สงเสริมเยาวชนบางสะพานผูม จี ติ สาธารณะ
กลุม เหล็กสหวิรยิ ามอบ‘1โรงเรียน1ทุนอาสา’
สงเสริมเยาวชนบางสะพานผูมีจิตสาธารณะ กลุม
เหล็กสหวิริยา ขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต
ชื่อโครงการ “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” รวมทั้งสิ้น
22 ทุน เพื่อมอบใหกับเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ
ดํารงตนในดานจิตอาสาและเปนแบบอยางที่ดีให

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองคทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

กับชุมชนและสังคม โดยการนํารายไดจากการจัด
จําหนายเสือ้ อาสาป 2 (ไมหกั คาใชจา ย) มอบเปนทุน
การศึกษา พรอมเดินสายมอบทุนรวมกับโครงการ
มอบทุนการศึกษากลุม เหล็กสหวิรยิ าประจําป 2561
อานตอ น.3
กลางเดือนกรกฎาคมนี้

ปที่ 9 ฉบับที่ 165 ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

SSIฅนเหล็กรักษโลก‘เลิกพลาสติก’
เก็บขยะหาดแมราํ พึงวันสิง่ แวดลอม
‘กลุม เหล็กสหวิรยิ า’
รวมพลังพัฒนา
อาสา-ทาสีโรงเรียน
บานดอนสําราญ

“พั ฒ นาบางสะพานด ว ยใจ
พัฒนาไทยดวยเหล็ก” กลุม เหล็ก
สหวิ ริ ย าจั ด โครงการ “แต ม สี
เติมฝน กลุม เหล็กสหวิรยิ าอาสา
ทาสีโรงเรียนบานดอนสําราญ”
รวมกันทาสีรั้วกําแพงโรงเรียน
บานดอนสําราญ รวมทั้งอาคาร
อานตอ น.4
เรียน

หนุนเยาวชนพรอมรับไทยแลนด4.0
TCRมอบคอมฯ4ร.ร.เสริมรูเ ทคโนฯ

“TCRSS” สงเสริมการพัฒนาเยาวชน
พรอมกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0
รวบรวมเครือ่ งคอมพิวเตอรมอื สอง
ทีย่ งั มีประสิทธิภาพการใชงานไดดี
มอบใหกับโรงเรียนขาดแคลนใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอบางสะพาน อําเภอบาง
สะพานนอย และโรงเรียนในพืน้ ที่
จังหวัดนครราชสีมา รวมจํานวน 25
เครื่อง และจอคอมพิวเตอร 12 จอ
เพือ่ ใหนกั เรียนไดใชฝก พัฒนา ทักษะ
การใชงานคอมพิวเตอร มีความรู
ดานเทคโนโลยี
ผูส อื่ ขาว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมือ่ เร็วๆ นี้ บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
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“TCRSS” ไดมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร
มือสองของโรงงานใหกับโรงเรียน
บานบางเบิด จํานวน 5 เครือ่ ง จอคอมพิวเตอร 3 จอ โรงเรียนบางสะพาน
นอยวิทยา จํานวน 8 เครือ่ ง จอคอมพิวเตอร 3 จอ โรงเรียนชัยเกษม
พิทยา อําเภอบางสะพาน จํานวน
6 เครือ่ ง จอคอมพิวเตอร 3 จอ และ
โรงเรียนบานศาลเจาพอ จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 6 เครือ่ ง จอ
คอมพิวเตอร 3 จอ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ ใหคอมพิวเตอรเพียงพอตอการ
เรียนการสอน ใหนกั เรียนไดเรียนรู
เทคโนโลยีสมัยใหม ฝกทักษะการ
ใชงาน
อานตอ น.3

X เอสเอสไอรักษชายหาด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง โรงเรียน หนวยงานราชการ
ผูป ระกอบการรานคา โรงแรม รีสอรทบริเวณชายหาดแมราํ พึง และจิตอาสาชาวบางสะพาน
ดําเนินกิจกรรมอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมภายใตชอื่ โครงการ “เอสเอสไอรักษชายหาด” เปนปท่ี
10 เนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมโลก ภายใตแนวคิด “รักษโลก เลิกพลาสติก” เพือ่ สรางการตืน่ ตัว
ในดานวิกฤตการณสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยาง
รูค ณ
ุ คา และชวยลดปริมาณขยะ โดยรวมกันทําความสะอาด เก็บขยะตลอดแนวชายหาด
แมรําพึง อําเภอบางสะพาน เปนระยะทาง 3 กิโลเมตร และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวน
สาธารณะชายหาด ในการนีไ้ ดรบั เกียรติจากนางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน
เปนประธานฯ มีประชาชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 995 คน สามารถเก็บขยะไดจํานวน
2,290 กิโลกรัมในปนี้

เอสเอสไอ รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน หนวยงานตางๆ
ประชาชน โรงเรียน ผูป ระกอบการ
รานคา โรงแรม และประชาชน
จิตอาสา ดําเนินกิจกรรมอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอมเนือ่ งในวันสิง่ แวดลอม
โลก จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ...รักษ
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up)
ตอเนื่องเปนปที่ 10 เพื่อเปนการ
สรางการตืน่ ตัวในดานวิกฤตการณ
สิง่ แวดลอม และสรางทัศนคติใน
การอนุรกั ษทรัพยากรกลับมาใช
อยางรูคุณคาโดยเก็บขยะตลอด
แนวชายหาดแมราํ พึงเปนระยะทาง
3 กิโลเมตร ผูบ ริหารเผยป 61 จํานวน
ขยะมีปริมาณนอยลงกวาในป
ที่ผานมากวา 300 กิโลกรัม เนื่อง
จากทุกคนเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มใน
ปจจุบัน
ผูสื่อขาว”ฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานจากหาดแมราํ พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ วา เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน ที่ผานมา อานตอ น.2

นศ.การอาชีพบางสะพานคิดอุปกรณวดั ทุเรียนสุก
ควารางวัลระดับชาติ-เหล็กสหวิรยิ ารวมหนุนเสริม
ชื่นชมผลงานนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ระดับชั้น ปวส. ป
ที่ 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน ภายใต
“โครงการผลิตชางเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร” ไดคิดคน

นวัตกรรมใหม ชวยสงเสริมดานการ
เกษตร กลุ ม ผู ค า -ผู บ ริ โ ภคทุ เ รี ย น
โดยการประดิษฐ “อุปกรณวดั ความ
สุกของทุเรียน” ขึ้น ทําใหงายตอการ
อานตอ น.3
ตรวจวัดความสุก
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
คนเหล็กรักษ์โลก

ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ ได้จดั กิจกรรม “เอสเอสไอ...รักษ์
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 10 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่
รำ�พึง โรงเรียน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบ
การร้านค้า โรงแรม รีสอร์ทบริเวณชายหาดแม่
รำ�พึง และจิตอาสาชาวบางสะพาน จำ�นวน 995
คน ร่วมมือร่วมใจกันดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในวันสิง่ แวดล้อมโลก ทำ�ความสะอาด
เก็บขยะตลอดแนวชายหาดแม่รำ�พึงเป็นระยะ
ทาง 3 กิโลเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนสาธารณะชายหาด เพื่อเป็นการสร้างการ
ตื่ น ตั ว ในด้ า นวิ ก ฤตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สร้างทัศนคติในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรกลับมาใช้
อย่างรู้คุณค่า พร้อมยังเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะและรักษาทรัพยากรสิง่ แวดล้อมให้สมบูรณ์
ได้ในอนาคต โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นาง
ณัชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำ�เภอบางสะพาน
เป็นประธานฯ
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป สำ�นักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เอสเอสไอ กล่าวว่า เนื่องในวัน
สิง่ แวดล้อมโลกประจำ�ปี 2561
ทางองค์การสหประชาชาติ
ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม ปีนี้จึงได้
กำ�หนดประเด็นวาระในเรือ่ ง
ของ “การรั ก ษ์ โ ลก เลิ ก ใช้
พลาสติก” ซึง่ กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้
ทุกๆ ปีในวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดยกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าได้
ร่วมกับผูน้ �ำ ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ โรงเรียน ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้า พี่น้องประชาชน พี่ๆ
จิ ต อาสา และพนั ก งานมา
ร่วมกันเก็บขยะชายหาดแม่
รำ�พึง จำ�นวนกว่า 900 คน
ระยะทาง 3 กิโลเมตร คิดว่า
น่าจะได้ขยะมากกว่า 2 ตัน และต้องดำ�เนินการ
คัดแยกต่อไป ในทุกๆ ปีจะมีการส่งเสริมให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ แวดล้อม
วันนี้ขยะที่ทุกคนเก็บได้นั่นหมายถึงการช่วย
ลดขยะอันตรายที่เป็นพิษต่อสัตว์นํ้าในละแวก
บ้านด้วย ถือเป็นนิมติ หมายทีด่ ที คี่ นบางสะพาน
ได้รว่ มกันอนุรกั ษ์สิง่ แวดล้อมกับทางกลุม่ เหล็ก
สหวิริยาในวันนี้
		 จากการเก็บขยะในปีนี้ขยะที่เก็บได้มาก
สุ ด คื อ ถุ ง พลาสติ ก ขวดพลาสติ ก ขวดแก้ ว
ถุ ง ปุ๋ ย และเศษไม้ รวมกั น ได้ ม ากถึ ง 2,290
กิโลกรัม ซึ่งในปีที่ผ่านมาเก็บขยะได้จำ�นวน
2,670 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณขยะน้อยลงกว่า
ในปีที่ผ่านมากว่า 300 กิโลกรัม นั่นเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลใส่ใจทรัพยากรสิ่ง
แวดล้อมที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นของคนในพื้นที่
อำ�เภอบางสะพาน อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้
ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในการรักษาสิง่
แวดล้อม วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทิ้งขยะให้ลงถัง
และช่วยกันคัดแยกขยะ เพียงเท่านี้ก็สามารถ
ช่วยลดปัญหาเหล่านีล้ งได้ และหวังไว้ในปี 2562
จำ�นวนขยะจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
ทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้าน
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ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น
		 นางณัช ชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำ�เภอ
บางสะพาน ให้สมั ภาษณ์วา่ “สำ�หรับโครงการฯนี้
ถื อ เป็ นโครงการที่ทำ�ให้เห็น ถึงความร่วมมือ
ของประชาชน และองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ใน
อำ�เภอบางสะพาน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 10 ณ บริเวณชายหาดแม่รำ�พึง ซึ่งเป็น
สถานทีท่ ส่ี �ำ คัญในการประกอบอาชีพ และนอกจาก

ทุกคนช่วยกันไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด แต่ให้
นำ�ขยะไปทิ้งลงถังขยะหรือที่ที่เหมาะสมก็จะ
สามารถช่วยลดจำ�นวนขยะละแวกนี้ได้แล้ว
สำ�หรับกิจกรรมดีๆ แบบนีใ้ นครัง้ ต่อไปอยากจะ
เชิญชวนให้เพือ่ นๆพนักงาน และชาวบ้านให้มา
ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ของบ้านเราค่ะ”
		 นางสาวณัฐรัตน์ ราชรองรัง พนักงาน
บริษัทเหล็กแผ่นเคลือบไทย ให้สัมภาษณ์ว่า

จะทำ�ให้ชายหาดสะอาดสวยงามแล้ว ยังเป็น
การปลูกจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงสามารถปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับเยาวชน ชุมชน และนักท่องเที่ยวอีกด้วย
		 นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำ�นันตำ�บลแม่
รำ�พึง ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้ทำ�ให้ชุมชนได้มี
โอกาสร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่ง
แวดล้อมของหาดแม่ร�ำ พึง ซึง่ ถือได้วา่ เป็นสถาน
ที่ที่อยู่กลางใจของคนตำ�บลแม่รำ�พึงด้วย และ
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้มีส่วนร่วมของการทำ�
จิตอาสาทำ�ความดีซึ่งมีประชาชนในชุมชนได้
มาร่วมกันทำ�จิตอาสาในครั้งนี้ด้วย เนื่องในวัน
นีเ้ ป็นวันสิง่ แวดล้อมโลก อยากเชิญชวนทุกภาค
ส่วนทั้งราชการ ประชาชน และภาคส่วนเอกชน
ทุกท่านมาร่วมกันทำ�ความดี โดยการรักษาสิ่ง
แวดล้อมเพือ่ อนาคตของลูกหลานได้มธี รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป”
		 นางสาวบัวแสง กาญจนดิษฐ์ พนักงาน
เอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมเอสเอสไอ
รักษ์โลก ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้ร่วมกิจกรรม
เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำ�ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแม่รำ�พึง
ให้สวยงามและสะอาดขึ้น จึงอยากรณรงค์ให้

“วันนี้เนื่องด้วยในวันสิ่งแวดล้อมในถิ่นอำ�เภอ
บางสะพานของเรา ยังคงมีสง่ิ แวดล้อมทีส่ วยงาม
อย่างเช่นชายทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นัก
ท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน ออกกำ�ลังกายริมหาด
ในส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็นคนบางสะพานจึงขอเชิญชวน
ให้ชาวบางสะพาน รวมถึงพนักงานบุคลากร
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยาทุกๆ ท่าน ช่วยกันรักษา
สิง่ แวดล้อมของเราให้สวยงามคงอยูแ่ บบนีต้ อ่ ไป
และหากมีกจิ กรรมดีๆ อีกจะเข้าร่วมเพือ่ ช่วยเหลือ
สังคมต่อไปเช่นกันค่ะ”
		 นางสาวพยอม วงศา เจ้าหน้าทีอ่ าสาหมู่ 5
ตำ�บลแม่รำ�พึง ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้โครงการ
จิตอาสาทำ�ความดี ตำ�บลแม่รำ�พึง มีโอกาสเข้า
ร่วมกันรักษาความสะอาดกับทางกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา เนื่องในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้
นับเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยปกติจะเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาทำ�ความดีแบบนี้เป็นประจำ� และทุกๆ ปี
จะเชิญชวนเพือ่ นๆ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาแบบนี้
ตลอด จึงอยากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านแม่
รำ�พึง โดยเฉพาะร้านค้าบริเวณริมชายหาดให้
ช่วยสอดส่องดูแลขยะริมชายหาด ไม่ให้ทงิ้ ผิดที่
ผิดทาง เพื่อคงความให้สวยงามของชายหาด
แม่รำ�พึงสืบไป”

		 นายไชยา กำ�บัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
ตำ�บลแม่รำ�พึง ให้สัมภาษณ์ว่า “ทุกครั้งที่ทาง
กลุ่มเหล็กสหวิริยามีการจัดกิจกรรมอาสาขึ้น
จะนำ�ชาวบ้านหมู่ 5 มาเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ
เนื่องในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีชาว
บ้ า นมาช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรบริ เ วณ
ชายหาดแม่รำ�พึงให้สะอาดขึ้น ช่วยปรับภูมิ
ทัศน์ชายหาดให้น่ามอง โดยทุกครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมจะมีจำ�นวนชาวบ้านที่มาช่วยกันเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้คาดว่ามีจำ�นวนเกือบพันคนที่มา
ช่วยกันทำ�ความสะอาด เนื่องจากทุกคนเกิด
ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูก
หลานเราชาวบางสะพานสืบต่อไป”
		 เด็กชายอัครพนธ์ เกาะแก้ว ตัวแทน
นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ ให้สมั ภาษณ์
ว่า “โดยปกติตนเองและเพื่อนๆ จะเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ทุกปี วันนี้ได้ช่วยกันทำ�ความสะอาด
บริเวณชายหาดของเราให้สะอาด เก็บถุงพลาสติก
ทีฝ่ งั อยูใ่ นทรายออก จะได้ไม่เป็นพิษต่อสัตว์นาํ้
และเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อี ก ทางด้ ว ย บริ เ วณนี้ ถื อ ได้
ว่ า เป็ น แหล่ ง ชุ ม ชนที่ ยั ง มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
จึงอยากเชิญชวนเพือ่ นๆ ทีไ่ ม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ โดยใน
ครัง้ ถัดไปมาช่วยกันดูแลรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ อ ยู่ กั บ ชุ ม ชน
บ้านเราแบบนี้ต่อไปครับ”
สำ�หรับในปี 2561 องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations:
UN) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme :
UNEP) ได้กำ�หนดประเด็นหลัก
โดยมีประเด็นหลักในการรณรงค์
คือ Beat Plastic Pollution มี
คำ�ขวัญว่า If you can’t reuse
it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศ
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกฝังสังคมให้เกิดการ
ตืน่ ตัวในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ
ประชาชน นักเรียน เยาวชน และประชาชน
จิ ต อาสา ในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาสิ่ ง
แวดล้อม เพื่อให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ
จากนานาชาติ ทั่ ว โลกในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่
5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
(World Environment Day)
		 “สำ�หรับประเทศไทย จากข้อมูลกรมควบคุม
มลพิษ ระบุวา่ ในแต่ละปีมปี ริมาณขยะพลาสติก
กว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทย
ได้ถูกจัดให้อยู่ในลำ�ดับที่ 6 ของประเทศที่มี
ขยะพลาสติกในทะเลมากทีส่ ดุ ในโลก ส่งผลต่อ
ระบบนิเวศทางทะเล และสัตว์ทะเล”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

วัดทุเรียนสุก

ต่อจากหน้า 1

ผู้บริโภคสามารถได้ทุเรียนตามระดับความชอบ
การันตีผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
		ตามทีก่ ลุม่ เหล็กสหวิรยิ า เล็งเห็นความสำ�คัญ
ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในอำ � เภอ
บางสะพานอย่างต่อเนื่อง และได้ทำ�บันทึกข้อ
ตกลงร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ในการดำ�เนิน “โครงการผลิตช่างเทคนิค เพื่อ
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร” เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับประกาศนียบัตร
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ให้ ส อดคล้ อ งรองรั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง โดย
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
พัฒนาสื่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก้าวเข้าสู่การเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พัฒนาทักษะ  ความรู้
ความสามารถ และสามารถนำ�ไปต่อยอดประยุกต์
ใช้แก้ปญ
ั หาด้านการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
ล่าสุดมีผลงานอันภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักศึกษาระดับชัน้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเทคนิคการผลิต จาก
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้แก่ นายเมธี     
ขำ�พวง  นายพันทิวา  คำ�แก้ว  และ  นายสมทรง
แจ้งอักษร ได้รว่ มกันประดิษฐ์คดิ ค้น “อุปกรณ์วดั
ความสุกของทุเรียน” ขึน้ เป็นผลสำ�เร็จ และสามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริง ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของ

1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา

ผู้บริโภคที่นิยมทานผลไม้ทุเรียนเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ
		นายเมธี ขำ�พวง นักศึกษาจากวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน หนึ่งในผู้คิดค้น ประดิษฐ์
อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน กล่าวว่า “การ
ทำ�โครงงานอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน เป็น
โครงงานก่อนจบระดับการศึกษา โดยใช้เวลาใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน 3 เดือน ซึ่งอุปกรณ์วัดความ
สุกของทุเรียนนีม้ ลี กั ษณะคล้ายปากกา ขนาดเล็ก
พกพาสะดวก ใช้งานง่าย วิธีใช้ คือ นำ�อุปกรณ์วัด
ความสุกของทุเรียนทิ่มลงไปในผิวทุเรียน ให้ถึง
เนื้อทุเรียน แล้วกดตัววัดด้านบน โดยมีสเกล เพื่อ

ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้
ปัญหาด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่นอำ�เภอ
บางสะพานของเรา และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาชิน้ งาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ”
		นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน สาขางานเทคนิคการผลิต และ
หัวหน้าทีมครูที่ปรึกษาโครงงาน เปิดเผยกับทีม
ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “สำ�หรับอุปกรณ์วัด
ความสุกของทุเรียนชิ้นนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ประเภท
อุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพ-รางวัลชนะเลิศ

บอกค่าของเนื้อทุเรียนที่ได้ ซึ่งสเกล มี 3 สี คือ สี
เขียว สีเหลือง และสีแดง สีเขียว หมายถึง ทุเรียน
สุก เนื้อนิ่ม สีเหลือง หมายถึง ทุเรียนห่าม สีแดง
หมายถึง ทุเรียนดิบ ซึ่งจากการทดสอบอุปกรณ์
พบว่า  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ได้ โดยทุเรียนเป็นผลไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ ซึง่ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพาน มีทเุ รียนขึน้ ชือ่
คือ ทุเรียนคลองลอย จึงนับได้วา่ การประดิษฐ์อปุ กรณ์
วัดความสุกของทุเรียน เป็นการนำ�ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิน่ ซึง่ จากความสำ�เร็จดังกล่าว

อันดับ1   และรางวัล Honor Award   ประเภท
อุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพ ระดับภาคกลาง
รางวั ล เหรี ย ญทอง และรางวั ล Honor Award  
รางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน หุ่น
ยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ และอยู่ระหว่างเสนอ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทั้งนี้ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนก
วิชาเทคนิคการผลิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความ
สำ�เร็จในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
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ผู้สื่อข่าว”ฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเพิ่มทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
ที่มีผลงานด้านจิตอาสา ซึ่งจะเป็นต้นแบบด้านการอุทิศตนเพื่อส่วน
รวม จำ�นวน 22 ทุน ภายใต้ชื่อ “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” โดยคณะอนุ
ทำ�งานโครงการเอสเอสไออาสาได้ร่วมกันจัดทำ�เสื้อยืดอาสาปี 2 เพื่อ
จัดจำ�หน่ายให้คณะผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า รวม
ทัง้ ประชาชนในเขตพืน้ ทีบ่ างสะพาน รายได้จากการจัดจำ�หน่ายไม่หกั
ค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาร่วมในโครงการมอบทุนการศึกษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำ�ปี 2561
		นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะอนุทำ�งานโครงการเอส
เอสไออาสา บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี กล่าวกับทีมข่าวฅนเหล็กเอส
เอสไอว่า “นับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้ง ที่ชาวกลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา
จะได้ร่วมทำ�บุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่
บางสะพาน ซึง่ เมือ่ ปี 2559 ทางคณะอนุท�ำ งานโครงการเอสเอสไออาสา
ได้รเิ ริม่ ทีจ่ ดั ทำ�เสือ้ ยืดโครงการอาสารุน่ ที1่ และนำ�รายได้หลังหักค่าใช้
จ่ายสมทบทุนการศึกษา ส่วนในปีนี้ทางคณะอนุทำ�งานโครงการเอส
เอสไออาสาได้จัดทำ�โครงการเสื้ออาสารุ่นที่ 2 และนำ�รายได้จากการ
จำ�หน่ายเสื้อโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำ�นวนเงิน 23,000 บาท มอบเป็น
ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีจิตสาธารณะที่อยู่ในเขตพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพานจำ�นวน 22 ทุน  ซงึ่ มีวตั ถุประสงค์หลักคืออยากเชิญชวนให้
พนักงานจิตอาสามาร่วมทำ�บุญร่วมกัน ร่วมกันเชิดชูเยาวชนทีม่ นี ํา้ ใจ
ด้านจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม  เฉกเช่นพนักงานอาสา
ทุกท่านที่สละเวลางานมาร่วมกันทำ�กิจกรรมอาสาขององค์กร ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนบางสะพานไปพร้อมกัน
ในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัท
สหวิริยา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่เราลงไปทำ�กิจกรรมกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ าอาสาเป็นอย่างดีจนทำ�ให้โครงการประสบความสำ�เร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์ ปีหน้าเราตัง้ ใจว่าจะจัดโครงการดีๆ เพือ่ สนับสนุนเยาวชนที่
เป็นต้นแบบด้านจิตอาสาให้กบั สังคมบางสะพานอย่างต่อเนือ่ งทุกๆ ปีครับ”
ทั้งนี้ใน ปี 2561 กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะจัดกิจกรรมมอบทุนการ
ศึกษา ทั้งทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา ทุนนี้เพื่อน้อง ทุนต่อเนื่อง
ในระดับปริญญาตรี และทุนจิตอาสา จำ�นวน 22 โรงเรียน โดยจะเริ่ม
เดินทางมอบในวันที่ 12 ก.ค. เป็นต้นไป
SSI p.3.indd 1

มอบคอมพิวเตอร์
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โปรแกรมต่างๆ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
		นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารทัว่ ไป บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
“TCRSS” ได้เปิดเผยกับผูส้ อ่ื ข่าว”ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “บริษทั
มุ่งเน้นสนับสนุนเยาวชนไทยได้พัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะการใช้เทคโนโลยี และระบบคอมพิวเตอร์ เพราะ
ปัจจุบนั มีความสำ�คัญมาก และมีการพัฒนาไปไกลกว่าแต่กอ่ น
และเพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั นักเรียน โรงเรียนให้พร้อมก้าว
เข้ า สู่ ยุ ค ไทยแลนด์
4.0 ในอนาคต ในการ
นี้ บริ ษั ท จึ ง ได้ ม อบ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
มื อ สอง ที่ มี ค วาม
สมบู ร ณ์ ส ามารถใช้
งานได้ให้แก่โรงเรียน
ที่ ยั ง แ ค ล น เ ค รื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ อ ยู่ ใช้
เป็ น สื่ อ การสอนให้
กั บ นั ก เรี ย น ทำ � ให้ มี
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อจำ�นวนผู้เรียน
ช่วยเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งาน การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และโปรแกรม
ต่างๆ ใช้เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนให้กับ
นักเรียนอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ใช้งาน
ในปีนี้ TCRSS ได้มกี ารมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไปแล้วรวม
จำ�นวน 25 เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์อีก 12 จอ ให้โรงเรียน
ทั้ ง ในอำ � เภอบางสะพาน อำ � เภอบางสะพานน้ อ ย จั ง หวั ด
ประจวบคีรขี นั ธ์ และโรงเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา  บริษทั
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสถาน
ศึกษาต่างๆ และพร้อมที่จะสนับสนุนประโยชน์ด้านอื่นๆ ในมิติ
ของการศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดไป
		นายณัฐวัฒน์ ระพีเจริญสิน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า

นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป มาพัฒนาต่อยอดชิ้นงานให้
สามารถทำ�งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ทีใ่ ห้การสนับสนุน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
มาโดยตลอด โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการมาตร
วิทยาและงานวัดละเอียด ทำ�ให้นักศึกษาได้มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนแนวคิดที่ได้จาก
การเรียนการสอนในการพัฒนาต่อยอดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานมาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านการประกอบอาชีพต่อไป”
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทน
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา กล่าวว่า ผมต้องขอ
ชืน่ ชมนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานทุก
ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
ภายใต้การสนับสนุน “โครงการผลิตช่างเทคนิค
เพือ่ อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร” และนำ�องค์ความรู้
มาต่อยอดสร้างสรรค์พฒ
ั นาเป็นนวัตกรรมได้ เพือ่
พัฒนาและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หรือตอบโจทย์
ของชุมชน สังคมทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั ในรูปแบบทีห่ ลาก
หลายโดยความคิดนักศึกษาเอง ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ
ผลงาน “อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน” ของ
นักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางาน
เทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก สามารถสร้าง
อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียนได้ และสามารถ
คว้ารางวัลได้จากหลากหลายโครงการประกวด
		“อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน” ถือเป็น
การตอบโจทย์ทดี่ ใี นด้านอาชีพ ถือเป็นตัวช่วยทีด่ ี
ให้กับคนรักการกินทุเรียน และช่วยอำ�นวยความ
สะดวกของผูป้ ระกอบในการขายให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค”

“รู้สึกยินดีมากที่บริษัท ได้พิจารณาให้การสนับสนุนโรงเรียน     
ที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์สำ�หรับที่ใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ฝึกพัฒนาทักษะความรู้ การใช้งาน เพราะปัจจุบัน
คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ จำ � เป็ น ในการใช้ เ รี ย นรู้ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
ประโยชน์มาก และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้
ให้น้องๆ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผมได้ร่วม
เป็นตัวแทนมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนบ้านบางเบิด
อำ�เภอบางสะพานน้อย จำ�นวน 5 เครือ่ ง และจอคอมพิวเตอร์อกี
3 จอ และมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนบางสะพานน้อย
วิทยา จำ�นวน 8 เครื่อง
และจอคอมพิวเตอร์อีก
3 จอ ให้กับโรงเรียน”
น.ส.ทิพย์ประภาพ
ติรวรเกียรติ หัวหน้า
สำ�นักตรวจสอบภายใน
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “ปัจจุบัน
การพั ฒ นาเรี ย นรู้ ใ น
ด้ า นไอที ถื อ ว่ า สำ � คั ญ
อย่างยิ่ง สื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ดุ ก็ได้
มาจากด้านไอที ต้องขอ
ขอบคุณบริษัทแทนน้องๆ นักเรียน ที่ได้เล็งเห็นความสำ�คัญว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์มีความจำ�เป็นในการใช้งานภายในโรงเรียน
นำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน หาความรูต้ า่ งๆ และพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาตัวเอง
และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต โดยเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบ
คอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ ซึง่ ตัง้ อยูท่ อี่ �ำ เภอวัง
นํา้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ มีจ�ำ นวนนักเรียนทัง้ สิน้ 264 คน
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันมี
คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้งานได้เพียง 12 เครือ่ งเท่านัน้ บริษทั ฯ จึงบริจาค
จำ�นวน 6 เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์อีก 3 เครื่อง
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ที่ มี สี ห ลุ ด ร อ นให ก ลั บ มาใหม ดั ง เดิ ม เพื่ อ สร า ง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใหกับเยาวชน และ
สงเสริมวัฒนธรรมจิตอาสาใหกับพนักงานรวมกัน
พัฒนาชุมชน สรางความสามัคคีระหวางองคกร
โรงเรียน และชุมชน โดยมีผบู ริหาร พนักงาน องคกร
ปกครองทองถิ่นและประชาชนเขารวมกวา 220 คน
ผูส อื่ ขาว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวาเมือ่
วันที่ 1-2 มิถนุ ายน 2561 ทีผ่ า นมา กลุม เหล็กสหวิรยิ า
ประกอบดวย บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS บริษทั เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด หรือ TCS
และบริษัท เวสทโคส เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด หรือ WCE นําคณะผูบ ริหาร
และพนั ก งานกลุ ม เหล็ ก อาสา
รวมกับผูน าํ ชุมชนและชุมชนบาน
ดอนสําราญและพืน้ ทีใ่ กลเคียงกวา 220 คน รวมกัน
ทาสีโรงเรียนบานดอนสําราญ ซึ่งเปนโรงเรียนที่ตั้ง
อยูใ นพืน้ ทีใ่ กลเคียงโรงงานทีก่ ลุม เหล็กสหวิรยิ าตัง้ อยู
เพือ่ สรางภูมทิ ศั นทสี่ วยงามใหแกโรงเรียน รวมทัง้ ยัง
เปนการสนับสนุนใหพนักงานมีสว นรวมในกิจกรรม
พัฒนาสังคมและชุมชน และสอดคลองกับแนวคิด
ในการพัฒนาของกลุมเหล็กสหวิริยาที่วา “พัฒนา
บางสะพานดวยใจ พัฒนาไทยดวยเหล็ก” ผานโครงการ
“แตมสี เติมฝน กลุม เหล็กสหวิรยิ าอาสา ทาสีโรงเรียน
บานดอนสําราญ” ซึง่ กิจกรรมแบงออกเปน 5 กลุม งาน
ประกอบดวย 1. กิจกรรมทาสีรวั้ และปายโรงเรียนทัง้
ดานในและดานนอก 2.ทาสีอาคารเรียนชั้นประถม
ศึกษา 3.ทาสีหอ งพยาบาล 4.ทาสีหอ งนํา้ บริเวณขาง
หองพยาบาล และ 5.ทาสีหอ งนํา้ ขางอาคารอนุบาล
โดยไดรับเกียรติจาก นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโส
อําเภอบางสะพาน ผูแทนนายอําเภอบางสะพาน
เปนประธานเปดพิธี ณ โรงเรียนบานดอนสําราญ
หมู 1 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่ ว ไป สํ า นั ก การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และสื่ อ สาร
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ กลาววา “ในปนี้เราไดรับโอกาสที่
ดีจากทางผูบริหาร มีนโยบายใหดําเนินโครงการ
กลุมเหล็กสหวิริยาอาสาขึ้น เปนการรวมตัวกันของ
บริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยาซึ่งประกอบดวย SSI ,
TCRSS , TCS และ WCE เพื่อดําเนินกิจกรรมดาน
จิตอาสา โดยมีเปาหมายการดําเนินกิจกรรมอาสาป
ละ 2 ครั้ง ซึ่งเปนการตอยอดจากเดิมที่แตละบริษัท
ก็จะนโยบายการดําเนินกิจกรรมอาสาอยู นับไดวา

มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 มี นั ก เรี ย นจํ า นวน 141 คน
ขาราชการครูและบุคลากรขณะนี้ 14 ทานและรอ
จากการสอบบรรจุในครั้งนี้อีก 2 ทาน รวมเปน 16
ทาน โรงเรียนบานดอนสําราญมีวัตถุประสงคใน
การพัฒนา ปรับปรุงบริบท สภาพแวดลอมโรงเรียน
บานดอนสําราญ ใหสวยงามนาอยู นักเรียนมีความ
สุขกับการเรียนรู อยากมาโรงเรียน ตั้งใจเรียนรูมาก
ขึน้ และยกระดับจากโรงเรียนขนาดเล็กเปนโรงเรียน
ขนาดกลาง แตโรงเรียนของเรานั้นยังขาดแคลน
งบประมาณในการดําเนินการ แตวันนี้กลุมเหล็ก
สหวิรยิ าไดเขามาสนับสนุนงบประมาณและแรงงาน

เปนเรือ่ งราวทีด่ ที ที่ างกลุม เหล็กสหวิรยิ าทัง้ 4 บริษทั
ไดมาทําความดีรวมกัน และในวันนี้ก็เปนโอกาสดี
ที่ทางพี่นองพนักงานกลุมเหล็กสหวิริยาอาสาไดมี
โอกาสมารวมกันพัฒนาโรงเรียนบานดอนสําราญ
ทาสีกําแพงโรงเรียนและอาคารเรียนใหกับนองๆ
เยาวชน เพื่อสรางสีสันความสวยงามกอนเปดภาค
เรียนการศึกษาใหม ซึ่งเปนบทพิสูจนถึงวัฒนธรรม
จิตอาสาที่พวกเราชาวกลุมเหล็กสหวิริยามีรวมกัน
และตองขอขอบคุณทางคณะผูบ ริหารและพนักงาน
ในกลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า รวมทั้ ง ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
บานดอนสําราญและชุมชนบานดอนสําราญที่เปด
โอกาสใหพวกเรามาทําความดีรว มกับคณะอาจารย
และผูปกครอง ทําใหกิจกรรมในครั้งนี้สําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายที่เราตั้งไวครับ”
นางสุ นี ย อยู ห ลง ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
บานสวนหลวง ใหสัมภาษณกับผูสื่อขาวฅนเหล็ก
วา “โรงเรียนบานดอนสําราญเปนโรงเรียนขยาย
โอกาสขนาดกลางเปดสอนตั้งแตอนุบาล 3 จนถึง

จิตอาสาในการทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีอาคารเรียนให
สวยงามนาอยูยิ่งขึ้นซึ่งเปนการสนับสนุนนโยบาย
การพัฒนาโรงเรียนของเราโดยตรง ทางโรงเรียนตอง
ขอขอบคุณกลุม เหล็กสหวิรยิ าทีเ่ ล็งเห็นความสําคัญ
ของโรงเรี ย นแห ง นี้ แ ละหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ทาง
โรงเรี ย นจะได รั บ การสนั บ สนุ น จากกลุ ม เหล็ ก
สหวิริยาดวยดีตลอดไปคะ ขอบคุณมากคะ”
นายอนันต จันทวรรณโณ ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานดอนสําราญ กลาววา “ขอบคุณทีม
งานจิตอาสากลุมเหล็กสหวิริยาทุกทานมากๆ ที่ได
เขามาทําจิตอาสาทีโ่ รงเรียนบานดอนสําราญมีสสี นั
สวยงาม ซึ่งสีสันของอาคารบริเวณโรงเรียนอาจสง
ผลตอความรูสึกของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมรูสึก
นาเบือ่ ไมงว งซึม นอกจากนีย้ งั ทําใหเด็กๆ ตลอดจน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมเกิดความรูสึก
ซํ้าซากในสถานที่ทํางานอีกดวยครับ”
นางสาวกัลยกร เหมือนแท พนักงานอาสา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จํากัด (มหาชน) ให

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ค. 61

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการ
คอมพิวเตอร (1 อัตรา)
วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาโลหะการ / Metallurgy / วัสดุศาสตร /
อุตสาหการ (2 อัตรา)
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาววิศวกรรมหุนยนต หรือ
แมคคาทรอนิกส (2 อัตรา)

• เทคนิคเชียล จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล ชางยนต หรือชางโลหะ

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส สาขาชางไฟฟา ชางกล ชางเชื่อม หรือชางยนต (4 อัตรา)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (2 อัตรา)

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

สัมภาษณกับผูสื่อขาว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา
“ตนเองรูส กึ ยินดีมากทีไ่ ดมสี ว นรวมในโครงการครัง้
นี้ นับเปนโอกาสที่ดีมากที่ทางกลุมเหล็กสหวิริยา
เปดโอกาสใหพนักงานประจําอยางเรามีสว นชวยทํา
ประโยชนใหกับชุมชนผานกิจกรรมจิตอาสา เพราะ
ถึงแมจะเปนสวนเล็กๆ ของกิจกรรม แตมีความสุข
มากทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ของการชวยพัฒนาสังคมการ
ศึกษาแบบนี้คะ”
นายนิตย แจมจํารัส พนักงานอาสา บริษัท
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใหสัมภาษณกับ
ผูส อื่ ขาว “ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “สําหรับกิจกรรม
อาสาครั้งนี้ รูสึกดีใจมากที่ได
เขารวมกิจกรรมอาสาของกลุม
เหล็กสหวิรยิ าในครัง้ นีม้ าก รูส กึ
วาตนเองคิดไมผิดที่สมัครเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสานี้ เพราะ
นอกจากจะไดทําประโยชนให
กับโรงเรียนแลวยังไดมิตรภาพ
ดีๆ ของเพือ่ นๆ พนักงานในกลุม
เหล็กสหวิริยาอีกดวย ไดเห็น
ความสามัคคีและความรวมมือรวมใจของทุกคน
ถามีการจัดกิจกรรมเชนนี้อีกจะไมพลาดที่จะเขา
รวมแนนอน”
นางศศิวรรณ ศรีทองคํา ผูป กครองนักเรียน
โรงเรียนบานดอนสําราญ ใหสมั ภาษณกบั ผูส อื่ ขาว
“ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ในฐานะที่ตนเองเปน
ผูปกครองของเด็กนักเรียนมีลูกหลานเรียนอยูที่นี่
รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียนไปในทางที่ดีขึ้น สวยงาม นาเรียน ดีใจ
แทนลูกหลานทีไ่ ดอยูใ นโรงเรียนทีม่ สี ภาพแวดลอม
ที่ดีเทียบเทาโรงเรียนขนาดใหญในอําเภอ และ
ตนเองก็ยินดีใหการสนับสนุนเต็มที่คะ”
เด็กหญิงวรินทร สุขจั่น นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 กลาววา “หนูดใี จมากคะทีพ่ ๆ่ี ไดมาทาสี
อาคารเรียนใหพวกหนู ทําใหอาคารเรียนของหนูมี
สีสนั สวยงาม นามอง และยังทําใหหนูอยากมาโรงเรียน
มากยิ่งขึ้นคะหนูขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากนะคะ”

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร

• ชางซอมบํารุง จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวช.- ปวส สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ชางโลหะ หรือชางยนต

• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• ผูช ว ยผูจ ดั การฝายซอมบํารุงสัญญา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา
วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ
(1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

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

หมายเหตุ

หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 0322. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน
หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.
ประสบการณทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตาม
ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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