
            สองโรงงานเหล็กสหวิริยารับรางวัลอนุรักษพลังงาน
ดีเดน 2561     พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018 
(ครั้งที่ 19) ดานอนุรักษพลังงานดีเดน ประเภทโรงงานควบคุม       
ใหแก นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
สายการผลิต  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  หรือ
SSI และนายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย
การผลติ บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) เพือ่ยกยอง
และแสดงความชื่นชมแกองคกรและ ผูที่มีผลงานดีเดนดานการ
อนุรักษพลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 27 
สงิหาคม 2561 ทีผ่านมา ณ ศนูยประชมุแหงชาตสิริกิติิ ์จดัโดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

X

• พัฒนาองคความรู-รองรับธุรกิจระยะยาว
• 30ผูบริหารนํารองรวมเรียนหลักสูตรแรก

ปที่  9   ฉบับที่  167   ประจําวันที่  1  กันยายน  2561

สรางฅนเหล็กแหงอนาคต
SSI เปดโรงเรียนวิศวกรรม

กลุมเหล็กสหวิริยา รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลแม
รําพึง เทิดทูนพระมหากษัตริย
ไทยรัชกาลที่  10 จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ภายใต
โ ค ร ง ก า ร รั ก ใ น ห ล ว ง  รั ก ษ
บางสะพาน ป 2561 รวมปลอย
พันธุสัตวนํ้าวัยออน จํานวน 
1,066,000 ตวั ปลกูตนไม จาํนวน 
66 ตน เก็บขยะบริเวณชายหาด
บานดอนสําราญ เพื่อเปนการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
บางสะพานตามแนวทางการอยู
รวมกันอยางยั่งยืน โดยดําเนิน
ตามแนวพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 มีประชาชน
บางสะพาน        อานตอ น.3

เหล็กสหวิริยา
ปลอยปู - ปลูกปา
เทิดทูนในหลวง

เอสเอสไอเดินหนาพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรดานวิศวกรรม เทคโนโลยี 

และเหล็ก เพื่อตอบโจทยธุรกิจของ

กลุมในอนาคต เปดตัว “School of 

Engineering” (SoE) สรางพนกังานให

เปนผูที่มีความรอบรูดานวิศวกรรม

และเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยง

การทํางานไดหลากหลายรูปแบบงาน

และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

ทางธุรกิจได ประเดิมสองหลักสูตร

แรก Understanding the World of 

Material และ Basic MFE Technology

ใหกบันกัเรยีนนาํรอง  30  คน  ซึง่เปน

พนักงานระดับบริหาร ระดับจัดการ

ที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรม 

เทคโนโลยี และพนักงานท่ีมีศักยภาพ

พัฒนาเปน Generalist ในอนาคต  

เผย 8 ชุดแกนความรูดานวิศวกรรม 

เทคโนโลยีเขมขนต้ังแตระดับพ้ืนฐาน

ไปจนถึงระดับสูง เปาหมายผูจบ

หลักสูตรรอบรู สามารถตอยอดนําไป

จัดการงานไดอยางมีประสิทธิผล 

และมเีสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ (Career Path)       อานตอ น.2

  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
เปดโครงการ School of Engineering รุนที ่1 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนัทางธรุกจิ ขบัเคลือ่นวศิวกรรม
เทคโนโลย ีใหกบัธรุกิจในปจจุบันและในอนาคต  ตามวสิยัทัศนและพนัธกจิของกลุมบรษิัท โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดและ
เชื่อมโยงธุรกิจใหเกิดมูลคาได ทั้งนี้ มีผูเขาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

X

แผนอนุรักษพลังงานเห็นผล พพ.มอบโลดีเดน
อนรุกัษพลงังานอยางยัง่ยนื โรงงาน
ในกลุมเหล็กสหวิริยา SSI-TCRSS 
ควารางวัลอนุรักษพลังงาน ประเภท
โรงงานควบคุมดีเดน จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงานภายใตโครงการ

Thailand Energy Awards 2018 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือยกยองและชื่นชม
แกผูท่ีมีผลงานดีเดนดานการอนุรักษ
พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน  สงเสริมใหเกิดการตื่นตัว
ในการอนรุกัษพลงังาน และผลกัดนั

ใหเกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน
มากยิ่งขึ้น ผูบริหารกลุมเหล็ก
สหวิริยาเผย บริษัทมีการสงเสริม
การอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง
จัดการ และควบคุมใหมีการใช    
พลังงานอยางคุมคา    อานตอ น.2

สกูป
  หนา1 สื่อสารโปรงใสสกูปสกูปสกูป
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เอสเอสไอจัดเวทีสรางการมีสวนรวม
โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

เปิดโรงเรียน        ต่อจากหน้า 1

สามารถต่อยอดนำาไปจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิผล
และมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path)
  นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ 
กลุ่มเอสเอสไอ ได้เปิดตัวโครงการ “School of 
Engineering” ซึ่งเป็นโครงการจัดการเรียนการสอน
ดา้นวศิวกรรม เทคโนโลย ีและเหลก็ ใหก้บับคุลากร
ของกลุม่เอสเอสไอโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรู้
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับ Steel Generalist
ทำาให้เกิดความเข้าใจในตัวความรู้และนำาความรู้
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถรองรับ
การแข่งขันด้านธุรกิจและการขยายงานในอนาคต
ของบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอได้ ท้ังระยะส้ันระยะยาว
  พร้อมกันนี้ได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้ว
2 วิชา ตามหลักสูตรพ้ืนฐานคือ Basic MFE Technology
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม และ Understanding the 
World of Material Engineering  เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม
ทีผ่า่นมา ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน นกัเรยีน
ในรุน่แรก จำานวน 30 คน เปน็พนกังานระดบับรหิาร 
ระดับจัดการ ที่มีลักษณะงานเป็น Generalist ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และ
พนักงานที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น Generalist ใน
อนาคต อำานวยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง
ภายในและภายนอก เชน่ มหาวทิยาลยัชัน้นำาตา่งๆ
  นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าโครงการ “School of 
Engineering” ได้แบ่งกลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยี โดยเริ่มต้น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. วิศวกรรมวัสดุ 2. วิศวกรรมกระบวนการผลิต 
และการใช้งาน 3. วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า 
4. วศิวกรรมอตุสาหการ  5. วศิวกรรมระบบควมคมุ
อัตโนมัติ 6. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 7. 
วิศวกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ  8. วิศวกรรม
ควบคุมโครงการ และได้กำาหนดความเข้มข้นของ
หลักสูตรไว้เป็น 3 ระดับ คือ
 1. พื้นฐาน (Basic) สามารถเข้าใจการเชื่อมโยง
ของแต่ละ Discipline กับ Megatrend ความต้องการ
ของตลาด โครงสร้างอุตสาหกรรมกับธุรกิจและ
ความสามารถขององค์กร 

 2. ระดับกลาง (Intermediate) เข้าใจหลักการ   
พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้งานของแต่ละ Discipline 
 3. ระดบักา้วหนา้ (Advance) คอื เขา้ใจเทคโนโลยี
เฉพาะเรื่องที่เป็นหรือกำาลังจะเป็นเทคโนโลยีของ
อนาคต
  “ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนสามารถมีได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ผ่านสื่อ การศึกษาดูงานนอกห้องเรียน 
การเรียนในห้อง การทำา Workshop การเรียนรู้ผ่าน
การทำากิจกรรมร่วมกัน  แต่ท้ังน้ีต้องมีบททดสอบเพ่ือ
วัดผลความรู้ผู้เรียนว่ามีความเข้าใจท่ีแท้จริงเพียงใด”
  “ขณะน้ี เรายังคงคิดและพัฒนาขยายหลักสูตร
ของ SoE อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหลักสูตรเฉพาะ

เจาะจงท่ีดีท่ีสุด ผมเช่ือม่ันว่า ผู้เข้าเรียนจะได้ความรู้
ความรอบรู้ รู้ทุกเรื่องลึกซึ้งขึ้น อย่างคมชัดและ
เข้าใจ มองหลายมุม หลายมิติ และสามารถเชื่อม
โยงความรู้ต่างๆ นำามาต่อยอดและจัดการอย่าง
บูรณาการ เพื่อยกระดับความสามารถของธุรกิจ
กลุ่ม และพัฒนาธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล”
  นางสาวเกตน์นิภา  สขุวรรณวทิย ์ นกัเรยีน
รุ่นที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้เข้าเรียน Basic MFE 
Technology (เทคโนโลยีด้านเครื่องกล - ของไหล - 
ไฟฟ้า) เป็นคอร์สแรก ถึงจะชื่อว่า Basic แต่ก็ไม่ง่าย
แต่คณะอาจารย์ท่านถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง

มีศิลปะ เชื่อมโยงความรู้ในตำารา กับทิศทางใน
ปัจจุบันและอนาคต ให้เราได้เห็นอย่างไม่ง่ายแต่ก็
ไม่ยาก สองวันนั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้ และเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเองด้วย จบคอร์สแล้ว
ยงักลบัมาคยุกนัตอ่อกี คอืสนกุและไดค้วามรูด้มีาก
  ประโยชน์ที่ได้คือนอกจากการทบทวนความ
จำาเรื่องที่เคยเรียนบางส่วน แต่เลือนๆ ไปบ้างแล้ว 
ยังได้ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งคณะอาจารย์ และพี่ๆ
รว่มหอ้งเรยีน ไดเ้หน็ทศิทางการพฒันาของศาสตร ์
MFE ในปัจจุบันและอนาคต และได้แรงบันดาลใจ
ในการไปค้นคว้าต่อยอดต่อไป”
  นายคมเนตร ประดษิฐพ์งษ ์นกัเรยีนรุน่ที ่1
ให้สัมภาษณ์ว่า “การได้เข้ามาร่วมเรียนในครั้งนี้

ทำาให้มีความเข้าใจมากขึ้น ในเรื่องของแม่เหล็ก
ไฟฟา้ เพราะอาจารยส์ามารถถา่ยทอดความรูท้ำาให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย ส่วนเร่ืองของไฮโดรลิค ส่วนตัว
มีพื้นฐานเยอะอยู่แล้ว  ทำาให้เนื้อหาที่อาจารย์สอน
ไมซ่บัซอ้น โดยรวมแลว้ทำาใหม้คีวามเขา้ใจพืน้ฐาน
ด้านวิศวกรรม MFE และเช่ือมโยงเข้ากับการประยุกต์
ใช้ ในเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้
มากขึน้ ตอ้งขอขอบคณุผูบ้รหิารทีไ่ดร้เิริม่โครงการ
ดีๆ แบบนี้ให้ได้ศึกษาทบทวนความรู้”
  เช่นเดียวกับนายภานุวัฒน์ ฉิมคล้าย กล่าว
ถึงโครงการนี้ว่า “รู้สึกภูมิใจที่องค์กรตระหนักถึง
ความสำาคญัของบคุลากร และการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนานำามาต่อยอด
ในการทำางาน ไมว่า่จะเปน็หลกัสตูร School of Man-
agement หรือ School of Engineering และทราบมา
ว่าจะมี School ในด้านอื่นๆ ตามมาอีก
  สำาหรับหลักสูตร School of Engineering 
“Understanding the World of Material” นี้ ก่อนเข้า
รับการอบรมก็เกรงนิดๆ ว่าจะเข้าใจเนื้อหาหรือ
ไม่ เพราะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเฉพาะทาง แต่ต้อง
ขอขอบคุณทีมงานที่จัดทำาหลักสูตร ที่สามารถทำา
เนื้อหาหลักสูตร  และวิธีการสอนออกมาได้เป็น
อยา่งด ีโดยเนือ้หามกีารลำาดบัและอธบิายไดเ้ขา้ใจ
ไม่ยาก รวมถึงเทคนิคการสอนที่นำาระบบ IT เข้ามา
ประยกุต ์ทำาใหเ้กดิความนา่ตดิตามอยูต่ลอดเวลา”
  “สิ่งที่ได้จากหลักสูตรทำาให้ทราบถึงความ
สำาคัญของงานด้านวัสดุมากย่ิงข้ึน  มีความรู้เบ้ืองต้น
ที่จะนำาไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้
กับตนเองในระดับหนึ่ง สุดท้ายขอสรุปง่ายๆ ครับ 
หลักสูตรนี้ทำาให้เห็นว่า “material changes the 
world” ครับ”

มอบโล่ดีเด่น         ต่อจากหน้า 1
   

 
  ตามที่  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริม
ใหภ้าคธรุกจิ อตุสาหกรรมซึง่ประกอบดว้ยโรงงาน
และอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่าย
ควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณสูง 
และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำานวนมาก ตลอดจน
องค์กรเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards 
2018 ในประเภทตา่งๆ ประกอบดว้ย 
ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์
พลงังาน บคุลากรดา้นพลงังาน ดา้น
พลังงานสร้างสรรค์ ผู้ส่งเสริมด้าน
พลังงาน เพื่อยกย่องและชื่นชมแก่
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว
ในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน
มากยิ่งขึ้นนั้น  
  ในการประกวดมีผู้สนใจส่งผลงานเข้า
ประกวดทั้งสิ้น 268 ราย มีผู้ผ่านคัดเลือกรับ
รางวัลจำานวน 69 ราย ซึ่งสองบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI และ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับ
การพจิารณาเขา้รบัรางวลัในประเภทดา้นอนรุกัษ์
พลังงาน ในประเภทโรงงานควบคุมโดยมีผู้ผ่าน
เข้ารับรางวัลนี้ เพียง 11 ราย ในการนี้ นายมนินทร์ 
อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายการ
ผลิต SSI และนายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต TCRSS เป็นผู้แทนขึ้น
รบัโลร่างวลัจากพลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี โดยมีนายศิริ จิระ
พงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วม

เป็นสักขพยาน
  พลอากาศเอกประจนิ  จัน่ตอง  รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ Thailand Energy Awards
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชี้วัดความสำาเร็จของ
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
พลงังานทางเลอืกและการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระ-
สิทธิภาพ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทุกหน่วยงาน
ได้ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำาในภูมิภาค
อาเซียนในด้านของการใช้พลังงานทดแทนและการ
อนรุกัษพ์ลงังาน จนเปน็ทีย่อมรบัของนานาชาต ิที่
สอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล

  นอกจากนี้  การพัฒนาพลังงานทดแทน       
ถอืเปน็วตัถดุบิเปน็นโยบายหลกัทีร่ฐับาลใหค้วาม
สำาคัญ  เพื่อยกระดับในเรื่องการใช้พลังงานอย่าง
คุม้คา่ และใชว้ตัถดุบิภายในประเทศเปน็เชือ้เพลงิ
ลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ีสร้างสรรค์
จากนวัตกรรมที่นำามาใช้กับอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถดา้นการแขง่ขนัและยงัเปน็การเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศ
  นายมนนิทร ์อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตี
ลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผยกับ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กว่า “รู้สึกยิ่งดี
และเป็นเกียรติ ที่ได้เป็นตัวแทนบริษัท รับรางวัล

อนรุกัษพ์ลงังานดเีดน่ ประเภทโรงงานควบคมุ โดย
รางวัลที่ได้รับนี้ เกิดจากผลของนโยบายส่งเสริม
การอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ที่ต้องคำานึง
ถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และการประหยัด
พลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียพลังงานไป
อยา่งเปลา่ประโยชน ์พรอ้มกบัตอ้งคำานงึถงึคณุคา่
ของทรัพยากรที่จะสูญไป ซึ่งบริษัทได้ดำาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะในกระบวนการผลติเพือ่การจดัการพลงังาน
ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการ
การหยุดใช้งานปั๊มนำ้าแรงดันสูงช่วงระหว่างรอ

การผลิต การรีดปรับผิวเหล็กแบบบางพิเศษเพื่อ
ประหยัดพลังงาน การลดแรงดันปั๊มนำ้าแรงดันสูง
ที่แท่นรีดหยาบ การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
ประหยัดพลังงานแอลอีดี การเปลี่ยนเครื่องปรับ
อากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ การเพิ่มชั้นฉนวน
ชนดิพเิศษทีเ่ตาเผาเหลก็เพือ่ลดความรอ้นสญูเสยี 
เปน็ตน้ สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถลดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าได้มากถึง 7.54 กิกะวัตต์ชั่วโมง (7.54 ล้าน
หนว่ย) และลดพลงังานความรอ้นถงึ 7.18 เทระจลู
(ลดการใช้นำ้ามันเตา 173,934 ลิตร) คิดเป็นการ
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้ 26.66 ล้านบาท
  นอกจากนี้ ยังได้ดำาเนินกิจกรรมนำาวัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และลดการเกิดของเสียน้อยที่สุด ทั้ง
ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานซึ่งช่วยดูด

ซับก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
  ทั้งนี้ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาด
การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร ทั้งในเรื่อง
การจัดการ ควบคุม ให้มีการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ การดำาเนินมาตรการประหยัด
พลังงาน เป็นต้น ความสำาเร็จในด้านการดำาเนิน
การอนุรักษ์พลังงานในวันนี้ จะเป็นส่วนช่วยผลัก
ดันให้เกิดการยกระดับหรือพัฒนาโครงการ เพื่อ
ลดใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
  นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

จำากัด  (มหาชน)  หรือ  TCRSS  ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “รางวัล Thailand         
Energy Award 2018 ถอืวา่เปน็รางวลั
ทีส่รา้งความภาคภมูใิจใหแ้กบ่รษิทัฯ 
เป็นอย่างมาก และในครั้งนี้ บริษัท
ไดร้บัรางวลันี ้เปน็ครัง้ที ่3 ซึง่ทมีงาน
และพนักงานทุกๆ คน รู้สึกภูมิใจที่
รว่มใจกนัพฒันาดา้นพลงังานอยา่ง
ต่อเน่ืองจนทำาให้บริษัทประสบผล
สำาเร็จ โดยมีเป้าหมายการประหยัด
พลังงานเป็นร้อยละ 2 จากฐาน

ปัจจุบัน ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็สามารถทำา
ตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ ผมคิดว่าโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ต่อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์
พลังงาน และช่วยกันระดมความคิดพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
เพื่อทดแทนพลังงาน ในอนาคตที่อาจขาดแคลน 
ซึ่งส่งผลให้เราช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   
บนชั้นบรรยากาศได้อีกทาง”  
  การพิจารณาตัดสินการประกวดโครงการ 
ประกอบดว้ย ขัน้ที ่1 พจิาณาเอกสารการประกวด 
ขัน้ที ่2 สมัภาษณ ์เยีย่มชมสถานทีจ่รงิ และสรปุผล 
โดยมกีารพจิารณาในประเภทโรงงานควบคมุ ดงันี ้
1) ความยั่งยืน 2) ผลกระทบ 3) ความสามารถใน
การนำาไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย 4) ความคิดริเริ่ม 
5) การนำาเสนอ
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มปีระชาชนบางสะพานเขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้ 997
คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน 
นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่รำาพึง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ภายใต้โครงการรักในหลวง รักษ์
บางสะพาน ปี 2561 เพ่ือร่วมกันทำาความดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 10 โดยดำาเนินตามแนวพระราชดำาริเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ รชักาลที ่9 โดยไดร้บัความรว่มมอืทัง้องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน นำาโดย นายศักรินทร์  ทุมเสน 
นายอำาเภอบางสะพาน นางสาววนิดา จีระกุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง คณะ     
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา พนักงานบริษัทใน
กลุม่เหลก็สหวริยิา ศนูยว์จิยัและพฒันาทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง หน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยป้องกันปราบปราม
ประมงทะเลบางสะพานน้อย สถานีเพาะชำากล้าไม้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มอาสาบางสะพาน 
และชาวบางสะพาน ร่วมกันรณรงค์และสร้าง
จติสำานกึในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่
การนำาปล่อยพันธ์ุสัตว์นำา้วัยอ่อน จำานวน 1,066,000
ตัว การปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจำารัชกาลที่ 10 จำานวน 66 ต้น และเก็บขยะ

บริเวณชายหาดบ้านดอนสำาราญ 

หมู่ 1 ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการ

พัฒนาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น

บางสะพานตามแนวทางการอยู่

ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีประชาชน

บางสะพานเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง

สิ้น 997 คน 

  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย

ศักรินทร์ ทุมเสน นายอำาเภอบางสะพาน เป็น

ประธานกล่าวเปิดโครงการเทิดทูนพระมหา

กษัตริย์ ประจำาปี 2561 “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์

นำา้” เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 66 

พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (25 ก.ค. 61)

  นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำาเภอบางสะพาน

กล่าวว่า  “ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 

ทั้งทรัพยากรดิน นำ้า ป่า ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และอืน่ๆ สว่นใหญส่บืเนือ่งจากทรพัยากร

ป่าไม้นั้นถูกทำาลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของ

มนษุย ์เชน่ การใชพ้ลงังานตา่งๆ การสญูเสยีพืน้ที่

สีเขียวทางการเกษตรกรรม และการจัดการของ

เสียเพราะสาเหตุเหล่านี้ทำาให้อุณหภูมิของโลก

สงูขึน้ เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทัง้ใน

ระดบัทอ้งถิน่และระดบัสากล และยงัมผีล กระทบ

ตอ่เนือ่งแกเ่กษตรกรดา้นความยากจนและการมี

คุณภาพชีวิตตกตำ่าอีกด้วย”

  “การรณรงคก์ารอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม จะเปน็การสรา้งเสรมิองคค์วามรู ้

และจติสำานกึของประชาชนใหต้ระหนกัถงึสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับรอง

และบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

อาทิ การขาดแคลนนำ้าเพื่อการเกษตร การลดลง

ของผลผลิตเกษตร การลดลงแหล่งอาหารตาม

ธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของเกษตรกรทีจ่ะไดร้บัความเดอืดรอ้นจาก

รายไดท้ีล่ดลง ทัง้นี ้อยากเหน็ทกุภาคสว่นรว่มมอื

กันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆ อย่าง

ไมว่า่จะเปน็ปญัหาความยากจนและปญัหาเรือ่ง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากพวกเรา

ร่วมมือกันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อพี่น้อง

ประชาชนก็จะได้กินดีอยู่ดีในอนาคต”

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ

ทั่วไป สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร

กลุ่มผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ให้สัมภาษณ์ว่า 

“กลุม่เหลก็สหวริยิา ไดร้ว่มกบัหนว่ยงานปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง 

จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 

โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน ปี 2561 ซึ่ง

จัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าวัยอ่อน ได้แก่ 

พันธุ์ปู พันธุ์กุ้งและพันธุ์เต่า จำานวน 1,066,000 

ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้าตามธรรมชาติ สร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนบางสะพาน กิจกรรมปลูกต้น

รวงผึ้ง ทั้งหมด 66 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอำาเภอ

บางสะพาน รวมถึงกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ

ชายหาดบ้านดอนสำาราญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการร่วม

มอืกนัขององคก์ร ภาครฐั กลุม่เหลก็สหวริยิา และ

ชาวบางสะพาน ในการรว่มอนรุกัษแ์ละพฒันาสิง่

แวดลอ้มของบางสะพานตามแนวทางการอยูร่ว่ม

กันอย่างยั่งยืน”

  นางรชันวีรรณ พรมเลก็ รองปลดัองคก์าร

บริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง กล่าวความรู้สึกกับผู้

สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า  “รู้สึกยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ประโยชน์ให้กับอำาเภอบางสะพาน โดยได้รับ

ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงทาง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาด้วยในการจัดกิจกรรมครั้ง

นี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีสำาหรับชาว

อำาเภอบางสะพาน ต้องขอขอบคุณในทุกๆ ภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น 

ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จำานวนมาก”

  นายพิชัย  โวหาร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ต.แม่รำาพึง ผู้เข้าร่วมโครงการรักในหลวง รักษ์

บางสะพาน ปี 2561 กล่าวว่า “ตนได้รับข่าว

กิจกรรมจากทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

และปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปูและเต่าตนุ ในโครงการรัก

ในหลวง รักษ์บางสะพาน ปี 2561 เพื่อเป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของตำาบลแม่รำาพึง จึงมี
ความตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง

และกลุม่เหลก็สหวริยิาทีน่ำากจิกรรมดีๆ  มาพฒันา

ชาวบางสะพานให้มีสภาพแวดล้อมและชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากครั้งหน้ามีโอกาสจะเข้า

ร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน”

  นายเสรี สุขกันตะ ผู้อำานวยการโรงเรียน

บางสะพาน กล่าวว่า “วันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วม

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมของตำาบลแม่รำาพึง 

อำาเภอบางสะพานกับโครงการรักในหลวง รักษ์

บางสะพาน ปี 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีแก่

นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนในอำาเภอ

บางสะพาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วน

รว่มระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชนในการชว่ยกนั

พัฒนา ให้ท้องถิ่นของอำาเภอบางสะพานให้มี

ความอุดมสมบู รณ์ทางด้าน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ชายฝ่ังทะเล หาดบ้านดอนสำาราญ

และหากมีโครงการดี ๆ  แบบนี้อีก

ผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที่  และจะนำาเด็กรุ่น

ใหม่ๆ มาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับ

อำาเภอบางสะพานสืบไป”
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ประจําวันที่  1  กันยายน  25614 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา  วงษวานิช , นายมนินทร  อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง , นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

สกูป
  หนาสกูป
  หนา  หนา1         บริษัท  สหวิริยา

   สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั
          (มหาชน)  หรือ  SSI  มี
นโยบายในการพจิารณาการลงทนุใน
อตุสาหกรรมตอเนือ่ง จงึมแีผนพฒันา
“โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ชบุส”ี ขึน้ ทีก่าํลงัการผลติของโรงงาน 
150,000 ตันตอป หรือประมาณ 450
ตันตอวัน ตั้งอยูพื้นที่ตําบลแมรําพึง
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ มีขนาดพื้นที่ 40.6 ไร (อยูใน
พื้นที่ของโรงงานผลิตเหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวนของ SSI) 
 เพือ่สรางการมีสวนรวมจากกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ของโครงการ
อยางตอเนื่อง SSI จึงไดดําเนินการ
สือ่สารสรางความเขาใจและใหขอมลู

สอบถามรายละเอียดขอมูล
โครงการเพิ่มเติม โปรดติดตอ 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
สํานักการพัฒนาอยางย่ังยืนและส่ือสารกลุม
สํานักงานกรุงเทพ: 28/1 อาคารประภาวิทย
ชัน้ 2-3 ถนนสรุศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500 โทรศพัท: 02-238-3063-82  
แฟกซ 02-236-8892 สํานักงานโรงงาน: 8 
หมู 7 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140 โทรศัพท: 
032-691-403-5 แฟกซ 032-691-421
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด 
แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด 151 
ถนนนวลจนัทร แขวงนวลจนัทร เขตบงึกุม
กรุงเทพฯ 10230 คุณเฉลิมชัย นาคขวัญ 
โทร. 02-509-9000 ตอ 2306 ดร.ภัทรวรรณ
จุฬาเรืองอักษร โทร.02-509-9000 ตอ 
1401-1405 ตอ 136 โทรสาร: 0-2509-
9047 E-mail: chaloemchai_n@team.co.th, 
pattarawan_c@team.co.th

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.ย. 61

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก  ไดแก  การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 
 ประสบการณทํางาน  (ถามี)  การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตาม

 หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด 
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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรคอมพิวเตอร  วุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิทยาการคอมพิวเตอร
 (1 อัตรา)
 วิศวกรหุนยนต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุนยนต / แมคคาทรอนิกส (1 อัตรา)
 วิศวกร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโลหะการ / อุตสาหการ / เคมี (4 อัตรา)

• นิติกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส สาขาชางไฟฟา ชางเครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิค หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• โปรแกรมเมอร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• ผูชวยผูจดัการฝายซอมบาํรงุสญัญา  จํานวน 1 อตัรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา
 วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) 
 วิศวกรควบคุม และผลิตช้ินสวน วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ 
 (1 อัตรา) 
 วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ  (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 12 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• พนักงานขับเคลน  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

โครงการท่ีถูกตองใหกับพนักงานและ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน  โดย
ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลแมรําพึง ตําบล
กาํเนดินพคณุ ตาํบลพงศประศาสน ตาํบล
ธงชัย  และตําบลใกลเคียง  ผานเวทีและ
ชองทางตางๆ ท้ังการพบปะรายบุคคล  
การประชุมกลุมยอย การประชุมหมูบาน  

คาราวานมอเตอรไซด การจัดแสดงนิทรรศการ 
โดยไดเริ่มสื่อสารสรางการมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 22 ส.ค. 2561 
ไดสื่อสารโครงการไปแลว จํานวน 64 
กิจกรรม / เวที  มีประชาชนเขารวมรับฟง
ขอมูลโครงการ แสดงความคิดเห็น และ
ใหขอเสนอแนะ รวมจํานวน 16,855 คน
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