึ่งใน 
7 อำาเภอของประจวบคีรีขันธ์เขาไม่มี เขาไม่มีภาค
อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่มีการรวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมมาตลอด วันนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาทำากิจกรรม
เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตให้
กับน้องๆ นักเรียนให้มีการศึกษาที่ดี จนจบการศึกษา
และมีงานทำาท่ีดี ยังมีอีกหลายภาคส่วนท่ีผมได้ร่วมกับ
ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการ
ดำาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเรื่อง
การออม มธีนาคารชมุชนสถาบนัการเงนิของหมูบ่า้น
มากมาย สนับสนุนโครงการของรัฐบาลในงานราชการ
ที่ทำาอยู่ เช่น หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี กองทุนหมู่บ้าน 
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
หมู่บ้าน “บ้านสวย เมืองสุข” สิ่งต่างๆ เหล่านี้มี
บคุลากรของกลุม่เหลก็สหวริยิาเขา้ไปเปน็ผูส้นบัสนนุ 
ผู้ประสานเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น
  วันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาอย่างยิ่งท่ี

X      SSIส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน จัดกิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัย ประจำาปี 2562     นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน นายมนินทร์  
อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ 
นางสาวอารยา ไสลเพชร อตุสาหกรรมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พรอ้มดว้ยผูน้ำาชมุชนอำาเภอบางสะพาน 
และผู้แทนสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ ประจำาปี 2562 หรือ SHEEQ WEEK  
จัดโดยเอสเอสไอ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
และคุณภาพให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยทำากิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับ
การอนุรักษ์พลังงาน” และหัวข้อ “คุณภาพและความปลอดภัย” การประกวดตอบคำาถามจากชุด 
ความรู ้การอบรมปลกูจติสำานกึวฒันธรรมความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้มผีูเ้ขา้รว่มงานทัง้สิน้ 
400 คน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เมื่อเร็วๆ นี้

ได้มีส่วนประสานงาน และทราบว่ามีอาสาของพนักงาน
หรือพนักงานที่อาสามอบเงินทุนส่วนตัวหลายทุน  
รวมจำานวนทุนทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 735,000 บาท 
ซ่ึงคาดหมายว่าในปีต่อๆ ไปก็จะมีกิจกรรมดีๆ ต่อเน่ือง
และจะทำาให้สังคมนี้มีความสุขกัน
  และขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำาให้เกิดกิจกรรมที่ดี
แบบน้ี ขอบคุณบริษัทในเครือทุกกลุ่มท่ีมีส่วนสนับสนุน
ทนุการศกึษานอ้งๆ ในโรงเรยีนทัง้ 4 ตำาบล รอบๆ ทีต่ัง้
สถานประกอบการของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ขอบคุณ
สายท้องที่ท้องถิ่น ขอบคุณกำานันทั้งสามกำานัน 
ขอบคุณท่านนายกเกียง ผู้แทน ทางสายองค์การ
บรหิารสว่นทอ้งถิน่ ขอบคณุโรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
เป็นโรงเรียนหลักโรงเรียนที่มีจำานวนนักเรียนเป็น
จำานวนมาก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ 
เพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนที่สำาคัญอย่าง
ยิ่ง มีกิจกรรมสำาคัญๆ ที่เราร่วมสนับสนุนให้เจริญ
กา้วหนา้ รวมถงึขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนทกุคน

ที่ได้รับทุนในปีนี้ เราจะก้าวพ้นปี 2562 เข้าสู่ปี 2563 
อย่างมีความสุขครับ” นายอำาเภอบางสะพานกล่าว
  ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำานวยการโรงเรียน
บางสะพาน กล่าวว่า “โรงเรียนบางสะพานวิทยา
รู้สึกยินดี เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคณะ             
ผูบ้รหิารกลุม่เหลก็สหวริยิา และแขกผูม้เีกยีรตทิกุทา่น 
โรงเรียนบางสะพานวิทยาและกลุ่มเหล็กสหวิริยามี
โครงการที่ดีต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี อาทิ ติวเข้มยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการมอบทุนการ
ศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้
สำาเรจ็การศกึษาไปแลว้ซึง่ในปนีีบ้รษิทั  สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) ไดม้อบโอกาสการศกึษาเปน็
ปีท่ี 26 ในนามของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยาและผู้มีเกียรติทุก
ท่าน ที่ท่านได้สละเวลามามอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาครับ”
  นายพิเศษ มากมา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง กลา่ววา่ “คณุครอูยากจะฝากถงึนกัเรยีนที่
ไดร้บัทนุถงึแมจ้ะไมใ่ชเ้งนิจำานวนมาก แตม่ผีูใ้หญห่รอื
ผูป้ระสบความสำาเรจ็ในชวีติเหน็ความสำาคญัของการ
ศกึษา ตอนผมเปน็เดก็กเ็คยไดร้บัทนุการศกึษาทำาให้
เป็นพลังบวก อยากจะให้นักเรียนเก็บเกีย่วความรู้สึก
ความทรงจำาน้ีไว้เป็นพลังท่ีจะพัฒนาตัวเองและพัฒนา
สังคม และส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตของเราก็ได้

มีพี่ๆ จากกลุ่มเหล็กสหวิริยามีส่วนร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ 
โรงเรียนบ้านสวนหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
เราให้โอกาสเด็กทุกคนที่อยากเรียน เด็กก็จะพัฒนา
ตัวเองตามศักยภาพ ขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่มอบทุนให้กับนักเรียนครับ”
  นางสาวชลธิชา แก้วหนูนา นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา และบอกว่า”สำาหรับทุนต่อเน่ืองระดับปริญญา
ตรีที่ให้กับหนู ทุนนี้เปรียบเสมือนกำาลังใจให้หนูตั้งใจ
เรยีนและเกบ็เกีย่วความรูเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ปน็วศิวกรทีเ่กง่
และสามารถกลับมาพัฒนาท้องถ่ินได้สมกับท่ีหนูต้ังใจ
ขอขอบคณุกลุม่เหลก็สหวริยิาอกีครัง้คะ่ ขอบคณุคะ่”
  นางสาวพีรดา พรหมสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “หนูขอขอบคุณกลุ่ม
เหลก็สหวริยิามากคะ่ ทีม่อบโอกาสทางการศกึษา ใน

ระดับปริญญาตรีให้กับหนู หนูจะ
ใชจ้า่ยทนุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ จะ
เป็นวิศวกรท่ีมีคุณภาพและสามารถ
กลับมาพัฒนาบางสะพานให้ได้ 
ขอบคุณค่ะ”
 ด้านเด็กชายพงศธร  สายเสมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    
โรงเรียนวัดถำ้าคีรีวงศ์ กล่าวว่า 
“หนูดีใจมากๆ ครับที่ได้รับทุนการ
ศึกษานี้ หนูจะเอาทุนนี้ไปแบ่งเบา

ภาระของพ่อและแม่ครับ และจะตั้งใจเรียน เป็นเด็ก
ดีของสังคมครับ”
  นางสาวมินท์ธิตา ลาภถาวรกสิวัฒน์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธงชัยวิทยา ให้
สมัภาษณว์า่ “หนขูอบคณุกลุม่เหลก็สหวริยิามากคะ่
ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้หนู หนูสัญญาว่าจะ
เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคต ขอบคุณมากค่ะ”
  ส่วน เด็กชายพงศพัทธ์ โกมินทร์ นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนวดัดอนยาง กลา่ววา่ “ผม
รู้สึกดีใจมากท่ีได้รับทุนการศึกษาจากกิจกรรม “ทุนน้ี...
เพือ่นอ้ง” จากพี่ๆ  กลุม่เหลก็สหวริยิาครบั เพราะวา่ผม
จะไดช้ว่ยแบง่เบาภาระทางบา้นของผม ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย
ค่อนข้างสูง ผมจะนำาทุนการศึกษาน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ และจะตัง้ใจเรยีนเพือ่ใหพ้อ่กบัแมภ่าคภมูใิจใน
ตวัผม ผมขอขอบคณุพี่ๆ  กลุม่เหลก็สหวริยิาทีห่ยบิยืน่
โอกาสทางการศึกษานี้ให้กับผมครับ ขอบคุณครับ” 
  นางสาวกนกพิชญ์  รสชุ่ม  นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ให้สัมภาษณ์
วา่ “หนขูอขอบคณุคณะอนทุำางานโครงการเอสเอสไอ
อาสา ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับหนู หนูจะอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสม่ำาเสมอต่อไป และ
จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตอาสา หนูจะนำาทุนนี้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณมากค่ะ”
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ประกวดผลงาน     ต่อจากหน้า 1

แก้ไขปรับปรุงและวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้สายการผลิตโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานได้มีส่วนร่วม โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 
10 ทมี หรอื 10 ผลงาน จากการตดัสนิของคณะกรรมการ
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทำาให้มีผลงานผ่านเข้ารอบ
ทั้งหมด 9 ผลงาน และได้รับเกียรติจากนายมนินทร์ 
อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติ 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
  นายสยาม ตรีรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักเทคโนโลยีกลุ่มเครื่องกลของไหลและไฟฟ้า ให้
สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมคิวซีซี (Quality Control Cycle : 
QCC) จดัขึน้มาเปน็ปทีี ่5 เปน็กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการชว่ย
ลดการสูญเปล่าขององค์กร โดยเป็นกิจกรรมย่อยของ
ทีพีเอ็ม (Total Productive Maintenance : TPM) คือ การ
บำารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งจัดให้พนักงาน
ในสายการผลิตได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใน
การปรับปรุง ลดการสูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน
ของฝ่าย จะเน้นที่ตัวพนักงานในสายการผลิตโดยตรง 
ส่วนหัวหน้างานหรือวิศวกรเป็นเพียงที่ปรึกษา ให้การ
สนบัสนนุเทา่นัน้ โดยตา่งกบัการปรบัปรงุอืน่ๆ หรอืตา่ง
จากกิจกรรมไคเซ็น ส่วนของคิวซีซีจะต้องมีเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซำ้าๆ และ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นแต่ละทีมที่เข้าร่วมส่งผล
งานประกวดจะต้องศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และกำาหนด
วิธีการจัดการแก้ไขให้สำาเร็จได้”
  “โดยปี 2562 จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด “ซุปเปอร์ฮีโร่”
โดยให้พนักงานคิดว่างาน
ที่เขาแก้ไขปรับปรุง หรือลด
การสูญเปล่าให้กับองค์กร
น้ันมีประโยชน์ มีความสำาคัญ
เปรียบเสมือนว่ามีฮีโร่มา
คอยช่วยแก้ไข ทั้งช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทำางาน
มากข้ึน เพ่ิมผลผลิต รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่าย และผลงาน
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีจำานวนทั้งหมด 9 ทีม ส่วนใหญ่
ทีมที่ทำา QCC จะเป็นทีมที่อยู่ใกล้ชิดกับสายผลิต คือ 
ฝ่ายกระบวนการผลิต หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ส่วนพนักงานออฟฟิตเรายังไม่ได้ขยายผลไปถึง”
  ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำาเสนอผลงาน 9 
ทีมสุดท้าย ในงานประกวดผลงาน QCC Contest 2019 
ประกอบไปด้วย กลุ่มนายช่าง 2019 จากฝ่าย MMD ผล
งาน”ลดปญัหาการเกดิรอย Scratch bottom surface strip 
ในกระบวนเหล็กแผ่นรีดร้อน” กลุ่ม QC Dream Team 
จากฝ่าย PQA ผลงาน”จัดทำาอุปกรณ์ช่วยยก Sample ที่ 
PO Line” กลุม่ตบลดความสูญเสีย (Cost) จากฝา่ย FPO 

(HFL) ผลงาน”ลดความสญูเสยีจาก Coil”  กลุม่ของไหล 
จากฝ่าย UFD ผลงาน”ชุดแก้ไขปัญหานำ้ามันรั่วServo 
Valve MOOG” กลุ่ม Pop Advance Plus จากฝ่าย FPO 
(POP) ผลงาน”ปรับปรุงระบบการถ่ายนำ้า Rinse PO”  
กลุม่คนเผาเหลก็ จากฝา่ย HSM (FOM) ผลงาน”เปลีย่น
การควบคุม Fuel Zone 5 จาก Metering Pump เป็น FCV ( 
Flow Control Valve)” กลุม่แมนจงั จากฝา่ย MMD ผลงาน 
“Reduce time to replace roll heat air knives” กลุ่ม 115 
KV Power Ranger จากฝ่าย EMD ผลงาน  “Snake arm 
protection armor” กลุ่มรวมพลคนช่างคิด ภาค 2 จาก
ฝ่าย EMD ผลงาน”อุปกรณ์รับและเก็บสายไฟสำาหรับ 
Crab Tong เพื่อป้องกันสายไฟขาดที่เครนเบอร์ 3”  
  จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลปรากฏว่ากลุ่มนายช่าง 2019 จากฝ่าย MMD ผลงาน 
“ลดปัญหาการเกิดรอย Scratch bottom surface strip 
ในกระบวนเหล็กแผ่นรีดร้อน” ได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 
20,000 บาท พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอก    
หน่วยงาน รางวัลที่ 2 ได้แก่กลุ่มตบลดความสูญเสีย
(Cost) จากฝ่าย FPO (HFL) ผลงานลดความสูญเสียจาก 
Coil  มลูคา่ 10,000 บาท รางวลัที ่3 ไดแ้กท่มีแมนจงั จาก
ฝ่าย MMD ผลงาน Reduce time to replace roll heat air 
knives มลูคา่ 5,000 บาท ตามลำาดบั สว่นผลงานทีไ่ดร้บั
ความสนใจทีส่ดุ (popular vote) ไดแ้กท่มีตบลด Cost และ
ผลงานความคดิสรา้งสรรค ์ไดแ้กท่มีกลุม่นายชา่ง 2019 
มีมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 
  นายสยาม ตรรีตันไพบลูย์ คณะกรรมการ กลา่ว
ว่า “ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนายช่าง 2019 จาก

ฝ่าย MMD ที่ตั้งใจทำาผลงานออกมาได้ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาจริง สามารถพิสูจน์สาเหตุของปัญหา
ก่อนจะนำามาคิดวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทีส่ำาคญั
ผลลัพธ์สามารถตอบสนองหน่วยงานและองค์กรได้”
  “และขอให้กำาลังกับทุกกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก
มาในวันนี้ เชื่อว่าทุกคนในกลุ่มได้ทำาผลงานกันเต็มที่ 
ขอจงไม่ละความพยายาม และพัฒนาผลงานของฝ่าย
งานตนเองตอ่ไป เพือ่ฝกึฝนตนเองและชว่ยลดตน้ทนุให้
กับองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการครับ” 
นายสยาม กล่าว
  นายณธี ลัดลอด หน่ึงในผู้ร่วมนำาเสนอผลงาน 
กล่าวรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก แต่การนำาเสนอผลงาน
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เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า “เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดกิจกรรม “เปิด
บ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยาบางสะพาน” ประจำาปี 2562 
ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลการดำาเนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
อำาเภอบางสะพาน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
แตล่ะบรษิทัในกลุม่เหลก็เอสเอสไอ การตดิตามตรวจ
สอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ (นอกเหนอื EIA) รวม
ทัง้กจิกรรมแลกเปลีย่นความรู ้และสรา้งความรว่มมอื
ระหว่างบริษัทและชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำา
ชุมชน หน่วยงานราชการ เป็นต้น
  นายประโพธ ประชากรณ์ ประธานคณะ
ทำางานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มเหล็กสหวิริยา
บางสะพาน กล่าวว่า กิจกรรม “เปิดบ้าน กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาบางสะพาน” ประจำาปี 2562 เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดการมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงาน และกิจกรรมด้านสิ่ง-
แวดล้อมท่ีกลุ่มเหล็กฯ ได้ดำาเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา
ใหช้มุชนไดใ้หร้บัทราบขอ้มลู ทัง้นี ้เพือ่แสดงถงึความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลด้านการจัดการมลพิษอย่างถูกต้องโปร่งใส 
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชาวบางสะพาน
ได้มีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของโรง
งานเหล็กฯ ถือเป็นการแสดงถึงความจริงใจ เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้”
  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การนำาเสนอ
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ
แนะการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ข อ ง บ ริ ษั ท จ า ก
ชุมชน การเยี่ยม
ชมกระบวนการ
ระบบการจัดกา
รนำา้เสยีของแตล่ะ
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม
เหล็กบางสะพาน ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI  บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS และ บริษัท 
เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด หรือ TCS 
  จากการจดักจิกรรม นายประโพธ ใหส้มัภาษณ์
ว่า “กิจกรรมได้รับความสนใจ มีผู้นำาชุมชนเข้าร่วม
ทั้งหมด 27 คน จาก 11 ชุมชน พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในระดบัทีด่ ี(51.85%) และดมีาก (37.04%) ทำาใหช้มุชน
ได้มองเห็นภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม คลายข้อวิตก
กังวลใจสามารถสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้ ชุมชน
สามารถเข้าถึงผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยัง
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร เป็นช่องทางในการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน และแนวทางน้ีจะทำาให้

อุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกับชุมชนได้
อย่างสมดุล เกิด
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและมีประ-
สิทธิภาพ บรรลุ
หลกัการชมุชนอยู่
ได้ โรงงานอยู่ได้”
         น.ส.นสิตา

สุวรรณหงส์ ผู้เชี่ยวชาญ สำานักจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย SSI กล่าวว่า “กิจกรรมเปิดบ้าน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา บางสะพาน ประจำาปี 2562 เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนที่อยู่รอบโรงงานได้เข้าใจ
ถึงกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน 
มั่นใจว่าโรงงานจะมีวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และจะ
จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องและมีการสับเปลี่ยน

คนในชุมชนเข้ามารับฟัง ชุมชนจะได้เข้าถึงโรงงาน
ได้มากขึ้น หรือมีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นข้อกังวลนำามา
แลกเปลี่ยนกันในกิจกรรมนี้ เพื่อโรงงานจะได้มีการ
พัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเข้าใจและยั่งยืน”
  นายสุชาติ  บุญแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมโรงงาน TCRSS กล่าวว่า “จากการ
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยา
บางสะพาน ประจำาปี 2562” ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีดี ท่ีทาง
โรงงานในกลุม่เหลก็สหวริยิาบางสะพานไดจ้ดัขึน้ เพือ่
ให้กลุ่มผู้นำาชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ผลการ
ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ขา้ชมกระบวนการ 
บำาบดันำา้เสยีของแตล่ะโรงงาน และมโีอกาสไดพ้ดูคยุ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อม  
รว่มกนั ขอขอบคณุกลุม่ผูน้ำาชมุชนทกุทา่น และขอให้
มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อเนื่องทุกปี”
  นายแดน แดงเครือ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำารุง 
TCS ผู้ดูแลด้านระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงงาน กล่าว
ว่า ทางบริษัทมีความยินดีและดีใจที่ทางผู้นำาชุมชน
และผู้แทนชุมชนมีความสนใจในการเยี่ยมชมระบบ
บำาบดันำา้เสยีของบรษิทัเหลก็แผน่เคลอืบไทย และรูส้กึ
ขอบคณุทีไ่ดไ้วว้างใจบรษิทัของเราในดา้นการบำาบดั
นำ้าเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ทาง
บรษิทัจะมุง่มัน่และตัง้ใจในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์สุขและ
มลภาวะที่ดีต่อชุมชนต่อไป

เปน็การพฒันาตวัพนกังานแลว้ ยงัชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย
ที่สิ้นเปลืองขององค์กรได้อีกทางด้วย”
  นายอดิศักดิ์ สำาอางค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “วันนี้ได้รับความรู้จาก
หลายฝ่ายงานในองค์กร ซึ่งแต่ละทีมที่นำาเสนอ       

ผลงานมีการพัฒนาผลงาน
ท่ีดีมาก สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในฝ่ายงานได้ดี
และกิจกรรมดีๆ แบบน้ีควร
จั ด ขึ้ น อี ก เ พื่ อ พั ฒ น า
พนักงานให้เกิดประสิทธิผล
ต่อไปครับ”
      และ นายประวัติ    
จั น ท ร ม ณี  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

กิจกรรม บอกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
QCC นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการทำางาน
อย่างมาก เนื่องจากได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นมา
ในอดีต และนำามาปรับปรุงแก้ไขให้หมดไปได้แล้ว     
ยงัทำาใหส้ามารถตอ่ยอดผลงานอืน่ๆ ไดอ้ยา่งหลาก
หลายด้วยครับ”
  ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินผลงานรางวัลที่ 1 - 3 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คะแนนใน
ส่วนเนื้อหา โดยมีรายละเอียดย่อยเริ่มตั้งแต่การ
แนะนำากลุม่และหนว่ยงาน การคน้หาปญัหาและมลู
เหตจูุงใจ การศกึษาวเิคราะหส์ภาพของปญัหากอ่น
การแกป้ญัหา การตัง้เปา้หมาย และแผนการดำาเนนิ

งาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การกำาหนด
มาตรการแกไ้ขปญัหา การตรวจสอบผล การสรปุผล
และการติดตามผล และการตั้งเป็นมาตรฐาน ซึ่ง
คะแนนในส่วนที่ 1 มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน และใน
ส่วนที่ 2 มีคะแนนเต็ม 20 เป็นส่วนของการนำาเสนอ
ผลงาน ข้อมูลต้องชัดเจน ตรงประเด็น เวลาไม่เกิน
ที่กำาหนด รวมถึงสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
นำาเสนอผลงานด้วย รวมคะแนนการตัดสินผลงาน     
ทั้งสิ้น 100 คะแนน
  สำาหรับการตัดสินรางวัลความคิดสร้างสรรค์
ในการนำาเสนอ (รางวัลขวัญใจกรรมการ) 1. เน้น
ในเรื่องของรูปแบบการนำาเสนอ ดึงดูดความสนใจ
ผู้รับฟัง ให้ติดตามตลอดเวลา 2. สร้างบรรยากาศ
ให้พิเศษกว่าการนำาเสนอทั่วๆ ไป เช่น การแต่งกาย
พิเศษ อุปกรณ์ช่วยในการนำาเสนอพิเศษ การแสดง
ท่าทางพิเศษ (ท่าเต้น ท่าสัญลักษณ์ประจำากลุ่ม) 
เป็นต้น และ 3. ความประทับใจด้านอื่นๆ ในส่วนนี้
จะมีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 15 คะแนน
  กิจกรรม QCC (Quality Control Cycle) คือ     
การพัฒนาการทำางาน หรือสร้างนวัตกรรมโดย
อาศัย “กลุ่มควบคุมคุณภาพ” โดยการจัดตั้ง   
กลุ่มย่อยระดมความคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการใช้
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการทำางาน เพื่อ
พฒันาตนเอง รวมถงึเป็นประโยชนส์งูสุดต่อองคก์ร

X        เอสเอสไอร่วม พีที ประจวบ เอฟซี ส่งเสริมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเยาวชนบางสะพาน  นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 
ประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี พร้อมนายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบ
ประกาศนยีบตัรใหแ้กเ่ยาวชนทีผ่า่นการฝกึทกัษะฟตุบอล จำานวน 70 คนจาก 
39  โรงเรียนในอำาเภอบางสะพาน  ภายใต้โครงการคลินิกฟุตบอล  (SSI x PT
Football Clinic) เพือ่สง่เสรมิทกัษะกฬีาฟตุบอลใหก้บัเยาวชน สง่เสรมิการออก
กำาลงักายใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์โดยมโีคช้จากสโมสรฟตุบอลไบเอริน์
มวินกิ Mr.Ronald Boretti (Director of Coaching) พรอ้มดว้ยนกัฟตุบอลจากทมี
พีทีประจวบเอฟซีเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่ง
ผลงานที่ได้นำาเสนอ
ใ น ค รั้ ง นี้  จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อฝ่ายงาน
อีกท้ังยังสามารถช่วย
พัฒนาองค์กรในเร่ือง
ของกระบวนการผลิต
ได้ด้วย”
   ส่ วน นาย      
สาการียา นะดานัง
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
บอกว่า “กิจกรรมนี้
เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี
ประโยชน์มาก ทำาให้
เรามีความคิดสร้าง-
สรรค์และนำาความคิด
มาต่อยอดพัฒนา
ในการทำางานของ
เราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ 
ส่วนตัวอยากให้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี  
เพราะนอกจากจะ
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ประจําวันที่  1  มกราคม  25634 : 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 หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

มอบอุปกรณกีฬา   ตอจากหนา 1
 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื
เอสเอสไอ พรอมคณะผูบริหารและพนักงาน รวมกับ
สือ่มวลชนทองถิน่ ในพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ 
จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธทองถิ่น (พื้นที่
ประจวบคีรีขันธ) ขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ
อันดีระหวางสื่อมวลชนทองถิ่น (จังหวัดประจวบ
ครีขีนัธ) และองคกรเอกชน ทีด่าํเนนิอตุสาหกรรม
ใหญในพ้ืนท่ีใหเปนปกแผน รวมถึงรวมทํากิจกรรม
ที่สามารถใชเปนสาธารณประโชยนใหกับสังคม
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 40 คน
  โดยกิจกรรมประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 
การมอบวัสดุอุปกรณในการซอมแซมปรับปรุง
หองประชุมโรงเรียน เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จ
พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จเยี่ยม
โรงเรียนชวงตนป 2563 ซึ่งวัสดุอุปกรณดังกลาว 
ประกอบไปดวย ปนูซเีมนต ปนูฉาบ ผาเทปยปิซัม่
ยิปซั่มขอบลาดพลัส ลวดแขวนทอนบน สปริง
ล็อค สกูรโรบินฮูด โครงพลัสซีลายน โครงริมพลัส 
ขอล็อกโครงพลัส และกระเบื้องปูพื้น  จะเปนการ
ปรบัปรงุภมูทิศันบรเิวณโรงเรยีนและหองเรยีนให
เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และเปนแหลง
เรียนรูทีส่วยงาม  ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ทัง้ทางดานรางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญา 
  พรอมกันนี้ คณะผูบริหารและพนักงาน    
เอสเอสไอและสือ่มวลชนทองถิน่ (จงัหวดัประจวบ
ครีขีนัธ) ไดมอบอปุกรณกฬีา เพือ่ใชพฒันาทกัษะ
ดานกีฬาใหกับนองๆ นักเรียน โดยหวังวาจะเปน
อีกภาคสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมเรื่องการออก

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ม.ค. 63

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

• ชางเชื่อม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาชางเชื่อม

• ชางซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 18 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - ชางเชื่อม วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (2 อัตรา)
 - ชางซอมบํารุง วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเช่ือม (10 อัตรา)
 - ชางยานยนต วุฒิ ปวส. สาขาชางยนต (2 อัตรา)
 - ชางไฟฟา วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา (4 อัตรา)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

• กลาสี จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟากําลัง

• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
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.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มีประสบการณ 2 ป (1 อัตรา)

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• Operator (ฝายผลิต) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมทุกสาขา

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

• โปรแกรมเมอร จํานวน 4 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรระบบคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ

• พนักงานฝายผลิต จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

กําลังกาย สรางภูมิคุมกันรางการใหแข็งแรงทั้ง
ทางรางกายและจิตใจใหแกเยาวชนพื้นที่ขอบ
ชายแดน โดยมี ร.ต.อ.ดํารงคศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ 
เปนผูแทนรับมอบ พรอมพาชมอาคารเรียน และ
แปลงเกษตรของโรงเรียนที่มีปลูกผักปลอดสาร
พิษสําหรับใชในการประกอบอาหารกลางวันให
นักเรียนรับประทานอีกดวย
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไปสํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสาร
กลุม บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 
กลาววา “ทางกลุมสหวิริยาฯ รูสึกยินดีเปนอยางย่ิง
ท่ีไดรวมกับส่ือมวลชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ในการสนับสนุนกิจกรรมในการปรับปรุงอาคาร
ประชุมสําหรับเปนที่รองรับการประชุมตางๆ ที่
รร.ตชด.บานยานซื่อ และมอบอุปกรณกีฬาเพื่อ
ประโยชนในการเรียนการสอนและสุขภาพของ
เยาวชน ซ่ึงโครงการน้ีนอกจากจะสงเสริมใหโรงเรียน
แหงนี้มีทัศนวิสัยที่นามองแลว อาคารแหงนี้ก็ยัง
จะมีประโยชนตอทุกๆ คนที่เกี่ยวของอีกดวย”
  ร.ต.อ.ดาํรงคศกัดิ ์ใสฉมิ ครใูหญโรงเรยีน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ เลาวา 
“โรงเรียนไดเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จเยี่ยม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในหวงเวลา วัน
ที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ภารกิจที่ทางโรงเรียนได
ดําเนินการก็คือ ไดมีการพัฒนาโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาํร ิใหมคีวามพรอม มกีารพฒันา
ศกัยภาพของเดก็และพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบบรเิวณ
โรงเรียนใหมีความพรอมมากที่สุด”
  “ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางกลุม
สหวิริยา ที่ไดมอบอุปกรณเพื่อปรับปรุงอาคาร
ประชุมใหทางโรงเรียน ถือวาเปนประโยชนอยาง
สูง สําหรับการปรับปรุงอาคารแหงนี้ เพราะทาง
โรงเรยีนไดใชอาคารเปนทีร่องรบัการประชมุตางๆ 
และรองรับแขกผูมาเยือนตางๆ ดวยครับ”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายเจริญ อาจประดิษฐ ผูสื่อขาวพิเศษ 
สาํนกัขาวไทย กลาวในฐานะตวัแทนสือ่มวลชนที่
เดนิทางรวมกจิกรรมในครัง้นีว้า “โรงเรยีนตาํรวจ
ตระเวนชายแดนตองดูแลบุตรหลานชาวบานใน
ถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหพอแมผูปกครองไดมีเวลา
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจาง 
ถือเปนการสงเสริมใหเด็กแนวชายขอบ ไดเรียน
หนังสือเทาเทียมกับเด็กที่อยูในเมือง การที่มี
หนวยงานหรือภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ  
เขามาสงเสริมสนับสนุน ถือเปนเรื่องที่ดี เพื่อ
ชวยเดก็ทีข่าดโอกาสในพืน้ทีห่างไกล ในนามของ

คณะสื่อมวลชนที่ไดมีสวนรวมในครั้งนี้ ตองขอ
ขอบคุณแทนนองๆ ที่เขามาชวยเติมเต็มใหกับ
เด็กในชนบทแหงนี้ครับ”
  นอกจากนี้ กิจกรรมสานสัมพันธระหวาง 
เอสเอสไอ และส่ือมวลชนทองถ่ิน (จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ)  ซ่ึงจัดตอเน่ืองประจําทุกป  ไดนําส่ือมวลชน
เขาชมอทุยานแหงชาตกิยุบรุ ีซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ 
605,625 ไร หรือ 969 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ดินปากุยบุรี ในทองที่ 3 อําเภอ 12 ตําบล 
ไดแก ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลศิลาลัย
ตาํบลศาลาลยั  ตาํบลไรเกา  ตาํบลไรใหม  อาํเภอ
สามรอยยอด ตาํบลหาดขาม ตาํบลสามกระทาย
ตําบลกุยบุรี  อําเภอกุยบุรี  และตําบลบอนอก

ตําบลอาวนอย ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ซึ่งเปนพื้นที่ปาอนุรักษที่มีความหลากหลาย     

รวมถึงเปนถิ่นอาศัยที่สําคัญของสัตวปาหายาก

หลายชนดิ และมสีตัวปาทีส่ามารถพบเหน็ไดงาย

โดยเฉพาะ ชางปา  กระทิง  วัวแดง  นก  และผีเสื้อ

นานาพันธุ มีความสวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณ

อีกท้ังชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เขาพัก

ณ โฮมสเตยหมูบานรวมไทย เพื่อรวมสงเสริม

การทองเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธอีกดวย
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