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SSIปูความรูเ หล็กสูว ศิ วกรรุน ใหม
ขยายเครือขายจิตอาสา
เอสเอสไอ-สือ่ มวลชน
ปรับปรุงสนามเด็กเลน
โรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ
ขยายเครื อ ข า ยวั ฒ นธรรมจิ ต
อาสา-พัฒนาชุมชน เอสเอสไอ
จับมือสือ่ มวลชนทองถิน่ จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ จั ด โครงการ
“ทําดีดวยกัน ทําดีดวยใจ เอสเอสไอพบสือ่ มวลชน” ในรูปแบบ
ของกิจกรรมจิตอาสา โดยรวม
กันปรับปรุงสนามกีฬา สนาม
เด็กเลน และอุปกรณเครื่องเลน
เด็กใหแกโรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ
อําเภอบางสะพาน เพื่อกระตุน
พัฒนาการเรียนรูจากการเลน
สรางความสวยงาม ความสมบูรณ
พรอมใชงานของสนามเด็กเลน
และอุปกรณ โดยมีผูนําชุมชน
พนักงานเอสเอสไอ คณะสื่อมวลชนทองถิน่ คณะครูอาจารย
นักเรียนโรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ
เขารวมจํานวน 138 คน
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา “เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ไดจดั กิจกรรม “ทําดี
ดวยกัน ทําดีดวยใจ เอสเอสไอ
พบสื่อมวลชน” ขึ้น เพื่อกระชับ
ความสัมพันธอนั ดีกบั สือ่ มวลชน
ผูนําทองถิ่น รวมถึงทําความดี
สรางประโยชนใหกับชุมชน

อานตอ น.3

• หนุนทุนวิจยั รุน แรก7ผลงานกอนตัดสินชนะเลิศ
• เตรียมเปดโครงการSSI for Young Engineersป2

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ นายนาวา จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ เรื่องเหล็กจํานวน 7 ทุน ภายใตโครงการ “Structural Steel
Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017” ใหแกนกั ศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผานการเขารอบ โดยโครงการดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อ
ผลักดันนิสติ นักศึกษาทีจ่ ะกาวไปเปนวิศวกร ผูป ระกอบการในกลุม อุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต ใหมกี ารพัฒนานวัตกรรมและ
องคความรูใ นดานการใชโครงสรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม อันกอใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางอยางยั่งยืน

กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ร ว มส ง มอบ
ความสุขวันเด็กใหแกเยาวชนพื้นที่
อ.บางสะพาน และกรุงเทพฯ จํานวน
13 แหง โดยการรวมสนับสนุนของขวัญ
และรวมทํากิจกรรม มุง เนนสรางขวัญ

และกําลังใจใหกับเยาวชนในทองถิ่น
ซึง่ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ชาติ รวมถึงสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในทาง
ที่ดี และสอดคลองกับ อานตอ น.3

กาวใหม“กองทุนสหวิรยิ าพัฒนาการศึกษาฯ”
อนุบาลบางสะพานติวเขมโอเน็ตร.ร.เครือขาย
กาวใหมกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เดินตามแผน
พัฒนาการศึกษากองทุนสหวิรยิ าฯ หลังชนะการประกวด
กองทุนฯ รุนที่ 6 ลุยสรางเครือขายชวยเหลือโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมการศึกษาใหเยาวชน โดยผนึกเจ็ดโรงเรียนใน
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เล็งเห็นความสําคัญเยาวชนอนาคตชาติ สกูป
เหล็กสหวิรยิ าหนุนเสริมกิจกรรมวันเด็ก หนา

ศูนยสงเสริมการบริหารจัดการการศึกษากําเนิดนพคุณ
ทํากิจกรรมนํารองติวเขมเด็กป.6 สอบวัดระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ผาน ในวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร อังกฤษ ไทย เปนเวลา 2 วัน กอนสอบจริง
อานตอ น.2
วันที่ 3 ก.พ.นี้ มีเยาวชนสนใจ

เอสเอสไอมุง มัน่ สรางองคความรู
เหล็กแผนรีดรอน จัดโครงการ
“Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers
Program 2018” (ป 2) เพื่อสราง
บุคลากรที่มีความรูดานอุตสาหกรรมเหล็กอยางตอเนือ่ ง โดยเนน
สรางการรับรูและคุณประโยชน
ของการนําเหล็กไปใชในอุตสาหกรรมก อ สร า ง พั ฒ นาต อ ยอด
สูการนําไปใชจริง ประกาศผล
รุ น แรกรอบแรก มอบทุ น วิ จั ย
“ปริญญานิพนธ” จํานวน 7 ทุน
กอนตัดสินชนะเลิศรอบตอไป
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ไดจดั พิธมี อบทุนโครงการ
“Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers Program
2017” ป ที่ ห นึ่ ง ขึ้ น เพื่ อ มอบทุ น
สนับสนุนการทําปริญญานิพนธ ที่
มีหัวขอเกี่ยวของกับการผลิตและ
การประยุกตใชงานโครงสรางเหล็ก
สําหรับงานกอสรางใหกับนักศึกษา
อานตอ น.2
ชั้นปที่สี่

แปลงผัก
ไฮโดรโปนิกส

โครงการเกษตรอินทรียแผนใหม
ในสถานศึกษาเอสเอสไอ
เลน-เรียน-รู สูทักษะธุรกิจ
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ต่างๆ ในกรุ ง เทพฯ ที่ เ ราได้ เ ข้ า ไปประชาสั ม พั น ธ์ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง พื้ น ที่ ต่ า งๆ
โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จะมีการไปประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร- พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนสำ�หรับการก่อสร้าง
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เหล็กในแง่มุม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ที่ผ่านการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง” ต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตเหล็ก การนำ�ผลิตภัณฑ์
จำ�นวน 7 ทุน โดยเงินทุนสนับสนุนในรอบแรกนั้น
ทุนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนาวา
โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI)
จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
for Young Engineers Program 2017 ที่ผ่านการเข้ารอบ
เอสเอสไอเป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ณ สำ�นัก
งานเอสเอสไอกรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
		 ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยของนักศึกษา
นายพิศาล วงศ์บวรภัค
จุฬาลงกรณ์
พฤติกรรมการรับแรงอัดตามแนวแกนของเสา
และมีการรับรองผลจากอาจารย์ทป่ี รึกษาแล้ว โครงการ
นายพี
ร
วิ
ช
ญ์
เจริ
ญ
วุ
ฒ
ิ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
วัสดุผสมโดยใช้เหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็น
SSI for Young Engineers จะดำ�เนินการมอบทุนเพิ่ม
เติมอีกจำ�นวน 10,000 บาท และทำ�การตัดสินรางวัล
นายธันวา เฉลิมญาณ
จุฬาลงกรณ์
การศึกษาอัตราการทนไฟของเสาเหล็กหุม้ ด้วย
ผลชนะเลิศมอบเงินจำ�นวน 20,000 บาท แก่งานวิจัย
นายวิศรุต วัฒนาวรรณะ
มหาวิทยาลัย คอนกรีตโดยใช้วัสดุในประเทศไทย
ที่ยอดเยี่ยม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภา
นายณัฐพล กัณฑะศิลป์
มหาวิทยาลัย การประเมินอายุความล้าและการเสริมกำ�ลัง
นายจิตติวฒ
ั น์ ใจเปีย่ ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำ�นวยการสถาบัน
เกษตรศาสตร์ ความล้าของจุดต่อ U-Rip
นายวุฒวิ งศ์ บรรจงวัฒน์ธนา
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะ
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถาน
นายกิตติคณ
ุ จันทรกานต์ มหาวิทยาลัย พฤติกรรมการโก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือน
แห่งประเทศไทยฯ ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
นายณัฐพร เรืองวาณิชยกุล เกษตรศาสตร์ ของเอวคานทีม่ กี ารเสือ่ มสภาพจากสนิมและ
และวัสดุแห่งชาติ และตัวแทนจาก บริษทั สหวิรยิ าสตีล
การเสริมกำ�ลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
นายทีปกร ศรีมน่ั
อินดัสตรี จากัด (มหาชน)
		นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไปแผนก
มหาวิทยาลัย การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของตึกแถวเก่า
น.ส.เฟือ่ งสิริ ฤทธิ
น.ส.ศศิธร วิจติ รนุกลู ประดิษฐ์ เกษตรศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ ต้านทานแผ่นดินไหว
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประธาน
มหาวิทยาลัย
นายภาสุ สายรวมญาติ
คณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการ กล่าวว่า “โครงการ
การศึกษาพฤติกรรมโครงถักที่ประกอบจาก
เทคโนโลยี
นายสุวริ จักขณ์ ขุนจันดี
เหล็กรูปพรรณท่อกลมกลวง
Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers
นายอภิชาต แววบรรฑิต พระจอมเกล้าธนบุรี
Program 2017 หรือ SSI4YE 2017 ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2560 ที่ผ่านมาเป็นปีแรก โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อผลัก
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์และการเสริมกำ�ลังหน้าตัดเสาจาก
นายตอริบ อะหลีกะเส็ม
ดันนิสิตนักศึกษาซึ่งจะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบ
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลกระทบแรงแผ่นดินไหว: บ้านพักข้าราชการฯ
กระทรวงสาธารณสุข (แบบ 5335/32)
การในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งในอนาคต ให้ มี
การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้
โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อ 		 “ส่วนในปีนี้ 2561 เอสเอสไอได้กำ�ลังเตรียม เหล็ ก มาแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมเหล็ ก แห่ ง
สิง่ แวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for อนาคต ผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างไปพร้อมกัน และส่งผล Young Engineers Program 2018 ในปีที่ 2 ขึ้น ซึ่ง อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย (มอก.) และพื้น
ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ยั ง คงเป้ า หมายเช่ น เดิ ม คื อ เป็ น การสร้ า งความรู้ ฐานการคำ � นวณและการออกแบบทางวิ ศ วกรรม
		 “โครงการนี้ในปีแรกถือว่าประสบความสำ�เร็จ ความเข้าใจในเรื่องเหล็กให้กับนักศึกษาที่ต้องจบ โครงสร้างเหล็ก ให้กบั นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
พอสมควร ได้รับการตอบรับที่ดีจากมหาวิทยาลัย ออกไปเป็นวิศวกร เบื้องต้นเราได้วางแผนในการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแห่งแรก

		หากมหาวิทยาลัยใดสนใจเกี่ยวกับโครงการ
SSI for Young Engineers ปีท่ี 2 หรือความรูเ้ กีย่ วกับเหล็ก
คณะกรรมการจัดงานของบริษัทฯ ก็มีความยินดีที่จะ
เข้าไปร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถติดต่อเข้ามาที่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ โทรศัพท์ 02 - 630 - 0280 - 6 ในช่วงเวลา
ทำ�การหรืออีเมลมายังผมได้โดยตรงที่ nuttapons@
ssi-steel.com”
		 นายณัฐพล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “กรอบใน
การตัดสินน่าจะยังคงคล้ายกับโครงการ SSI4YE 2017
(ปี 2560) ที่ผ่านมา คือ ต้องเป็นโครงการหรือหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน หรือ
flat steel product เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hotrolled coil) เหล็กแผ่นหนา (steel plate) หรือ ผลิตภัณฑ์
ทีแ่ ปรรูปจากเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ
ขึน้ รูปเย็น เหล็กรูปพรรณเชือ่ มประกอบ ในการศึกษา
วิจัยโครงการ โดยสำ�หรับหลักเกณฑ์ในการตัดสิน
โครงการ SSI4YE 2017 นี้ ทางคณะกรรมการตัดสิน
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น ต่ า งๆ ได้ กำ � หนด
เงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการตัดสินว่า ต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์ (40 คะแนน) เป็นโครงการที่มีการใช้
นวัตกรรม อันสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้ในเชิงวิศวกรรม
(30 คะแนน) และเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
กับสังคมและสิง่ แวดล้อม (30 คะแนน) และจะต้องเป็น
นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา หรือคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมสาขาครุศาสตร์
โยธา ทีก่ �ำ ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาโครงการปริญญานิพนธ์ จากสถาบันการศึกษา
เดียวกัน ให้การรับรองในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
		ผมเชือ่ ว่าโครงการนีจ้ ะเป็นประโยชน์กบั นักศึกษา
ทีก่ �ำ ลังจบออกไปเป็นวิศวกร ผูป้ ระกอบการในอนาคต
จะทำ�ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจด้านเหล็กมากขึน้ สามารถ
นำ�ไปประยุกต์คดิ ต่อยอดไปสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้กับวงการอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาต่อไป
ในอนาคตได้ ท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาทั้งหมดในโครงการในรุ่นแรกด้วย ขอให้
ตั้งใจทำ�โครงการปริญญานิพนธ์ของตัวเองให้ยอด
เยี่ยม แล้วพบกันในรอบตัดสินผลงานครับ”

นี้ได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากคณะครูและวิทยากรจาก 7 โรงเรียนในศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่ม
โรงเรียนกำ�เนิดนพคุณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านถํา้ เขาน้อย
โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียน
วัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียน
มัธยมนพคุณ และโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มาร่วม
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิน่ ต.กำ�เนิดนพคุณ
		 “ผมมีความเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้จะได้รับความรู้ เทคนิคการทำ�ข้อสอบต่างๆ
มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำ�ไปใช้ในการเข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รวมถึงได้รู้จักคณะครูคณะวิทยากร และเพื่อนๆจาก
ต่างโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน และ
ผมต้องขอขอบคุณคณะครู คณะวิทยากร ผู้มีความรู้
และความสามารถในการติวที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ
ตลอด 2 วันที่ผ่านมานี้ ขอบคุณมากครับ ”
		นางสาวดวงกมล ตรีหัตถ์ ครูโรงเรียนบ้าน
ดอนทอง กล่าวว่า “ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ม าร่วม
เป็ น วิ ท ยากรในค่ า ยติ ว O-NET 4 กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ตลอด 2 วันนี้ ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเด็กๆใน
ชุมชน ต.กำ�เนิดนพคุณ ทำ�ให้เด็กๆ ได้เรียนรูเ้ ทคนิคใน

การทำ�แบบทดสอบต่างๆภายในระยะเวลาอันจำ�กัด
อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกบ่อยๆค่ะ เพราะ
ว่าเป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เยาวชนบางสะพาน
ในด้านการศึกษา และถ้ามีโอกาสก็จะมาเข้าร่วม
กิจกรรมอีกอย่างแน่นอนค่ะ”
		เด็กหญิงกนกลักษณ์ อ้นทอง นักเรียนโรงเรียน
วัดนาผักขวง กล่าวว่า “หนูชอบกิจกรรมค่ายติวนี้
มากค่ะ เพราะทำ�ให้หนูได้รับความรู้ เทคนิคมากมาย
ในการทำ�ข้อสอบ คุณครูและวิทยากรก็ใจดีมากๆ
นอกจากนี้หนูยังได้รู้จักคุณครูและเพื่อนๆจากต่าง
โรงเรียนมากมาย ขอบคุณคณะครูและกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ านะคะทีท่ �ำ ให้เกิดกิจกรรมนีข้ น้ึ มา ขอบคุณค่ะ”
		เด็กหญิงสมัชญา อรภักดี นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาว กล่าวว่า “ขอขอบคุณคุณครูและ
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าทีจ่ ดั กิจกรรมติวนีข้ นึ้ มา ทำ�ให้หนูมี
ความมัน่ ใจในการทำ�ข้อสอบมากขึน้ และเข้าใจเนือ้ หา
บทเรียนมากขึ้น และหนูจะนำ�ความรู้ที่ได้จากการติว
ในครั้งนี้ไปใช้ในการทำ�ข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ ค่ะ”
		เด็กชายทัตธน พรมแก้ว นักเรียนโรงเรียน
บ้านถํ้าเขาน้อย กล่าวว่า “ผมสนุกมากครับที่ได้เข้า
ร่วมการติวในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้
แล้วยังได้เจอเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ทำ�ให้ได้พูดคุย
แลกเปลีย่ นความรูก้ นั มากขึน้ ผมจะนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปสอบให้ได้คะแนนเยอะๆ ครับ ขอบคุณครับ”
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เข้าร่วมจำ�นวน 200 คน เมื่อวันที่ 24-25 ม.ค. ที่ผ่านมา
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สารกลุม่ เปิดเผย
กับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน เป็นโรงเรียนที่ ชนะการประกวดแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ภายใต้โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี 2560 (รุ่นที่ 6) โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยาระยะ 3 ปี เป็นเงิน
800,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายติว O-NET 4
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น กิ จ กรรมการ
พัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือ 7 โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน
กำ�เนิดนพคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
		 “ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ ผู้ อำ � นวยการและคณะ
ครูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน รวมถึงคณะครูจาก
7 โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกำ�เนิดนพคุณ ที่เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรี ยนและส่ ง เสริ มความเป็ นเลิ ศทางวิ ช าการ โดย
การจัดกิจกรรมจัดค่ายติว O-NET 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ค วามสำ � คั ญ กั บ
อนาคตของน้องๆ เยาวชนบางสะพานเป็นอย่างมาก
		 “เนื่องจากปัจจุบันการสอบมีภาวะการแข่งขัน
ที่สูงมาก การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญ
น้องๆจำ�เป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
บทเรียนอย่างครอบคลุม ตลอดจนมีเทคนิคในการทำ�
แบบทดสอบภายในระยะเวลาอันจำ�กัด ซึ่งกิจกรรม
ค่ายติวนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการสอบแข่งขัน
ให้ กั บ น้ อ งๆเยาวชนบางสะพานได้ ม ากขึ้ น ส่ ง ผล
ให้น้องๆมีคะแนนสอบที่ดีได้ และผมหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำ�เภอบางสะพานอย่าง
ยั่งยืนต่อไป”
		นายวิ โ รจน์ โตแก้ ว ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น
อนุ บ าลบางสะพาน กล่ า วว่ า “การที่ ก ลุ่ ม เหล็ ก
สหวิรยิ าทีม่ อบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ทำ�ให้เราสามารถจัดกิจกรรม
ค่ายติว O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในวัน
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ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต สาธารณะเป็ น แบบอย่ า งใน
การทำ � ดี ใ ห้ กั บ เยาวชนด้ ว ยการร่ ว มใจกั น ดำ � เนิ น
กิจกรรมจิตอาสา ให้กับโรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ์ อำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 ทัง้ นีม้ ปี ระธานชมรมกำ�นัน - ผูใ้ หญ่บา้ นจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ผูน้ �ำ ชุมชนตำ�บลธงชัย พนักงานเอสเอสไออาสา คณะสือ่ มวลชนท้องถิน่ จากสือ่ หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ และสือ่ เคเบิล้ ทีวี สมาคมสือ่ มวลชนเพือ่
การท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะครู
อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมจำ�นวน 138 คน
		 กิ จ กรรมจิ ต อาสาประกอบด้ ว ยการร่ ว มกั น
ปรับปรุงสนามเปตอง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยให้ได้ระดับ ทาสีกำ�แพงฝึกซ้อมวอลเลย์บอล
ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล ตีเส้นสนามตะกร้อ ตัดหญ้า
สนามฟุตบอล ทาสีเครื่องเล่นเด็กใหม่ทั้งหมด เพื่อ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สร้างความสวยงามและพร้อมใช้งาน
นอกจากนีย้ งั มีการร่วมมอบอุปกรณ์กฬี าให้กบั นักเรียน
โรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ์อีกด้วย และตามด้วยกิจกรรม
เตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารเอสเอสไอ
รวมทีมสื่อมวลชนท้องถิ่น กับทีม
ผูน้ �ำ ชุมชนตำ�บลธงชัย ซึง่ บรรยากาศ
การทำ�กิจกรรมเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน ครึกครืน้ และเสียงหัวเราะ
		นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำ�นัก
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สาร
กลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
กล่าวกับผูส้ อื่ ข่าวฅนเหล็กว่า “โครงการจิตอาสาเช่นนี้
เป็นโครงการที่เอสเอสไอดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้มาดำ�เนินการในพื้นที่เมื่อ 25 ปี
และเริม่ เป็นรูปธรรมและมีคณะทำ�งาน คณะกรรมการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว
เพือ่ เป็นการตอบแทนให้ชมุ ชนอย่างต่อเนือ่ งเสมอมา
		สำ�หรับโครงการทำ�ดีด้วยกัน ทำ�ดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชนนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
เอสเอสไอ กับคณะสือ่ มวลชนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมพัฒนา
ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน รวมไปถึงเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

หนุนกิจกรรมวันเด็ก ต่อจากหน้า 1
คำ�ขวัญวันเด็ก ประจำ�ปี 2561 “รูค้ ดิ รูเ้ ท่าทัน สร้างสรรค์
เทคโนโลยี” เมือ่ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
กล่าวว่า “กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า เล็งเห็นความสำ�คัญของ
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเยาวชนถือเป็น
ทรัพยากรที่สำ�คัญของประเทศชาติในอนาคต จึงจัด
ให้มีการสนับสนุนของขวัญให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใน
ชุมชนเป็นประจำ�ทุกปี และในปี 2561 นี้ กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด บริษัท
บางสะพานบาร์มลิ จำ�กัด บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด ได้รว่ มส่งมอบของขวัญ เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติให้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ ทีช่ มุ ชนการเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลแม่ร�ำ พึง องค์การบริหารส่วนตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
รวมถึงสถานศึกษา จำ�นวน 9 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำ�บล
พงศ์ประศาสน์ อำ�เภอบางสะพาน วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน (เพือ่ มอบให้โรงเรียนบางสะพาน) โรงเรียน
บ้านท่าขาม โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านถํ้า
เขาน้อย โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านดอน
สำ�ราญ โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนบ้านอ่าวยาง
รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม
วันเด็กให้แก่ลกู หลานพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอีก
ด้วย เพือ่ เป็นแรงหนุนอีกทางให้กบั เด็กๆ และเยาวชน
ในท้องถิ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และร่วมขับ
เคลือ่ นการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”
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บริษัทฯ กับสื่อมวลชนในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้นำ�
ชุ ม ชน และชาวบ้ า นวั ด ถํ้ า คี รี ว งศ์ ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจิตอาสานี้เป็นประโยชน์
กั บ เด็ ก และโรงเรี ย นในการช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยและ
แรงงานของสถานศึกษา รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำ�นึก
ให้ผคู้ นรูจ้ กั การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกัน
ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพานอีกด้วย”
		นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนวัดถํา้ คีรวี งศ์ กล่าวว่า “โรงเรียนวัดถํา้ คีรวี งศ์
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ขาดโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำ�เป็น และมีผลต่อการพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ของเด็ก

		นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “วันนี้ได้ร่วมกิจกรรมกับ
ทางบริษัทฯ หรือเอสเอสไอ รู้สึกดีใจมากเพราะเป็น
กิจกรรมทีด่ มี าก เป็นการนำ�สือ่ มวลชนทีท่ �ำ งานร่วมกัน
มาทั้งปีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มาพบปะพูดคุย
ได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกันและทีส่ �ำ คัญคือ มีก�ำ นัน ผูใ้ หญ่
บ้านในพื้นที่ตำ�บลธงชัย และชาวชุมชนในพื้นที่มา
รวมตั ว กั น ได้ ทำ � ความรู้ จั ก กั น ได้ ม ากระชั บ ความ
สัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมที่ทางบริษทัฯ จัดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา รวมถึงเครื่องเล่นเด็ก
กิจกรรมสังสรรค์ในช่วงคํ่า นอกจากจะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชนแล้ว
ยังเป็นการร่วมกันทำ�ความดีสร้างประโยชน์ให้กับ

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน
นอกจากโรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนก็ยังต้อง
มีสิ่งของอุปกรณ์นันทนาการ เช่น เครื่องเล่นและ
อุ ป กรณ์ กี ฬ า ซึ่ ง เครื่ อ งเล่ น ภายในโรงเรี ย น และ
อุปกรณ์กฬี าต่างๆ ทรุดโทรมมากแล้ว แต่วนั นีโ้ รงเรียน
ได้รับนํ้าใจจากทางบริษัทฯ เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาพร้อมกับนำ�ทีมงานอาสาเข้ามาพัฒนาและปรับปรุง
สนามกีฬา รวมทั้งเครื่องเล่นเด็กให้มีความสมบูรณ์
สวยงามพร้อมใช้งาน รูส้ กึ ดีใจแทนเด็กๆ เป็นอย่างยิง่
ขอขอบคุณหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ไม่วา่
จะเป็นบริษัทฯ สื่อมวลชน ผู้นำ�ชุมชนและชาวชุมชน
วัดถํ้าคีรีวงศ์ทุกท่าน ขอบคุณมากค่ะ”

ชุ มชน คิ ดว่ า โครงการนี้ เ ป็ นโครงการที่ ดี ม ากและ
อยากให้ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาโดยเฉพาะเอสเอสไอ
จัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนเช่นนี้ ปีละสองถึงสาม
ครั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน้นแฟ้นยิ่งขึ้น วันนี้
ผมสนุกและมีความสุขมากครับขอขอบคุณทางเอสเอสไออีกครั้งครับ ขอบคุณมากครับ”
		นายอรรถชัย นิธสิ ลิ ตานันท์ ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือ
พิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาทำ�กิจกรรม
ร่วมกับทางบริษัทสหวิริยาฯ หรือเอสเอสไอและผู้นำ�
ชุมชนตำ�บลธงชัย ถือได้วา่ เป็นการเชือ่ มสัมพันธไมตรี
ระหว่างบริษทั ฯ สือ่ มวลชน และผูน้ �ำ ชุมชน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้ามีโอกาสก็จะไม่พลาดที่จะเข้าร่วม

		นางสาวลัดดา พวงไพโรจน์ เจ้าหน้าที่กรม
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (พก.)
กรุงเทพมหานคร กล่าวกับผูส้ อ่ื ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
ว่า “ต้องขอขอบคุณทางกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า อย่างมาก
ที่ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วม
สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กบั เด็กๆ ชุมชนการเคหะ
แห่งชาติ ซึ่งเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ถือเป็น
ทรัพยากรตัวน้อยในการมีสว่ นร่วมพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต หากเราปลูกฝังและสร้างจิตสำ�นักที่
ดีให้กบั เด็กๆ สักวันหนึง่ สิง่ เหล่านัน้ จะสามารถบังเกิด
ประสิทธิผลขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ”

ตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ขอ
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกครั้ง ที่ให้ความสำ�คัญ
กับการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ และหวังว่าในโอกาส
ต่อไปคงได้รบั การสนับสนุนอีกเช่นเคย ขอขอบคุณค่ะ”
		นายเอกสิทธิ์ คงเรือง ครูจากศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำ�เภอ
บางสะพาน กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิริยามากครับ ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) อำ�เภอบางสะพาน เด็กๆ ที่ได้ของขวัญวันเด็ก
จากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ทุกคนมีความสุขและสนุกสนาน

		นางสาววนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง กล่าวว่า “ขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ า ทีเ่ ล็งเห็นความสำ�คัญของการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ และสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ จัดซือ้ จักรยาน
จำ�นวน 20 คัน มอบให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่
รำ�พึง เพือ่ นำ�ไปเป็นของขวัญของรางวัลให้กบั เด็กทีม่ า
ร่วมกิจกรรม เด็กเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญและมีคุณค่า
ของประเทศชาติ พวกเขาเหล่านัน้ จะเติบโตขึน้ เป็นกำ�ลัง
สำ�คัญของสังคม เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าหรือ
ผูท้ มี่ คี วามพร้อมควรเข้ามาดูแลเด็ก เพือ่ เตรียมความ
พร้อมให้เด็กๆ ได้รถู้ งึ ความสำ�คัญในบทบาทหน้าทีข่ อง

จากการได้รว่ มลุน้ รับของขวัญและของรางวัลในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำ�ปี 2561 ขอบคุณมากครับ”
		เด็กชายวรเมษ บุญเกิด นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าขาม กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับของ
ขวัญจากพี่ๆ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ทำ�ให้งานวันเด็กมี
ของขวัญมากมาย ทำ�ให้ผมรู้สึกว่าสังคมให้ความ
สำ�คัญกับเด็กมากขึ้น สำ�หรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ก็สนุกมากด้วยครับ เพราะผมได้เล่นเกมส์ ลุ้นรับของ
รางวัลมากมาย ได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยครับ ผมขอ
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยามากครับ”
		เด็กชายกรฤทธิ์ แสงสุริยา นักเรียนโรงเรียน

กิจกรรมเช่นนี้แน่นอนครับ”
		นางสาวจินตนา เอี่ยมวัน หรือที่รู้จักในนาม
ดีเจจินจิน สถานีวทิ ยุ อสมท.ประจวบคีรขี นั ธ์ กล่าวถึง
ความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้กับทางเอสเอสไอ
“ได้ ค รบเลยไม่ ว่ า จะเป็ น ในด้ า นของการบำ � เพ็ ญ
ประโยชน์ในการทาสีเครื่องเล่นให้น้องๆ การชมและ
เชี ย ร์ ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลกระชั บ มิ ต รของบริ ษั ท ฯ
สื่อมวลชน และผู้นำ�ชุมชน รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำ�
แล้วมีความสุข สนุกสนานครบเลยค่ะ และถ้ามีการ
จัดกิจกรรมครั้งหน้าอีกก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วม ขอ
ขอบคุณทางบริษัทสหวิริยาฯ เป็นอย่างมากที่ได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ”
		เด็ ก หญิ ง จิ ร วรรณ ปิ่ น พรหม ชั้ น ประถม
ศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ถํ้ า คี รี ว งศ์ กล่ า วว่ า “หนู
ดีใจมากค่ะที่พี่ๆ ได้มาปรับปรุงสนามกีฬาและทาสี
เครื่องเล่นเด็กให้พวกเรา พวกพี่ใจดีมากค่ะ วันนี้หนู
สนุกและมีความสุขมากค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่
กลับมาที่โรงเรียนหนูอีกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ”
		เด็กชายศุภมาศ แพรใหญ่ ชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนวัดถํา้ คีรวี งศ์ กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณ
พี่ๆ ทุกท่านมากครับ ที่ได้เข้ามามอบอุปกรณ์กีฬาชุด
ใหม่ให้กบั พวกผมและยังปรับปรุงสนามกีฬา และทาสี
เครื่องเล่นให้พวกผมอีกด้วย ผม
ดีใจมากโดยเฉพาะสนามเปตอง
ผมชอบมากต่อไปนีผ้ มและเพือ่ นๆ
จะมีสนามเปตองที่ดีไว้เล่นเปตอง
กั น แล้ ว ครั บ ผมอยากให้ พ วกพี่
กลับมาที่โรงเรียนผมอีกโรงเรียน
ของผมจะได้มีสิ่งดีๆ เพิ่มขึ้นครับ”
นางสาวศิรวิ รรณ ด้วงทอง
พนักงานฝ่าย Warehouse บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) ได้กล่าวกับผูส้ อื่ ข่าวฅนเหล็กว่า “วันนี้
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางบริษัทฯ
เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น
หลายครัง้ รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรมอีกครัง้ โดยเฉพาะ
ครัง้ นีเ้ ป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นการสร้างประโยชน์ให้กบั ส่วน
รวม สร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ
แต่ก็ถือว่าเป็นการทำ�สิ่งที่สร้างสรรค์และตรงตาม
ความต้องการของทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ได้ท�ำ กิจกรรมต่างๆ
และการพัฒนาความสัมพันธ์รว่ มกัน รวมถึงเด็กๆ ทีน่ ี่
ก็น่ารักมาก อยากจะเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกท่าน
สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเช่นนี้ค่ะ”
บ้านถํา้ เขาน้อย กล่าวว่า “ ผมชอบของขวัญทีพ่ ๆี่ กลุม่
เหล็กสหวิรยิ ามามอบให้มากครับ แล้วก็ชอบกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติดว้ ย เพราะนอกจากได้แสดงความสามารถ
บนเวที เล่นเกมส์สนุกๆ เพื่อชิงรางวัลแล้วยังได้เจอ
เพือ่ นใหม่ดว้ ยครับ ผมอยากให้งานวันเด็กมีของขวัญ
เยอะๆ ทุกปีเลย ขอบคุณพีๆ่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ ามากครับ”
		เด็กหญิงนรารัตน์ เรือนจันทร์ นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนสำ�ราญ กล่าวว่า “หนูมาเข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ�ทุกปีเลยค่ะ สนุกมาก มี
เกมส์ให้เล่นเยอะ มีของรางวัลมากมาย ได้ฝกึ ความกล้า
แสดงออก ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ ล้วนแล้ว
แต่เป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ทงั้ นัน้ เลยค่ะ ขอขอบคุณ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่ช่วยสนับสนุนของขวัญและของ
รางวัลให้แก่โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ ทำ�ให้หนูและ
เพือ่ นๆ ได้รบั ของขวัญมากมายในวันเด็ก ขอบคุณค่ะ”
		เด็กชายณัฐพงศ์ นามาบ นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังยาว กล่าวว่า “หนูขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิรยิ ามากๆ เลยนะครับทีม่ อบของขวัญสำ�หรับจัดงาน
วันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านวังยาวของหนู ทำ�ให้หนูได้
รับประทานขนมอร่อยๆ ได้เสือ้ สวยๆ ขอบคุณพีๆ่ จาก
กลุ่มเหล็กสหวิริยามากๆ ครับ”
		 วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี ถือเป็น
วันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะร่วมสนับสนุน
ของขวัญและของรางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา
ในชุมชน เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กบั เด็กๆ
และเยาวชนที่จะเติบโตมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก
ในทางทีด่ แี ละถูกต้อง ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนในท้อง
ถิ่น นับเป็นการตอบโจทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
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ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561

1 แปลงผักไฮโดรโปนิกส

สกูปา
หน

โครงการเกษตรอินทรียแผนใหม
ในสถานศึกษาเอสเอสไอ
เลน - เรียน - รู สูทักษะธุรกิจ

นับเปนเวลา 7 เดือนเต็มที่นักเรียนโรงเรียน
บานชะมวง ต.พงศประศาสน ไดเรียนรูดาน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม จากโครงการ
เกษตรอินทรียแผนใหมในสถานศึกษา โดย
การปลูกพืชไรดินระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics System) ภายใตการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมจากบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ซึ่ง
สามารถทําใหนกั เรียนไดเรียนรูท ง้ั ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติจนเกิดผล นักเรียนมีทักษะทาง
ดานธุรกิจ ชวยลดภาระคาใชจา ยดานอาหาร
กลางวันของโรงเรียน และเปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพไดในอนาคต
ป 2560 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ได ข ยายพื้ น ที่
โครงการเกษตรอินทรียแ ผนใหมไปทีโ่ รงเรียนบาน
ชะมวง หมูที่ 3 ต.พงศประศาสน โดยเริ่มโครงการ
ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายนไดมกี ารจัดสรางโรงเรือน ติดตัง้
ระบบแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส (Hydroponics)
มีพนักงานเอสเอสไอเปนพี่เลี้ยง และบูรณาการ
โครงการใหเขากับการเรียนการสอนของโรงเรียน
ซึง่ มีการจัดฝกอบรมใหความรูเ รือ่ งวิธกี ารเพาะปลูก
ก อ นที่ นั ก เรี ย นจะได ล งมื อ ในการปฏิ บั ติ จ ริ ง
นักเรียนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูทักษะทาง
ธุรกิจเบื้องตนผานกิจกรรมตางๆ ของโครงการ
รวมถึงไดประสบการณในทําการเกษตรอินทรีย
ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) ไปใชในชีวิต
ประจําวันได สงเสริมใหเยาวชนมีความรูดาน
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม และใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
เมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีพิธีสงมอบโครงการเกษตร
อินทรียแผนใหมอยางเปนทางการ โดยมีนาย
ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การทัว่ ไป สํานัก
การพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดทําการ
สงมอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) ใหแก
โรงเรียนบานชะมวง ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน โดยมีผนู าํ ชุมชน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาของโรงเรียนรวมเปนสักขีพยาน ซึ่งคาดวา
มีนักเรียนไดรับผลประโยชนจากโครงการ ทั้งสิ้น
จํานวน 121 คน
จากการดําเนินงาน 7 เดือนทีผ่ า นมา ผลผลิต
ทีไ่ ดมคี วามเจริญงอกงามดีเปนทีน่ า พอใจสามารถ
นําผักที่ไดเขาโครงการอาหารของโรงเรียนได ลด
คาใชจายดานอาหารกลางวัน ชุมชน ผูปกครอง
นักเรียนมีความสนใจในการอุดหนุนจํานวนมาก
ทําใหมรี ายไดจากการขายผักเขามาหมุนในโครงการ
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับอุปกรณและการปลูก
เบื้องตน โรงเรียนไดมีการทดลองปลูกผัก
เชน ผักกาดไดโตเกียว ผักคะนา ผักกวางตุง ผัก
สลัด เปนตน โดยจะเนนผักทีส่ ามารถนําไปประกอบ
อาหารสําหรับอาหารกลางวันใหนักเรียนได
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

เลาวา “เอสเอสไอ ไดดําเนินโครงการเกษตร
อินทรียแผนใหมในสถานศึกษามานานกวา 6 ป
เต็ม ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแตป 2555 จนถึงปนี้
ป 2560 ตองบอกวาเปนกิจกรรมที่ทางเอสเอสไอ
จัดขึ้น เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนและแหลงชุมชนของอําเภอบางสะพาน
ใหเกิดการเรียนรูและการเขาใจในการเพาะปลูก
พืชไรดิน รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการรวม
โครงการดวย นอกจากนั้นยังสามารถนําผลผลิต
ที่ไดจากทําโครงการนํามาเปนอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน เพื่อเปนการลดคาใชจายของทาง
โรงเรียน และทําใหนกั เรียนมีรายไดเสริมจากการ
ขายผลผลิตระหวางเรียน ผมคิดวาหากเพิ่มเติม
ความเขาใจในสวนของการทําบัญชีรายรับ-ราย
จาย การคิดหาตนทุน-กําไร ก็นับวาจะเปนการ
เรียนรูที่สมบูรณมากขึ้นครับ”
นางกอบกุ ล การางวั ล ผู อํ า นวยการ
โรงเรียนบานชะมวง บอกวา “มีความยินดีที่ได
เขารวมโครงการเกษตรอินทรียแ ผนใหมในสถาน
ศึกษา (Hydroponics) ที่เอสเอสไอไดใหการสนับ
สนุนใหนักเรียน เพราะโครงการฯ นี้ไดสนับสนุน
นักเรียนในหลายๆ ดาน เชน ดานอาหารกลางวัน
นักเรียนไดรบั ประทานผักสดทีม่ คี ณ
ุ คาและปลอด
สารพิษ ดานการเรียนการสอนวิชางานเกษตร
นักเรียนไดเรียนรูการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ
และมีทักษะในการปลูกผักอื่นๆ ดานการออม
นักเรียนรูจักการลงทุนและทําบัญชีรายรับ - ราย
จาย คิดตนทุนกําไรได ดานการนําไปใช นักเรียนมี
ทักษะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชเพือ่ เปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
ในอนาคตได ดานคุณธรรมเปนความภาคภูมิใจ
ของนักเรียน ครู ผูบริหารและผูเกี่ยวของเมื่อเห็น
วาโครงการฯ ดําเนินไปไดดวยดี”
นายณัฐพงศ เส็งดอนไพร ครูผรู บั ผิดชอบ
โครงการฯ บอกว า “ในฐานะครู ผู รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการเกษตรอินทรียแผนใหมในสถานศึกษา
(Hydroponics) ของโรงเรียนบานชะมวง ตองขอ
ขอบคุณโครงการดีๆ ที่ทางบริษัทฯ มอบใหกับ
นั ก เรี ย นและชุ ม ชนบ า นชะม ว ง ทางโรงเรี ย น
รูสึกดีใจ ที่ทางบริษัท เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในดานการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
ใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเกษตรแนวใหม และ
ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อใชในการบริโภคของนักเรียน
ในโรงเรียน อีกทั้งเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในอนาคตได ทางโรงเรียนบานชะมวงจะดําเนิน
งานสานตอเจตนารมณที่ดีของทางบริษัทตอไป
และทางโรงเรียนจะนําสิง่ ทีท่ างบริษทั มอบใหนนั้
ไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุดและจะพัฒนาโครงการฯ
นี้ไปสูชุมชนตอไป”
นายชุมพร คําสละ ผูใหญบานชะมวง
หมูที่ 3 ต.พงศประศาสน กลาวถึงความรูสึกวา
ขอขอบคุณเอสเอสไอที่ไดเขามาสนับสนุนการ

ปลู ก ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส
ใหกบั โรงเรียนบานชะมวง
ซึง่ ถือไดวา เปนเรือ่ งทีด่ ี
ในการเข า มาช ว ยกั น
พัฒนาดานการศึ ก ษา
โดยโครงการนี้ ทาง
ชุ ม ชนก็ มี ค วามยิ น ดี ที่
จะชวยสนับสนุนการซื้อ
ผั ก ปลอดสารพิ ษ จาก
โรงเรี ย นเพื่ อ เป น การ
สนั บ สนุ น โรงเรี ย นอี ก
ทางหนึ่งดวย และโครงการ
เกษตรอิ น ทรี ย แ ผนใหม ใ น
สถานศึกษา (Hydroponics)
เปนการชวยกันพัฒนาเรียนรู
ในการประกอบอาชีพใหกับ
นักเรียนและคนในชุมชนที่
สนใจจะนํากลับไปตอยอด
ในการปลู ก ผั ก ปลอดสาร
พิษที่บานอีกดวย”
ด.ช.สิรวิชช บุญรอด
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานชะมวง ไดเลาวา
“รูสึกภูมิใจที่ไดเขารวมกิจกรรมการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส เพราะทําใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้น
ที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน และยังไดนําความรู
ที่ ไ ด ไ ปเผยแพร ใ ห กั บ ชุ ม ชน ครอบครั ว และ
สามารถนําผักที่ปลูกไดไปขายทําใหเกิดรายได
เขาสูโ รงเรียน พวกผมทุกคนก็ขอบคุณ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ที่ไดสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ให กั บ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ บ างสะพาน
มาตลอด”
โครงการเกษตรอิ น ทรี ย แ ผน
ใหม ใ นสถานศึ ก ษาที่ ไ ด ดํ า เนิ น
กิจกรรมมาอยางตอเนือ่ งนับเปนเวลา
6 ปเต็มของ โดยเนนโรงเรียน และ
ชุมชนในพื้นที่โครงการ เกิดความ
รูสึกเปนเจาของโครงการ เขามามี
สวนรวมในการจัดการ
และสนับสนุนโครงการ
ทุกมิติ ซึง่ มีสถานศึกษา
เขารวมทั้งหมด 6 แหง
มี นั ก เ รี ย น ไ ด รั บ ผ ล
ประโยชนจากโครงการใน
ปน้ี จํานวน 1,623 คน จาก
จุดเริ่มตนเล็กๆ ดังกลาว
ไดนําไปสูความตอเนื่อง
สรางความเขมแข็ง และ
ยั่งยืนตอไปในอนาคต
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