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สรางรากฐานชุมชนสูค วามยัง่ ยืน
‘สหวิรยิ า’จัดมหกรรมรวมพัฒนา
SSIหนุนประมงพืน้ บาน
เปลี่ยนผูล า-เปนผูสราง
สรางโรงเรือนธนาคารปู
เปลี่ยนจากผูลา มาเปนผูสราง
เอสเอสไอ สนับสนุนงบประมาณ
กอสรางโรงเรือนธนาคารปูมา
ขนาด 4x6 เมตร เพื่อรวมอนุรักษ
และเพิ่ ม จํ า นวนพั น ธุ ปู พร อ ม
ส ง เสริ ม การทํ า ประมงในเชิ ง
อนุรักษและสรางจิตสํานึกการ
ทํ า ประมงปู ม า อย า งมี จ รรยาบรรณ โดยร ว มกั บ ชาวบ า น
ตนทองหลาง ผานโครงการ 25 ป
เอสเอสไอ 250 ความดีพนั ดวงใจ
อาสา โปรเจค “หนึ่งฝายงาน
หนึ่ ง โครงการอาสาป 2” มี ผู
เขารวมกิจกรรมทัง้ สิน้ จํานวน 60
คน หรือคิดเปน 480 ชั่วโมงงาน

อานตอ น.3

X กลุมเหล็กสหวิริยา จัดงานมหกรรมสหวิริยารวมพัฒนา ประจําป 2561 (ครั้งที่ 2) ภายใตแนวคิด “บางสะพาน

รวมพัฒนา กาวหนาอยางยั่งยืน” เพื่อนําเสนอและเชิดชูผลการดําเนินงานของชุมชน หรือองคกรภาคีเครือขาย และ
รวมพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนระหวางภาคประชาชน และกลุมเหล็กสหวิริยาที่เปนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไดรับ
เกียรติจาก นายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน กลาวเปดงาน ณ หอประชุม ที่วาการอําเภอบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดกวา 400 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา

หนุนพนักงานสุขภาพดี SSIจัดรันฟอรเฮลทป2
เอสเอสไอรวมสงเสริมสุขภาพ
ที่ ดี ข องพนั ก งาน ครอบครั ว
พนักงานและชุมชน จัดกิจกรรม
“SSI Run For Health” ป 2
ภายใตแนวคิด “วิ่งสรางอาชีพ”
เพือ่ สงเสริมอาชีพใหครอบครัว

พนักงาน ผูบริหารเผยจากการ
จัดกิจกรรมปที่ผานมา 10 ครั้ง
มีผูเขารวมวิ่งเปนมากถึง 1,890
คน สามารถนําเงินรายไดจดั ซือ้
อุปกรณกฬ
ี าใหโรงเรียนในพืน้ ที่
อําเภอบางสะพาน อานตอ น.3

X SSI Group จัดประชุมผูบริหารประจําป “Futurity”

นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นําคณะผูบ ริหาร เขารวมกิจกรรมประชุม
ผูบ ริหารประจําป “SSI Group Management Conference 2019” ภายใตแนวคิด “Futurity” พรอม...
สูอนาคต ภายในงานประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การแถลงทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
SSI Group 2027 2. Futurity Symposium โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและ
ภายในองคกร บรรยายเปดมุมมองโลกอนาคตทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 3. นําเสนอ
ผลงานของป 2018 และแผนงานป 2019 ณ โรงแรมเดอะรีเจนทชะอําบีชรีสอรท เมื่อเร็วๆ นี้
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สร า งรากฐานการขั บ เคลื่ อ นงาน
รวมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู
ความอยางยั่งยืนของชุมชน กลุม
เหล็ ก สหวิ ริ ย า จั ด งานมหกรรม
สหวิริยารวมพัฒนา ประจําป 2561
ภายใต แ นวคิ ด “บางสะพาน
รวมพัฒนา กาวหนาอยางยั่งยืน”
โดยเปดใหหนวยงานราชการ องคกร
ทางสังคม และชุมชน รวมดําเนิน
กิจกรรมดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ร ว มกั บ กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าอย า ง
ต อ เนื่ อ งในป 2561 และเป น การ
เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ
บุคคลหรือองคกรภาคีเครือขาย ทั้ง
ภายในและภายนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ
จาก นายเลิ ศ ยศ แย ม พราย
นายอําเภอบางสะพาน กลาวเปด
งาน ณ หอประชุม ที่วาการอําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ มีผู
เขารวมกิจกรรมทัง้ หมดกวา 400 คน

อานตอ น.2

TCRSSใสใจพนักงานรับสามรางวัลดีเดน
ปลอดภัย-ปลอดโรค-สวัสดิการแรงงาน
ยํ้ า ความปลอดภั ย และการดู แ ลใส ใ จพนั กงานมา
เปนอันดับหนึ่ง บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ควา 3 รางวัลดีเดน ไดแก
รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 12 ป ตอเนือ่ ง รางวัลสถานประกอบการดีเดน
ด า นแรงงานสั ม พั น ธ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน 10 ป
ตอเนื่อง (12 ปตอเนื่อง) จากสํานักงานสวัสดิการและ

1

สกูปา
หน

คุมครองแรงงาน และรางวัลสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ในระดับดี (โลเงิน)
จากกระทรวงสาธารณสุข
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา
“เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ไดเขารับมอบโล
รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เปนสุข ในระดับดี (โลเงิน)
อานตอ น.2

2 0 โ ค ร ง ก า ร อ า ส า พั ฒ น า ชุ ม ช น ป 61
เ อ ส เ อ ส ไ อ จั บ มื อ ชุ ม ช น ร ว ม ส ร า ง

น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
สร้างรากฐานชุมชน
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		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้
จัดงานมหกรรม สหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำ�ปี 2561
(ครั้งที่ 2) ภายใต้แนวคิด “บางสะพานร่วมพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อนำ�เสนอและเชิดชูผลการ
ดำ�เนินงานของชุมชน หรือองค์กรภาคีเครือข่าย และ
เป็ น การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ บุ ค คลหรื อ
องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ได้รบั ทราบถึงการมีสว่ นร่วมใน
การอยู่ร่วมกัน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ระหว่างภาคประชาชน และกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่เป็น
อุตสาหกรรม โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ
แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน กล่าวเปิดงาน
พร้ อ มมี น ายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น์ ผู้ จั ด การ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
ให้การต้อ นรับและเยี่ยมชมบู ธ
นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน
อีกด้วย นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติ
จากนักวิชาการที่มีความรู้ ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ใน
การดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
ชุ ม ชน อาจารย์ วั น ชั ย เจื อ บุ ญ
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายเรื่อง “บางสะพานร่วม
พัฒนา ก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน” และ
ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว มี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 400 คน ณ หอประชุมทีว่ า่ การ
อำ�เภอบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
		นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า “งานมหกรรม
สหวิริยาร่วมพัฒนา ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้
แสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจจริงของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่
อำ�เภอบางสะพาน โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม
การดำ�เนินกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม กับทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานราชการ
กลุ่มองค์กรชุมชน และชุมชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
และโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่
ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีการดำ�เนิน
กิจกรรมธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชน ซึ่งถือว่า
ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เข้ามา
ร่วมกันทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดทิศทางในการพัฒนาหมูบ่ า้ น
โดยการประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน

TCRSS
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จากนายแพทย์ ข จรศั ก ดิ์ แก้ ว จรั ส รองอธิ บ ดี ก รม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายในงานพิธี
มอบโล่รางวัลโครงการสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการ
ดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพกลุม่ วัยแรงงาน ณ ศูนย์การประ
ชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี
สุขภาพทีด่ ี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ รวมทั้ง
โรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขของพืน้ ที่
ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม มีสุขภาพจิตที่ดี
		 โดยโครงการดังกล่าว TCRSS ได้เข้าร่วมสมัคร
เข้าโครงการเป็นครั้งแรกและผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ 1.การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชน 2. การดำ�เนินงานปลอดโรค 3. การ
ดำ�เนินงานปลอดภัย 4. แนวทางดำ�เนินงานกายใจเป็นสุข
		 นอกจากรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2561 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงทำ�ให้คนในชุมชนได้ร่วมกัน
คิด ร่วมกันทำ� ร่วมกันรับผิดชอบ และมีความสามัคคี
ภายในชุมชน อีกทัง้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ศึกษา ช่วยยกระดับสถาบันการศึกษาให้มีองค์ความ
รู้ มีศักยภาพด้านการเรียน การสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำ�หรับลูกหลานชาว
บางสะพานต่อไปในอนาคต”
		 ด้าน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา กล่าวว่า “กระผมในนาม
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ขอขอบคุณท่านนายอำ�เภอ
บางสะพานเป็นอย่างยิ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำ�
ปี 2561 และขอขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ส่วนราชการ ผู้นำ�ชุมชน กลุ่มองค์กร
ชุมชน คณะกรรมการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�
ชุมชนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็น

“สภาผู้นำ�ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 3” พร้อมงบประมาณ
สนับสนุน ให้แก่ ชุมชนบ้านทุง่ นุน่ 2. โล่เกียรติยศสภา
ผู้นำ�ชุมชน “โครงการพัฒนาสภาผู้นำ�ชุมชน” พร้อม
งบประมาณสนับสนุน จำ�นวน 3 แห่ง ให้แก่ ชุมชนบ้าน
ทางสาย ชุมชนบ้านดอนสูง และชุมชนบ้านฝ่ายท่า 3.
มอบโล่เกียรติยศ ธนาคารชุมชนทีม่ ผี ลการดำ�เนินงาน
ผ่านระบบมาตรฐาน จำ�นวน 4 แห่ง ให้แก่ ชุมชนบ้าน
ทางสาย ชุมชนบ้านหนองระแวง ชุมชนบ้านทุ่งนุ่น
และชุมชนบ้านดอนสูง 4. มอบป้ายเชิดชูเกียรติ ให้กบั
สภาผู้นำ�ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งได้ยก
ระดับและพัฒนาศักยภาพตนเองจนกลายเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ได้แก่ ชุมชนบ้านม้าร้อง (รุน่ ที่ 1) ชุมชนบ้าน
ฝ่ายท่า และชุมชนบ้านทางสาย (รุน่ ที่ 2) ทัง้ นี้ มีตวั แทน
คณะกรรมการสภาผู้นำ�ชุมชน ตัวแทนหน่วยงาน
ราชการ และเจ้าหน้ากลุ่มเหล็กฯ เป็นผู้ตัดสินรางวัล
ดังกล่าว
		 สำ�หรับเกณฑ์การประเมิน “สภาผู้นำ�ชุมชน

ความตั้งใจของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่อยากจะเผยแพร่
ให้กบั คนทัว่ ไปได้รบั ทราบถึงเจตนารมณ์ในการมีสว่ น
ร่วมพัฒนาอำ�เภอบางสะพานให้มคี วามก้าวหน้าและ
ยัง่ ยืน โดยมีการจัดงานในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ
ผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน
และชุ ม ชน เช่ น สถาบั น การศึ ก ษา กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชน ในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพาน ซึ่ งกิ จ กรรมนี้ นั บ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการ
สร้างรากฐานการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสู่ความอย่างยั่งยืนภาคประชาชนด้วย”
		 ผู้สื่อข่าว รายงานอีกว่า ภายในงานได้เปิดให้
หน่วยงานราชการ องค์กรทางสังคม และชุมชน ร่วม
ดำ�เนินกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา และมีพิธีมอบโล่เกียรติยศ ป้าย
เชิ ด ชู เ กี ย รติ พร้ อ มมอบงบประมาณสนั บ สนุ น ให้
กับชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำ�หนดไว้ เพื่อ
ใช้ในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชนในปี 2562 โดย
รางวัลประกอบด้วย 1. โล่เกียรติยศสภาผู้นำ�ชุมชน

ต้ น แบบ” มี ดั ง นี้ 1. ประชุ ม สมํ่ า เสมอทุ ก เดื อ น
2. มี ส มาชิ ก สภาเข้ า ร่ ว มประชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของ
สมาชิกสภาทั้งหมด 3. สามารถหางบประมาณจาก
ภายนอก/ระดมทุนภายในมาดำ �เนินกิจกรรมหรือ
โครงการได้ 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน มีคณะดูงาน
จากภายนอกชุ ม ชนมาดู ง านกิ จ กรรมของสภาฯ
หรื อ ที่ ส ภาฯสนั บ สนุ น และ 5. มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น
ระหว่างคนในชุมชน (พัฒนา, กิจกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม,กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามัคคี
พัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ) อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี
		 และเกณฑ์การประเมิน “โครงการพัฒนาสภา
ผู้นำ�ชุมชน” มีดังนี้ 1. มีความสามัคคี และการพึ่ง
ตนเองของสภาผู้นำ�ชุมชน 2. มีการประชุมสม่ำ�เสมอ
อย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี 3. สมาชิกสภาฯ เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโครงสร้าง 4. มีการจด
บันทึกการประชุม ตามวาระอย่างชัดเจน (มีสมุดจด
วาระ) และ 5. มีกิจกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่เกิดจาก
การสนับสนุนของสภาผู้นำ�ชุมชน
		 สำ�หรับงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ได้จัด

ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน 12 ปีตอ่ เนือ่ ง และรางวัลสถานประกอบ
การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
10 ปีต่อเนื่อง (12 ปีต่อเนื่อง) จากนายพัลลภ สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งงานดังกล่าว
จั ด โดยสำ � นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน

การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
		 โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับมอบรางวัลดังนี้
1. สถานประกอบกิจการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง
ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ.
2554 และไม่เคยถูกดำ�เนินคดีด้านความปลอดภัยฯ
2. อัตราการประสบอันตรายจากการทำ�งานถึงขัน้

กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
การจั ด การที่ ดี ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
สภาพแวดล้อม และด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถาน
ประกอบกิจการ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในการพัฒนาระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งผลให้
ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดผลกระทบที่จะเกิดจาก

หยุดงานเกิน 3 วัน ในช่วงเวลา 2 ปี ของการพิจารณา
ผลงาน ต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยเปรียบ
เทียบจากอัตราการประสบอันตรายจากการทำ�งาน
พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับ พ.ศ.2559
3. มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ทีด่ ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 4. มีการจัดตั้งชมรม
จิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการ และจัดตัง้ คลินกิ ความปลอดภัย

ขึ้นเมื่อปี 2560 (ครั้งที่1) โดยมีลักษณะการจัดงาน
ในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ และการสานเสวนา
แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
กับคณะกรรมการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชน
รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธนาคาร
ชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชนด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากคณะกรรมการธนาคารชุ ม ชน และสภาผู้ นำ �
ชุมชนทุกแห่งเป็นอย่างดี รวมไปถึงองค์กรภาคีเครือ
ข่ายภาคราชการอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วม ได้เผยแพร่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
นายนิรันดร์ แสงชาติ ประธานธนาคารชุมชน
บ้านท่าขาม ให้สัมภาษณ์ว่า “ภายในงานมหกรรม
สหวิริยาร่วมพัฒนามีความรู้ในท้องถิ่นมากมาย ได้
เห็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่หลากหลายจากชุมชนใน
พื้นที่อำ�เภอบางสะพาน และทุกผลิตภัณฑ์เกิดจาก
การที่ชุมชนรวมกลุ่มกันและจัดทำ�ขึ้น ซึ่งแสดงให้
เห็ น ว่ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ มี ค วาม
เข้มแข็ง มีความสามัคคีกนั อีกทัง้
กิจกรรมนีน้ บั เป็นอีกหนึง่ ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน และเป็นประโยชน์
ต่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น นี้
อีกด้วย”
นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สัมภาษณ์
ว่า “ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
นับเป็นการสร้างพลังให้กับผู้นำ�ชุมชน ชาวบ้านใน
พื้นที่อำ�เภอบางสะพาน มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
งาน เพื่อให้เกิดการพัฒนากับชุมชน และสามารถนำ�
ไปเป็นแนวคิดสำ�หรับการต่อยอดธุรกิจกับชุมชนได้”
		นายเจรวัชร์ คงแก้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้
สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมนี้ทำ�ให้ชุมชนในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพานได้รู้จักกลุ่มเหล็กสหวิริยาเพิ่มมากขึ้น ได้
ทราบถึงการดำ�เนินงานของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า พร้อม
เป็นแรงผลักดันให้กับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างความสามัคคีให้กับชาวบางสะพาน และหน่วย
งานทุกภาคส่วนด้วย”
		นายวัชรพล ง้าวบุ้งคล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมนี้ช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้ ม าพบปะพู ด คุ ย กั น ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ กั น
ระหว่างชุมชนในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน ช่วยสร้าง
ชุมชนมีรายได้ในรูปแบบการจัดนิทรรศการนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงอยากให้กิจกรรมนี้เป็นช่อง
ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานชุมชน และเพิ่มพื้นที่
ในการจัดนิทรรศการให้มากขึ้นด้วย”
ในสถานประกอบกิจการ
		นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่สายการผลิต ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “บริษัทเหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทยจำ�กัด (มหาชน) มีการดำ�เนินกิจการ
และได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่มีการดำ�เนินการมุ่ง
เน้นไปในเรือ่ งของความปลอดภัยใน
การทำ�งาน การป้องกันอุบตั เิ หตุและ
โรคจากการทำ�งาน รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทำ�งานให้แก่
พนักงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯยังมีการ
ดำ�เนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย
ทีเ่ น้นเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ใี น
สถานประกอบกิจการและตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในการพัฒนาระบบ
แรงงานสัมพันธ์และรูปแบบการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
		 กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นทั้ง 3 ด้าน
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำ�งานและพนักงานทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือ ทำ�ให้บริษัทฯของเราได้รับรางวัล
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและทางบริษัทฯของเราจะคง
รักษามาตรฐานในการปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยและ
แรงงานสัมพันธ์ให้ดีขึ้นต่อไป”
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ได้ถึง 3 แห่ง ขยายต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงให้กับ
เยาวชนได้อีกด้วย
		นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าว
ว่า “เอสเอสไอเล็งเห็นถึงความสำ�คัญเรือ่ งสุขภาพทีด่ ี
ของพนักงานในองค์กร พนักงานจ้างเหมา (Outsource)
ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนประชาชน จึงจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสุขภาพขึ้น อาทิ กิจกรรม
เดิน-วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน กิจกรรมปั่น
จักรยาน Bangsaphan Car Free Day งานสหวิริยา
กรุงเทพไตรกีฬา (กรุงเทพฯ) บริการห้องออกกำ�ลัง
กาย (Gym) (โรงงานบางสะพาน) และหนึ่งในนั้นคือ
โครงการเอสเอสไอรันฟอร์เฮลท์ (SSI Run For Health)
เพื่อช่วยส่งเสริม
ใ ห้ ทุ ก ค น หั น
ม า อ อ ก กำ � ลั ง
กาย ใส่ใจเรื่อง
สุขภาพมากขึ้น
ล ด อั ต ร า ก า ร
เจ็ บ ป่ ว ย และ
ใช้เวลาว่างหลัง
เลิ ก งานให้ เ ป็ น
ประโยชน์ โ ดย
การออกกำ�ลังกาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมแนวคิด
องค์กรแห่งความสุขที่บริษัทได้ดำ�เนินการ”
“และจากความสำ�เร็จในการจัดกิจกรรม SSI
Run For Health ในปีที่ผ่านมา จำ�นวน 10 ครั้ง โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน สามารถกระตุ้ น พนั ก งาน
ครอบครัวพนักงาน เข้าร่วมวิง่ ได้รวมจำ�นวน 1,890 คน
(นับรวมจำ�นวนนักวิ่งในแต่ละครั้ง)  โดยนำ�เงินรายได้
จากการสมัครวิ่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สามารถซื้อ
อุปกรณ์กฬี าให้แก่โรงเรียนในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพาน
จำ�นวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านท่าขาม 2. โรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาว และ 3. โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ

หนุนประมง
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ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอส
เอสไอ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือน
ธนาคารปูม้า กลุ่มประมงพื้นบ้านต้นทองหลาง หมู่
ที่ 9 ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250
ความดีพันดวงใจอาสา โปรเจค “หนึ่งฝ่ายงาน หนึ่ง
โครงการอาสาปี 2” โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง
เอสเอสไอ กลุ่มพนักงานอาสาเอสเอสไอ และชาว
บ้านชุมชนบ้านต้นทองหลาง ก่อสร้างอาคารดังกล่าว
ขนาด 4x6 เมตร ขึ้น เพื่อใช้เพาะฟักปูทะเล พร้อมร่วม
อนุรักษ์และเพิ่มจำ�นวนพันธุ์ปูในพื้นที่โดยเพาะเลี้ยง
ลูกปูม้า ทั้งยังส่งเสริมการทำ�ประมงในเชิงอนุรักษ์
ร่วมสร้างจิตสำ�นึกในการทำ�การประมงปูม้าอย่างมี
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ รวมถึงรู้จักการใช้
ทรัพยากรแบบชาญฉลาดอย่างยัง่ ยืน โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำ�นวน  10 คน หรือคิดเป็น 80
ชั่วโมงงาน ชุมชนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  50  คน หรือ
คิดเป็น  400 ชั่วโมงงาน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จำ�นวน  60 คน หรือคิดเป็น 480 ชั่วโมงงาน  
วั น ที่ 15 มกราคม 2562 มี พิ ธี เ ปิ ด โครงการ
“ธนาคารปูม้า” อย่างเป็นทางการขึ้น โดยความร่วม
มือระหว่าง เอสเอสไอ กลุ่มประมงอำ�เภอบางสะพาน  
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา เขตเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และเกิดจาก
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ มีผู้
เชีย่ วชาญ และบุคลากรจากหน่วยงานทีร่ ว่ มสนับสนุน
ลงพื้นที่เพื่อให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการ และแนวทาง
การพัฒนากลุม่ อย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย ทัง้ นีม้ ผี เู้ ข้าร่วม
กิจกรรมจำ�นวน 50 คน
		นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น์ ผู้ จั ด การ
ทั่วไปสำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
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รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 40,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือจะนำ�ไปมอบ
เป็นทุนพัฒนาอาชีพให้ครอบครัวพนักงานต่อไป”
นายยงยุทธ กล่าวเพิม่ เติมว่า “สำ�หรับปีนบี้ ริษทั
ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สุขภาพอย่างต่อเนือ่ งเช่น
เคย โดยโครงการ SSI Run For Health ปี 2562 นี้ จะมุ่ง
เน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวพนักงานที่
ขาดทุนทรัพย์ หรือ “วิ่งสร้างอาชีพ” โดยนำ�รายได้ค่า
สมัครวิ่งมาสนับสนุนเป็นหลัก โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
และคาดว่าจะมีจำ�นวนคนรักสุขภาพเพิ่มขึ้นในปีนี้”
		นางสาวนาคมัลลิกา นาคจันทร์ ผูจ้ ดั การส่วน
งานสวัสดิการสัมพันธ์ (ERL) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กล่าวว่า “ในปีนี้กติกายังคงเดิม คือ  เปิดโอกาสให้
พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายในโรงงานได้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าสมัครวิ่งเพียงคนละ
50 บาท เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมการ
แข่งขันวิ่งมีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 2 /4 /6 /

อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า
“โครงการ SSI Run For Health ที่จัดขึ้นในปี 2018 ที่
ผ่านมา มีทั้งหมด 10 ครั้ง ใน 10 ครั้ง นี้ก็จะมีพนักงาน
ครอบครัวพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวิ่งมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ของในแต่ละรอบ โครงการนี้ไม่ได้จัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับพนักงานโดยการหันมา
ออกกำ�ลังกายด้วยการวิ่ง แต่โครงการนี้ยังมีการมอบ
อุ ป กรณ์ กี ฬ าในเขตชุ ม ชนแถวโรงงาน ถื อ ว่ า เป็ น
โครงการทีด่ ี เป็นโครงการทีค่ วรสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
ในการวิ่งทุกครั้งจะมีของรางวัลแจกในแต่ละ
กิโลเมตรทีว่ ง่ิ ได้ เช่น ครบระยะ  2 กิโลเมตรได้รบั นํา้ ดืม่
ครบระยะ 4 กิโลเมตรได้รับไข่ไก่ หรือวิ่งมากกว่า
ระยะ 6 กิโลเมตรขึ้นไป ได้รับเป็นข้าวสาร แต่สิ่งนี้เป็น
เพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมวิ่ง แท้จริงแล้วการ
จัดโครงการนี้ เพื่ออยากให้พนักงานและครอบครัว
พนักงานใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นและขอเชิญชวน

และ 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านที่วิ่งครบระยะ
2 กิโลเมตร จะได้รับนํ้าดื่ม 1 แพ็ค วิ่งครบระยะ 4
กิโลเมตร จะได้รับไข่ไก่เบอร์ศูนย์ จำ�นวน 1 แผง วิ่ง
ครบระยะ 6 และ 10 กิโลเมตร จะได้รับข้าวสาร 5
กิโลกรัม และผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกประเภทชายและ
หญิง รับเงินรางวัล 300 บาท โดยใช้เส้นทางการวิ่ง
เริ่มตั้งแต่หน้าโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน วิ่งตาม
เส้นทางเข้าไปถึงสี่แยกพื้นที่วางเหล็กแท่งแบน (Slab)
รวมระยะทาง 2 กิโลเมตรต่อรอบ
		นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่  สายการผลิต  บริษัท  สหวิริยาสตีล

พนักงาน ครอบครัวพนักงาน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมดีๆ แบบนี้มาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพกันมากๆ ซึ่ง
อาจจะเพิ่มความถี่การจัดแข่งขันให้มากขึ้น ซึ่งจาก
เดิมจัดเดือนละ 1 ครั้ง เพิ่มการจัดเป็นเดือนละ 2 ครั้ง
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง
มากขึ้นครับ”
		นางสาวนิสารัตน์ สุขทวี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมนี้ทำ�ให้พนักงานหันมา
ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นเป็นการ
ใช้เวลาหลังเลิกงานพักผ่อนร่างกายด้วยการวิ่งออก
กำ�ลังกาย ทำ�ให้สขุ ภาพร่างกายของตนเองแข็งแรง ซึง่

กล่าวว่า “เอสเสอไอได้ให้การสนับสนุนชุมชนบ้าน
ต้นทองหลาง ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ มาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านโครงการต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งมีพนักงาน
บริษทั ฯ ร่วมเป็นทีป่ รึกษาและเข้าร่วมประชุมหมูบ่ า้ น
ทุกเดือน โดยชุมชนได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ
ด้วยดีมาตลอด และกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นหนึ่งใน
หลายๆ กลุม่ ทีเ่ อสเอสไอเข้าไปสนับสนุน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักสำ�คัญ
ในการนี้ เอสเอสไอได้จดั กิจกรรมอาสาก่อสร้าง
โรงเรือนธนาคารปูม้า มีพนักงานเอสเอสไออาสาเข้า

นำ�ส่งคณะกรรมการธนาคารปูชมุ ชน เพือ่ นำ�มาปล่อย
ในบ่อพักที่สร้างไว้บริเวณชายหาดของหมู่บ้าน จาก
นั้นให้แม่ปูม้าได้วางไข่ ก่อนนำ�แม่ปูม้าไปจำ�หน่าย
หรือบริโภค พร้อมทั้งให้ลูกปูม้าได้ฟักเป็นตัวอ่อนที่
แข็งแรง ก่อนทางกลุ่มประมงพื้นบ้านจะนำ�ปล่อยลง
สู่ทะเลอ่าวไทยต่อไป
ไข่นอกกระดองสามารถสังเกตด้วยสีของไข่  
โดยเริ่มแรกไข่จะมีสีเหลืองอ่อน แล้วค่อยๆ เปลี่ยน
เป็นสีเหลืองออกส้ม ก่อนสีจะเข้มขึน้ เป็นสีเหลืองออก
นํา้ ตาล และสุดท้ายเปลีย่ นเป็นสีเทาอมดำ� ตามลำ�ดับ

ร่วมจำ�นวน 10 คน ร่วมกับชาวบ้านมากกว่า 50 คน
ช่วยกันก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 4x6 เมตร ขอบคุณ
ชาวบ้านช่วยตัดต้นมะพร้าวของตนเอง เพื่อนำ�มาทำ�
เป็นโครงสร้างโรงเรือนครับ”
ผู้ สื่ อ ข่ า ว รายงานต่ อ ว่ า ปั จ จุ บั น โครงการ
ธนาคารปูมา้ ได้ท�ำ พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการแล้ว และ
ได้ปล่อยลูกปูม้า จำ�นวน 3,000,000 ตัว พร้อมปรับ
ทัศนคติของกลุม่ ประมงพืน้ บ้านด้วย คือ “เปลีย่ นจาก
ผู้ล่า มาเป็นผู้สร้าง” เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ทะเลฝัง่ อ่าวไทย โดยกลุม่ ประมงพืน้ บ้านต้นทองหลาง
มีสมาชิกจำ�นวน 30 คน ซึ่งมีเรือเล็กในการประกอบ
อาชีพจำ�นวน  25 ลำ� และมีรายได้เฉลี่ย 8,000-10,000
บาท/เดือน/คน  การเพาะพันธุ์ปูม้านั้น นอกจากจะ
ทำ�ให้มีปริมาณปูม้าที่เพิ่มขึ้น ยังสามารถสร้างราย
ได้ให้มากขึ้นไปด้วย  โดยมีหลักการ คือ สมาชิกทุก
คนที่จับปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง (ซึ่งเป็นไข่ที่เกาะติด
บริเวณส่วนท้องและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน) ต้อง

ปูม้าที่มีไข่สีเทาอมดำ�จะปล่อยตัวอ่อนภายใน 1-2
วัน ซึ่งแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง 1 ตัว จะปล่อยตัวอ่อน
ประมาณ 250,000 ถึง 2,000,000 ล้านตัวต่อครั้ง ขึ้น
อยู่ กั บ นํ้ า หนั ก ของไข่ ที่ แ ม่ ปู ม้ า แต่ ล ะตั ว มี อ ยู่ โดย
ทั่วไปจะพบว่า ไข่ปูม้า 1 กรัม มีปริมาณไข่ประมาณ
22,030 ฟอง และอัตราการรอดของลูกปูที่ถูกปล่อย
ลงทะเลอยู่ที่ร้อยละ 1 จะได้ปริมาณปูม้าในทะเล
เพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 2,500 - 10,000 ตัวต่อแม่ปูหนึ่ง
ตัว ถ้าธนาคารปูมา้ หนึง่ แห่งมีแม่ปไู ข่นอกกระดอง 30
ตัวต่อเดือน หรือ 360 ตัวต่อปี จะพบว่าธนาคารปูม้า
สามารถเพิ่มปริมาณปูให้กับทะเลได้ถึงปีละ 900,000
- 7,200,200 ตัว ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับ
ทะเลอ่าวไทยอย่างมหาศาล และสามารถทำ�รายได้
ของชาวประมงและธุรกิจประมงได้เป็นอย่างดีต่อไป
		นายนิ พ นธ์ บุ ญ อยู่ ประธานกลุ่ ม ประมง         
พื้นบ้านต้นทองหลาง ให้สัมภาษณ์ว่า “ตนดีใจมากๆ
ที่ความฝันของกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นจริง โดยได้    

ค่าสมัครวิ่งจะนำ�ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน 3
โรงเรียนในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพาน รวมไปถึงพนักงาน
ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ ผู้ ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และกิจกรรมนีเ้ ป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ตนเองหันมาวิง่ ออกกำ�ลังกาย จากเดิมเป็นคนทีไ่ ม่เคย
ได้ออกกำ�ลังกาย พอได้ลองมาวิ่งทำ�ให้รู้สึกว่ามันดี
ต่อสุขภาพร่างกายของตนเองมาก อีกทั้งการวิ่งไป
พร้อมกับเพือ่ นๆ ทำ�ให้รสู้ กึ ผ่อนคลายหลังเลิกงานค่ะ”
		นางสาววนัสนัน พรมนาทน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักงานได้
ออกกำ�ลังกาย พร้อมของรางวัลเป็นแรงจูงใจให้ตดิ มือ
กลับบ้าน เช่น นํ้าดื่ม ไข่ไก่ และข้าวสาร โดยมีเงิน
รางวัลพิเศษสำ�หรับผู้ที่วิ่งครบระยะ และผู้ที่วิ่งระยะ
10 กิโลเมตร ค่าสมัครวิง่ มีราคาไม่แพง นับเป็นสิง่ จูงใจ
ให้ทกุ คนหันมาออกกำ�ลังกายมากขึน้ ซึง่ จากทีต่ นเอง
ไม่เคยวิ่งก็ได้มาวิ่ง และที่สำ�คัญได้เจอเพื่อนใหม่
จากกิจกรรมนี้ด้วย
ถ้ามีกิจกรรมอีกจะ
มาร่ ว มกิ จ กรรมอี ก
แน่นอนค่ะ”
ด.ช.ธนวรรธณ์
คุ่ยจันทร์ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ให้สมั ภาษณ์
ว่า “วันนีร้ สู้ กึ ดีใจมาก
ที่ ไ ด้ ม า วิ่ ง พ ร้ อ ม
ครอบครัว เพราะการ
ออกกำ�ลังกายทำ�ให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และวันนี้ได้ของรางวัลเป็น
ไข่ไก่ ซึ่งจะได้นำ�ไปทำ�ข้าวไข่ทอดให้น้องๆ กินครับ”    
สำ�หรับกิจกรรม SSI Run For Health 2562 จะ
เริ่มเปิดรับสมัครแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงาน และครอบครัวพนักงาน
มาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พั ฒ นาอาชี พ ครอบครั ว พนั ก งานกั น เยอะๆ โดย
สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน ส่วนงานสวัสดิการสัมพันธ์ (ERL) เบอร์
โทร. 0-3269-1403-5 ตลอดเวลาทำ�การ
คิดริเริ่มการทำ�โครงการนี้มานานแล้ว  แต่ได้เพียง
แค่คิดเท่านั้นยังไม่ได้ดำ�เนินการ ซึ่งหลังจากที่กลุ่มฯ
ได้เข้าดูงานที่เอสเอสไอ และได้ปรึกษาหารือร่วมกับ
พนักงานกลุ่มพี่เลี้ยงเอสเอสไอถึงแนวทางการจัดทำ�
โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์ เอสเอสไอจึงร่วมกับชาวบ้าน
ช่วยกันก่อสร้างโรงเรือนผ่านโครงการเอสเอสไออาสา
และประสบผลสำ�เร็จตามความฝันที่ชุมชนต้องการ
ขอขอบคุณ เอสเอสไอที่ให้คำ�ปรึกษา และช่วยเหลือ
กลุ่มฯ มาโดยตลอดครับ”
		นายถาวร โรจนะรั ต น์ ประมงอำ � เภอ
บางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า “การพัฒนากลุ่มประมง
พื้นบ้านของอำ�เภอบางสะพาน ที่ได้ดำ�เนินการอยู่
ในขณะนี้ ชุมชนได้มีความคิดริเริ่มรวมกลุ่มในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีการบริหารจัดการด้าน
การใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นทองหลาง
มีการจัดตั้งธนาคารปู และมีหน่วยงานราชการ ได้แก่
สำ � นั ก งานประมงอำ � เภอบางสะพาน สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิ ท ยาเขตเพชรบุ รี และภาคเอกชน ได้ แ ก่ บริ ษั ท           
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
ในด้ า นต่ า งๆ จนทำ � ให้ ก ลุ่ ม ฯ มี ก ารดำ � เนิ น การที่         
เข้ ม แข็ ง มากขึ้ น นั บ ได้ ว่ า เป็ น การริ เ ริ่ ม ที่ ดี ใ นการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง”
		นายอดุลย์ แสงจันทร์ ผูใ้ หญ่บา้ นต้นทองหลาง
ให้สัมภาษณ์ว่า “ขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลฯ
ที่ เ ล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนงบ
ประมาณ  บุคลากรในการก่อสร้างโรงเรือนเพาะพันธุ์
ปูมา้ เพือ่ ปล่อยคืนสูท่ ะเลผ่านโครงการอาสาของบริษทั ฯ
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ
ของชุมชนบ้านต้นทองหลางมาอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมทางศาสนา
อิสลามพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ชุมชน และกิจกรรม
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทางชุมชนบ้านต้นทองหลาง
ขอขอบคุณมากครับ”
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2 0 โ ค ร ง ก า ร อ า ส า พั ฒ น า ชุ ม ช น ป 61
เ อ ส เ อ ส ไ อ จั บ มื อ ชุ ม ช น ร ว ม ส ร า ง

กาวสูป  11 ของกิจกรรมจิตอาสาบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอที่ได
เดินหนาสรางสรรคและรวมพัฒนาชุมชนบางสะพาน
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงสรางประโยชนใหกับชุมชน
บางสะพาน และสังคมอยางยัง่ ยืน โดยการดําเนินการ
รวมกับพนักงาน ชุมชน และกลุมผูมีสวนไดเสีย ไมวา
จะเปนดานสรางสาธารณะประโยชนใหแกสวนรวม
ดานทํานุบาํ รุงศาสนา ดานสุขภาพและกีฬา ดานพัฒนา
การศึกษา และดานความปลอดภัยชุมชน เปนตน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การทัว่ ไป
สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ไดยอ นถึงวิวฒ
ั นาการ การพัฒนาจิตอาสาของเอสเอสไอ
วา “เอสเอสไอไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการมีจิต
อาสาและการปลูกฝงวัฒนธรรมอาสาใหกบั พนักงาน
เพื่อทําประโยชนใหกับสวนรวม จึงไดเริ่มดําเนินงาน
โครงการจิตอาสาขึ้นในป พ.ศ. 2551 ภายใตโครงการ
“เอสเอสไอ อาสา” ตอมาไดพฒ
ั นาตอยอดการดําเนิน
งานสงเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา โดยเนนการมีสวน
รวมจากพนักงานสูชุมชนในรูปแบบโครงการ “รอย
ความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”
กระทั่งในป 2555 ไดกําหนดรูปแบบกิจกรรม
จิตอาสาขึ้นใหม เพื่อใหชุมชนไดเขามามีบทบาทใน
การดําเนินงานมากขึ้น โดยรวมกับพนักงาน จึงมา
เปนโครงการ “25 ปเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา” ถึงในปจจุบัน
ปจจุบนั “25 ปเอสเอสไอ 250 ความดีพนั ดวงใจ
อาสา” ไดดําเนินการมาแลวสะสม 196 ความดี โดย
ในป 2561 ที่ผานมา และไดสานตอโปรเจค “หนึ่งฝาย
งาน หนึง่ โครงการอาสาป 2” มีโครงการอาสาทีด่ าํ เนิน
งานไปทัง้ สิน้ จํานวน 20 โครงการ (ความดี) โดยรวมกับ
ชุมชนในการดําเนินการ ประกอบดวย
1. สรางฝายชะลอนํ้าสองแผนดิน บานเขามัน
2. ปรับปรุงซอมแซมหองนึ่งเครื่องมือปราศจากเชื้อ
และเทปูนขอบทางเดินหนาอาคาร รพสต.แมราํ พึง
3. ทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัด
ดอนยาง
4. ปรับปรุงและซอมแซมเครื่องเลนเด็กเล็ก โรงเรียน
บานธรรมรัตน
5. ปรับปรุงภูมทิ ศั นและปลูกปาโกงกาง บริเวณสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษคลองปากปด

6. ปรับปรุงระบบสายไฟ ศาลาหอฉันท วัดทุง มะพราว
7. แตมสีเติมฝน กลุม เหล็กสหวิรยิ าอาสา ทาสีโรงเรียน
บานดอนสําราญ
8. จัดสรางโรงเรือนรานคาชุมชน สถานที่ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษคลองปากปดบานฝายทา
9. ปรับปรุงภูมทิ ศั นและทําความสะอาดรอบวนอุทยาน
ปากลางอาว
10. ซอมแซมเรือเผาศพและทาสีศาลาสวดอภิธรรม
วัดเขาตะลอม
11. ปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้าประปาหมูบาน ม.2
บานนาผักขวง
12. ปรับปรุงซอมแซมและทาสีเครื่องเลนเด็กเล็ก
โรงเรียนบานราษฏรประสงค
13. จัดสรางโรงเรือนแปลงผักไฮโดรโปนิกส โรงเรียน
บานคลองลอย GSC/UFD
14. ทาสีสนามตะกรอ
15. ทาสีรวั้ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก วังนํา้ เขียว ต.รอนทอง
16. ทาสีรว้ั โรงเรียนและทาสีเครือ่ งเลนเด็กเล็กโรงเรียน
บานหินกองSCD/CYS
17. จัดสรางโรงเรือนธนาคารปูมา บานตนทองหลาง
ตําบลพงศประศาสน
18. ทาสีและซอมแซมกําแพงสํานักสงฆทุงทับทอง
19. กลุม เหล็กสหวิรยิ า อาสา ทาสีกาํ แพงแกววัดเขาโบสถ
20. ปรับปรุงภูมทิ ศั น วัดเขาถํา้ มารอง อ.บางสะพาน
รวมกับอําเภอบางสะพาน
มีพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 830 คน หรือ
คิดเปน 6,640 ชั่วโมงงาน ชุมชนรวมกิจกรรมทั้งสิ้น
952 คน หรือคิดเปน 7,616 ชั่วโมงงาน ในป 2561 ที่
ผานมามีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,782 คน หรือคิด
เปน 14,256 ชั่วโมงงาน
นายผดุงศักดิ์ กลาวเสริมอีกวา “เปนโครงการที่
บริษัทไดดําเนินการเพื่อเปนการตอบแทนใหชุมชนที่
ตนเองอยู เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของคนบางสะพาน
ซึง่ ทุกๆ กิจกรรมทีผ่ า นมาจะไมสามารถสําเร็จลุลว งไป
ไดเลย ถาไมไดรบั ความรวมมืออันดีระหวางทีมงานอา
สาเอสเอสไอ ผูนําชุมชน พี่นองในชุมชนบางสะพาน
และหวังเปนอยางยิง่ วาจะไดรบั ความรวมมือทีด่ เี ชนนี้
เพือ่ พัฒนาชุมชนบางสะพานสูค วามยัง่ ยืนสืบตอไป”
นางกนกวรรณ หนูเอียด ผูจัดการสวน ฝาย
จัดการคลังสินคาและวัตถุดิบ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ใหสัมภาษณวา “รูสึก

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.พ. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 8 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรซอมบํารุง (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ
(2 อัตรา)
วิศวกรการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ (2 อัตรา)
วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟา (1 อัตรา)
วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรวัสดุ/โลหะการ (3 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

ยิ น ดี ม ากที่ ต นและ
ทีมงานไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสา
ของบริษัท และยังได
มีโอกาสรับผิดชอบ
โครงการ ทาสี รั้ ว
โรงเรี ย นและทาสี
เครื่ อ งเล น เด็ ก เล็ ก
โรงเรียนบานหินกอง
นับเปนโอกาสทีด่ มี าก
ที่ ท างบริ ษั ท ได เ ป ด
โอกาสให พ นั ก งานประจํ า อย า งเรามี ส ว นช ว ยทํ า
ประโยชนใหกับชุมชนผานกิจกรรมจิตอาสาที่ทาง
บริษัทฯจัดขึ้น ภูมิใจที่ไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
ถึงจะเปนสวนเล็กๆ แตก็สุขใจมากคะ”
นายวรเชษฐ มุสิกาญจน พนักงานฝายผลิต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)ให
สัมภาษณวา “ผมรูส กึ มีความสุขมากครับทีไ่ ดเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา ผมคิดวาความสุขจากการทํางาน
จิตอาสาเปนความสุขที่ชวยใหเรารูจักตนเองมากขึ้น
และชวยขัดเกลาตนเอง เราคงไดยินคําพูดที่วา จิตที่
คิดจะใหนนั้ เบากวาจิตทีค่ ดิ จะเอา เมือ่ เราอยากจะให
อยากจะแบงปน มันมีความสุข ถาคิดจะไปเอามันจะ
หงุดหงิด จิตมันจะหนักๆ ตันๆ ผมคิดวาการทําอะไร
เพื่อผูอื่นนํามาซึ่งความสุขครับ”
นายเดียว สุวรรณศรี พนักงานฝายซอมบํารุง
สารธารณูปโภคและของไหล บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จํากัด (มหาชน) ใหสัมภาษณวา “ในปนี้ผมได
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของบริษัทฯหลาย
กิจกรรม สิ่งที่ผมไดจากการทํากิจกรรมจิตอาสาใน
ปนี้มากมายครับ ทั้งการที่ไดชวยทําความสะอาดวัด
การซอมแซมเรือเผาศพ การทาสีกําแพงวัด ซึ่งเปน
สถานที่สําคัญในการประกอบพิธีทางศาสนาตางๆ
ทําใหผมและเพื่อนๆไดบุญกุศลจากการทํากิจกรรม
ในแตละครั้ง ไดความอิ่มเอม ไดความสุขทางใจ ที่ได
ทําความดีในรูปแบบทีต่ า งออกไปในชีวติ ประจําวัน ได
รับประสบการณใหมๆ รวมถึงไดเรียนรู และรูจักการ
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยตรงผานการปฏิบัติงานรวม
กัน และไดทาํ ความรูจ กั กับเพือ่ นๆมากขึน้ ดวยครับ ผม
รูสึกประทับใจทุกครั้งที่ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาครับ”

นางสิรพ
ิ ร แผนสงา พนักงานฝายวางแผนการ
ผลิต บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ให
สัมภาษณวา “ดิฉันคิดวาการทํากิจกรรมอาสาเปน
พื้นที่ใหเราไดไปตามความฝนและความปรารถนา
ของเรา ไปตามความสุขของเรา เชน บางคนรูสึกชอบ
แมว มีความสุขที่ไดไปชวยแมวจรจัดและทําหมันให
เขา บางคนชอบเลี้ยงไอศกรีมเด็ก บางคนชอบคนแก
ไดดูแลคนแกแลวมีความสุข บางคนชอบธรรมชาติ
ไปอยูกับธรรมชาติและทําใหธรรมชาติมันงดงามขึ้น
แลวมีความสุข มันเปนพื้นที่ที่เราสรางใหตัวเอง ดวย
การเลือกไปทําอะไรบางอยางใหคนอื่น ใหอะไรที่เรา
ทําแลวมีคุณคา มันเกิดผลตอนนั้นเลย มันทําใหเรา
มีความสุขจริงๆ คะ”
นายอุดรรักษ คําลุน ผูอํานวยการโรงเรียน
บานคลองลอย ใหสัมภาษณวา “ขอขอบคุณทีมงาน
อาสาทุกทานที่รวมจัดทําโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส
ใหกับ โรงเรียนบานคลองลอย ซึ่งเปนประโยชนกับ
นักเรียนมากนอกจากใชเปนอาหารกลางวันใหเด็กๆ
นักเรียนแลว แปลงปลูกผักไรดนิ หรือผักไฮโดรโปนิกส
ยังทําใหโรงเรียน กลายเปนแหลงเรียนรูด า นการเกษตร
ปลอดสารพิษ สมัยใหม ที่ใชคนดูแลไมมาก ผลผลิต
อยูใ นระดับดีและสรางรายไดใหกบั โรงเรียน ขอบคุณ
บริษทั สหวิรยิ าทีส่ นับสนุนและสงเสริมโรงเรียนดวยดี
เสมอมา ขอบคุณมากครับ”
นางป น แก ว จํ า นงค รั ต น ครู ชํ า นาญการ
โรงเรี ย นบ า นหิ น กอง ให สั ม ภาษณ ว า “ดิ ฉั น รู สึ ก
ยินดีเปนอยางยิ่งที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
โรงเรียนของเรา การทําจิตอาสาในครั้งนี้นอกจากจะ
เปนประโยชนกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแลว ยังเปน
ประโยชนกับเด็กและเยาวชนในชุมชนอีกดวยคะ”

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา

วิศวกรเครื่องกล/อุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• หัวหนางานโยธา จํานวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาโยธา

• เลขานุการผูบริหาร จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวของ

• พนักงานชางซอมบํารุง จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงานบานโปง)
วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปวส.- ปวช. สาขาชางกลโรงงาน ชางเชื่อม และโลหะการ

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต งานเชื่อม

วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• ชางซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา

• หัวหนาแผนกจัดซื้อ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานบรรจุหบี หอ coil จํานวน 1 อัตรา • พนักงานแผนกผลิต จํานวน 1 อัตรา

• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงาน Utility จํานวน 1 อัตรา

วิศวกรอุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / บัญชี / รัฐศาสตร
วุฒิ ปวช. สาขาชางอุตสาหกรรม

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขาวิชา

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

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขาวิชา
วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขาวิชา

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขาวิชา
วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขาวิชา

• พนักงาน QC จํานวน 1 อัตรา
วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขาวิชา

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

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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