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WCEรุกตลาดผลิตและประกอบ
โครงสร้างดาวเทียมมูลค่า141ล.

‘เอสเอสไอ’ สรา้งความรู ้- ปแูนว
ทางการศึกษาด้านวิศวกรรม-
ศาสตร์ให้กับเยาวชนบางสะพาน
จัดกิจกรรม “โครงการอนาคต
เหล็กไทย  สร้างด้วยเด็กไทย”
ปีที่ 13 ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน
บางสะพาน ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม 
เพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาตัวตน
ที่ใช่ก่อนไปสู่เส้นทางอาชีพใน
ฝัน  ทั้งนี้  ผู้บริหารฯ  เผย  เชื่อว่า
จะมีวิศวกรที่เป็นเยาวชนของ
บางสะพานท่ีเคยผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมนี้มาทำางานในอุตสาห-
กรรมเหล็กเพิ่มขึ้นในอนาคต
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก  
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่
29 - 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม 
“โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้าง
ด้วยเด็กไทย” ปีนี้เอสเอสไอได้
จัดขึ้นเป็นปีที่ 13  อ่านต่อ น.4

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเยาวชน
ท้องถ่ิน กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ
มอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 มอบให้เยาวชน
บางสะพาน 22 โรงเรียน 4 ตำาบล ได้แก่ 

ตำาบลแม่รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
ตำาบลพงศ์ประศาสน์ และ ตำาบลธงชัย 
จำานวนทั้งสิ้น 400 ทุน ประกอบด้วยทุน
จากกลุม่เหลก็สหวริยิา จำานวน 259 ทนุ 
จากพนักงานบริษัท         อ่านต่อ น.3

สานฝัน - สร้างอนาคตเยาวชนบางสะพาน
กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบ400ทุนการศึกษา

จุดประกายเยาวชน
เขา้สูอ่าชพี“วศิวกร”
เอสเอสไอจัดโครงการ
อนาคตเหลก็ไทยป1ี3

  การผลติและประกอบโครงสรา้งจานดาวเทยีม ของบรษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั หรอื WCE มขีนาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 40 เมตร โดยใช้ฐานการผลิต ณ โรงงานอำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนดำาเนินการเคลื่อน
ย้ายติดตั้งไปยังพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่างานก่อสร้าง 
141,600,000 บาท

X

SSIสรา้งเครอืข่ายเยาวชนรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ร่วมครูวิทย์บางสะพานจัดค่ายนักอนุรักษ์

สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว เอสเอสไอ ร่วม
กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อำาเภอ
บางสะพาน และวนอุทยานป่ากลางอ่าว จัดกิจกรรม      
คา่ยนกัอนรุกัษร์ุน่เยาว ์รุน่ที ่13 ขึน้เพือ่ปลกูฝงัจติสำานกึทีด่ี
ใหแ้กเ่ยาวชนในทอ้งถิน่มจีติใจในการอนรุกัษแ์ละหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการดำาเนิน
กิจกรรมให้เยาวชนบางสะพานได้เรียนรู้       อ่านต่อ น.2

ยำา้ความสามารถด้านบริการวิศวกรรม
WCE ขยายตลาด รับงานผลิตและ
ประกอบโครงสร้างจานดาวเทียม 
“กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ” 
บริษัท เอ็มทีเมคคาทรอนิกส์ จำากัด 
ผู้นำาระดับโลกด้านกล้องโทรทรรศน์
และเทคโนโลยีวิศวกรรมการสื่อสาร
ในหว้งอวกาศลกึ ตดิตัง้พืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงใหม่ มูลค่างาน 141 ล้านบาท 
คาดแลว้เสรจ็ภายในเดอืนตลุาคมนี้
  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เวสทโ์คสท์
เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด กล่าวว่า เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง ดำาเนินธุรกิจให้บริการ
ด้านวิศวกรรม และงานบริการแรงงาน
ในอุตสาหกรรม ได้ขยายตลาด รับ
งานผลติและประกอบโครงสรา้งจาน
ดาวเทียมจากบริษัท เอ็มทีเมคคา
ทรอนิกส์ จำากัด ไม่รวมงานฐานราก
และระบบสื่อสาร “กล้องโทรทรรศน์
วิทยุแห่งชาติ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์-
กลาง 40 เมตร พร้อมทั้งดำาเนินการ
เคลื่อนย้ายติดตั้ง       อ่านต่อ น.2

อ่านต่อ น.3
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

WCE                  ต่อจากหน้า 1

ค่ายนักอนุรักษ์     ต่อจากหน้า 1
   

 
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ท้องถิ่น โดยมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน จำานวน 26 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 
128 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม ระหว่างวันที่ 11 - 13 
กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่าย
ครวูทิยาศาสตรอ์ำาเภอบางสะพาน และวนอทุยานปา่
กลางอา่ว รว่มเปดิโลกกวา้งใหเ้ยาวชนบางสะพานได้
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
ด้วยการจัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 13 
ขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน จำานวน 26 แห่ง เข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 128 คน 
  ภายในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย
อาทิ ฐานระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณวนอุทยานป่ากลางอ่าว
ฐานการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบโรงงาน บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (กิจกรรมดูนก) ฐาน
ระบบนเิวศชายฝัง่ทะเล บรเิวณชายหาดคลองปากปดิ 
ฐานระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษค์ลองปากปดิบา้นฝา่ยทา่ ฐานการเรยีนรู ้การ
กินเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และฐานการเรียนรู้ เสื้อ
นักอนุรักษ์หนึ่งเดียวในโลก ให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ทดลองปฏบิตั ิฝกึการอยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และการปรบัปรบัตวั
เขา้กบัเพือ่นใหม ่เปน็เวลา 3 วนั 2 คนื ณ โรงเรยีนบา้น
ทา่ขาม ซึง่สรา้งความประทบัใจและสนกุสนานใหก้บั
เด็กๆ เป็นอย่างมาก
  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพรัช มณีโชติ      
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน 
โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักการพัฒนาอย่างย่ังยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอใหก้ารตอ้นรบั
  นายไพรชั มณโีชต ิผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 ประธานเปดิโครงการ กลา่ววา่ อาวธุทีด่ทีีส่ดุใน
การทำาลายความไม่รู้คือการศึกษา เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสติปัญญา 
เจตคต ิคา่นยิม ทกัษะและพฤตกิรรม เพือ่ใหป้ระชากร
โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้าได้
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวด-
ล้อมได้อย่างเหมาะสม เราจึงจำาเป็นต้องให้เยาวชน  
ไดเ้รยีนรู ้ทำาใหเ้กดิทศันคตแิละคา่นยิมทีถ่กูตอ้ง จงึจะ
สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเป็นอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ในระบบนิเวศย่อมมีผลกระทบเชื่อมโยงไปกันหมด  
ตราบใดท่ียังเห็นเศษขยะอยู่นอกถังขยะ แม่นำา้ลำาคลอง
ยังเน่าเสีย อากาศยังเป็นมลพิษ ป่าไม้ที่ลดจำานวน    
ลงไป หรอืแมแ้ตส่ตัวป์า่ใกลส้ญูพนัธุ ์ฯลฯ นัน่หมายถงึ

อันตรายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโลกและตัวเรา 
  ดา้น นายจริ โชตนิชิุต ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สำานักการพัฒนาอย่างย่ังยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ กลา่ววา่
“เอสเอสไอ ตระหนักดีว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมี
ความสำาคญัอยา่งมากในสงัคมปจัจบุนั และมกัจะเกดิ
ควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศ ซ่ึงนอกจากเราได้กำาหนดนโยบาย
ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน โดยการดำาเนินกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด เอสเอสไอยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนในชุมชนและพนักงานได้มีโอกาสทำา
กจิกรรมทีเ่กดิประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม 

ช่วยปรับปรุงและพัฒนาควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้ดีขึ้นและยังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”  
  เอสเอสไอ จึงเริ่มจัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบัน นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
เป็นรุ่นที่ 13 โดยมีเครือข่ายนักอนุรักษ์รวมทั้งสิ้น 
จำานวน 1,264 คน และมีเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อาสา
ที่มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
  “ผมขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งท่านผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่าย
ครูวิทยาศาสตร์อำาเภอบางสะพาน และเจ้าหน้าที่
ของวนอุทยานป่ากลางอ่าว รวมถึงนักอนุรักษ์ทุก
คนที่มีหัวใจสีเขียว ในการร่วมอนุรักษ์และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ถิ่นกำาเนิด อำาเภอ
บางสะพาน โดยหวังว่านักอนุรักษ์ทุกคนจะตั้งใจ
เรยีนรู ้เพือ่ทีจ่ะนำาความรูจ้ากการเขา้คา่ยในโครงการ
นีไ้ปเผยแพรแ่ละสานตอ่ใหเ้ยาวชนรุน่ใหมท่ีม่หีวัใจสี
เขียวเหมือนกันเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 ต่อไป
ครับ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว
  นายอนุชา เปี่ยมสกุล เจ้าหน้าที่นันทนาการ
และสื่อความหมาย วนอุทยานป่ากลางอ่าว ให้
สัมภาษณ์ว่า ทางวนอุทยานได้ส่งเสริมโครงการค่าย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เป็นรุ่นที่ 13 ร่วมกับบริษัท สหวิริ
ยาอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ซึ่งทางอุทยานมีความ
ยนิดอียา่งยิง่ทีไ่ดใ้หค้ำาแนะนำาความรูเ้รือ่งสิง่แวดลอ้ม 
ทรพัยากรทัง้ปา่ไม ้รวมถงึสตัวป์า่ดว้ย ทางวนอทุยาน
ปา่กลางอา่วรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการสง่เสรมิเยาวชน

ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยสนับสนุน
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ประจำาฐานการเรียนรู้เพื่อเป็น
วิทยากรบรรยายข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้การ
เพาะต้นยางนา ฐานการเรียนรู้การวัดค่าพีเอช (pH) 
ของดินและนำ้า ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งคณะครูในอำาเภอ
บางสะพาน การสนับสนุนจากเอสเอสไอ ขอฝากถึง
เยาวชนรุน่ใหมใ่หค้ำานงึถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้มใหม้ากๆ ชว่ยกนัดแูลและอนรุกัษใ์หส้ิง่เหลา่
นี้อยู่กับประเทศไทยตลอดไป 
  นางสาวรชันก มชีขูนัธ ์วทิยากร ครอูาสาจาก
โรงเรียนธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปีนี้เป็นแรกที่นำา
นักเรียนร่วมโครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 13 
โครงการนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ สำาหรับนักเรียน 

ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันนี้ 
มีสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม จนทำาให้การ
ปฏิบัติในส่ิงเหล่าน้ีมันหายไป เราจะต้องช่วยกันปลูกฝัง
ใหก้บันกัเรยีนไดม้สีว่นรว่มในการเปน็ตน้กลา้เลก็ๆ ใน
การพฒันาและดูแลอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตติอ่ไป
  นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูล วิทยากร ครูอาสา
จากโรงเรยีนบา้นมรสวบ ใหส้มัภาษณว์า่ สำาหรบัการ
มาร่วมค่ายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความประทับใจ 
เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่อยู่คู่เรามายาวนาน ทำาให้
เดก็รูค้ณุคา่ของสิง่แวดลอ้ม ทำาใหพ้วกเขาไดรู้จ้กัและ
เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยปลูกจิต
สำานึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดูแลต้นไม้ 
ดูแลสิ่งมีชีวิตเล็กๆ กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างให้พวกเขา
เป็นบุคลากรที่รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ต้อง
ขอบคุณความร่วมมือจากองค์กร และหน่วยงานทุก
ภาคส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และยังอยาก
ใหจ้ดัดำาเนนิกจิกรรมในรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนีต้อ่ไป
  นายนิรุต ท้าวโกษา วิทยากรจากกลุ่มเด็ก  
รกัษท์ุง่ อำาเภอสามรอ้ยยอด ใหส้มัภาษณว์า่ โครงการ
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความย่ังยืนในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เดก็เยาวชนไปเปน็รุน่ๆ ซึง่กจิกรรมดา้นการอนรุกัษใ์น
ระบบการศึกษายังมีน้อยท่ีจะมีการปลูกฝังแบบจริงจัง
อย่างเช่นโครงการนี้ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว ตนรู้สึก
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาก
  ในส่วนของการนำานักอนุรักษ์เข้าในพ้ืนท่ีบริษัทฯ
เพือ่ทำากจิกรรมสำารวจนก ตอ้งบอกวา่พบชนดิพนัธุน์ก
ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าอาหาร
ตอ้งมคีวามหลากหลาย บง่บอกไดว้า่พืน้ทีน่ัน้มคีวาม
อดุมสมบรูณม์าก จากสิง่ทีไ่ดเ้หน็ไดพ้บนกขนาดใหญ่
ในพืน้ทีน่บัเปน็ดชันชีีว้ดัถงึความอดุมสมบรูณไ์ด ้และ
จะบอกเดก็ๆ เสมอวา่นกตวัใหญ่ๆ  ตอ้งการกนิอาหาร
ที่มากๆ ซึ่งอาหารมากสามารถบ่งบอกถึงความอุดม
สมบูรณ์ได้ในแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น วันนี้ได้เจอนก
อินทรีย์ขนาดใหญ่ เรียกว่า “นกออก” หรือนกเหยี่ยว
แดง ซึง่เปน็นกทีถ่อืวา่เปน็สตัวผ์ูล้า่ มนัจะกนิสตัวเ์ลก็
ในพื้นที่เป็นอาหาร แสดงให้เห็นว่ามันมีสัตว์ในพื้นที่
จำานวนมาก และสัตว์ที่เป็นอาหารเหล่านั้นก็ต้องการ
มอีาหารทีเ่กดิจากแหลง่ผูผ้ลติทัง้พชืและนำา้ หรอือืน่ๆ 
หมายความว่าในพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่ค่อน
ข้างดีเลยทีเดียว 
  เด็กหญิงทิพย์กนก ปลอดโปร่ง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนธนาคารออมสิน 
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
ว่า “รู้สึกมีความสุขในการร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์
ครั้งนี้ เพื่อนๆทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะในการทำากิจกรรมฐาน
ความรู้ต่างๆ และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาให้พวกเรา ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อนรุกัษป์า่ไม ้ใสใ่จการแยกขยะใหม้ากขึน้ เพือ่ใหโ้ลก
ของเราดีขึ้นและน่าอยู่ตลอดไป”

ในพืน้ทีข่องศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร ้อำาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่างานก่อสร้าง
ทั้งสิ้น จำานวน 141,600,000 บาท
  บริษัท เอ็มทีเมคคาทรอนิกส์ จำากัด (MT             
Mechatronics GmbH) สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีเปน็
ผู้นำาระดับโลกด้านกล้องโทรทรรศน์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมการสื่อสารในห้วงอวกาศลึก ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบ  การพัฒนา  และการรวม
ระบบ  การวา่จา้ง  การฝกึอบรม  การบำารงุรกัษา  และ
การดำาเนินงานสำาหรับการสื่อสารและเสาอากาศ
สำาหรับอวกาศลึก กล้องโทรทรรศน์วิทยุและกล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง อุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์
ต่างๆ  ซึ่งมีประสบการณ์การผลิตกล้องโทรทรรศน์    
ให้กับหอดูดาวต่างๆ ทั่วโลกมากว่า 50 ปี 
  “WCE ได้มีการดำาเนินงานมา 10 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 60 ถึงเดือนกันยายน 61      

โดยใช้ฐานการผลิต ณ โรงงานอำาเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เริม่จากการจดัหาวสัดใุชง้าน
ที่เหมาะสม มีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพแวดล้อม 
และสภาพอากาศ รวมถงึมปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐาน 
ขณะนี้การดำาเนินงานอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง
ประกอบโครงสร้าง และส่วนชิ้นงานสีต่อไป คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้”
  ทั้งนี้จากรายงานข้อมูลจากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า “ในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีกล้องโทรทรรศน์วิทยุใช้งานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยตั้งอยู่
ในตำาแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จึงเหมาะ
สมอย่างยิ่งในการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด
ใหญ่ และในอนาคตยังมีแผนติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร สามารถ
ขยายเครือข่ายสถานีเชื่อมสัญญาณไปอีก 3 จังหวัด 
ได้แก่ อุบลราชธานี กาญจนบุรี และสงขลา ซึ่ง

กลอ้งโทรทรรศนว์ทิยทุัง้สอง (ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
40 และ 13 เมตร) จะทำางานสนบัสนนุกนัเพือ่ใชใ้นการ
วิจัยทางดาราศาสตร์และการเป็นสถานีเชื่อมต่อของ
ภูมิภาคและร่วมสังเกตการณ์กับเครือข่าย VLBI ของ
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ทวีปออสเตรเลีย และ
เครือข่าย VLBI อื่นๆ ของโลก เพื่อการพัฒนางานวิจัย
ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุและทางด้านธรณีวิทยา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเปลือกโลกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
เกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือ
สึนามิ เป็นต้น (ณ วันที่ 16 มี.ค. 61)
  กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัทที่จะการดำาเนิน
การให้ WCE เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำาของประเทศ
เทียบเท่าสากล การประกอบโครงสร้างครั้งนี้จึงเป็น
โอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
พนักงานเรา โดยเฉพาะสายงานด้านวิศวกรรมการ
ออกแบบ และสายงานดา้นการผลติ เพือ่เตรยีมพรอ้ม

การรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มี
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงต่อไป”
  นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2561 บริษัท   
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด หรือ WCE ได้ส่งมอบงาน
โครงสร้างขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างอาคารเหล็ก
สำาเร็จรูปให้กับบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) หรือ TCRSS เพื่อใช้สำาหรับเป็นอาคารคลัง
สนิคา้ (SPC Warehouse) ออกแบบโดยใชว้สัดไุดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและโครงสร้างเป็นไปตามพฤติกรรม
ของแรงทีเ่กดิขึน้จรงิ มมีลูคา่งานกอ่สรา้ง 8.6 ลา้นบาท
โดยใชเ้วลาในการดำาเนนิงานทัง้สิน้  4  เดอืน  ซึง่ไดร้บั
ความพึงพอใจและความเช่ือม่ันจากลูกค้าเป็นอย่างมาก 
  “ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการ
กอ่สรา้งงานโครงสรา้งอาคาร รวมถงึโครงสรา้งขนาด
ใหญ ่สามารถตดิตอ่และปรกึษาไดต้ลอดเวลาทำาการ 
ทั้งที่สำานักงานใหญ่กรุงเทพฯ และที่โรงงานอำาเภอ
บางสะพาน โทร. 02-234-9889 และ 032-906-112-119 
ยินดีให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

มอบทุน              ต่อจากหน้า 1
   

 
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสมทบในกิจกรรม “ทุนนี้..
เพื่อน้อง” จำานวน 119 ทุน และจากคณะอนุทำางาน
โครงการเอสเอสไออาสา บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากัด (มหาชน) ในกิจกรรม “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” 
จำานวน 22 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 801,500 บาท ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำาเภอ
บางสะพาน เป็นประธานพิธีเปิด ณ เรือนราชพฤกษ์ 
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็ก
สหวริยิาไดจ้ดัใหม้พีธิมีอบทนุการศกึษา ตามโครงการ
มอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำาปี 2561
โดยจดัใหม้กีจิกรรมมอบทนุการศกึษาใหแ้กน่กัเรยีน
จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 4 ตำาบลของอำาเภอบางสะพาน
คอื ต.แมร่ำาพงึ ต.กำาเนดินพคณุ ต.พงศป์ระศาสน ์และ 
ต.ธงชัย จำานวน 22 โรงเรียน พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติ
จากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำาเภอบางสะพาน 
เป็นประธานพิธีเปิด ณ เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา
  โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา
นับเป็นโครงการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาที่กลุ่ม
เหล็กสหวิริยาได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 25 ปี 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่ง
เสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อนัจะนำามาซึง่การพฒันาตนใหก้ลายเปน็บคุลากรทีม่ี
ความรู ้ความสามารถและกลายเปน็บคุลากรคณุภาพ
ของท้องถิ่นและชุมชน เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น 
ชุมชน และประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวม
ถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไป 
  สำาหรับโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็ก
สหวิริยาประจำาปี 2561 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาในเขต 
4 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลแม่รำาพึง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
ตำาบลพงศป์ระศาสน ์และตำาบลธงชยัจำานวน 259 ทนุ
มลูคา่รวม 625,000 บาท (หกแสนสองหมืน่หา้พนับาท
ถ้วน) โดยแบ่งประเภทการมอบทุนดังน้ี 1.ทุนการศึกษา
ต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำานวน 10 ทุน (มูลค่า 
350,000 บาท) 2.ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา จำานวน 249 ทุน (มูลค่า 275,000 บาท) 

3.ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
สำาหรบัเยาวชนทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ดีา้นจติอาสา อทุศิ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสมำ่าเสมอ ภายใต้
กิจกรรม “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” จำานวน 22 ทุน (มูลค่า
23,000 บาท) และทนุการศกึษา(สว่นตวั) จากพนกังาน
บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสมทบเพ่ิมเติม ภายใต้
กิจกรรม “ทุนน้ี...เพ่ือน้อง” จำานวน 119 ทุน (มูลค่า 
153,500 บาท) รวมมูลค่าทุนเป็นเงินจำานวนท้ังส้ิน 
801,500 บาท
  นายศกัรนิทร ์ทมุเสน นายอำาเภอบางสะพาน 
ประธานในพธิเีปดิ เปดิเผยกบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็
เอสเอสไอ” ว่า “ขอบคุณและขอแสดงความชื่นชม
กลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ให้
ความสำาคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

และชุมชนเสมอมาโดยจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้าน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของการศึกษาสำาหรับเยาวชนบางสะพาน
จัดกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ประจำาปี 2561ในครั้งนี้ด้วย
  การศกึษาถอืเปน็รากฐานสำาคญัในการพฒันา
ประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ
จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
พัฒนาต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชน ซ่ึงถือได้ว่า
เป็นอนาคตของชาติ เป็นกำาลังหลักสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
สำาคัญในการพัฒนาเยาวชน แต่ปัญหาสำาคัญประการ
หนึ่งที่พบคือ โอกาสทางการศึกษาของแต่ละบุคคล
ไมเ่ทา่เทยีมกนั จะเหน็ไดว้า่เยาวชนในทอ้งถิน่จำานวน

หนึ่งเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
โครงการมอบทุนการศึกษาของกลุ่มเหล็กสหวิริยา     
ซ่ึงมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนต้ังแต่ระดับช้ันประถม
ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงเป็นการสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาตน
ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
กลายเป็นบุคลากรคุณภาพของท้องถิ่นและชุมชน 
ฝากเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาไป ขอให้นำาทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นไปใช้ให้
เกดิประโยชนท์างการศกึษาสงูสดุเพือ่พฒันาตนและ
พัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคต”
  นายทินกร  ผดุงวงศ์  ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา
กล่าวว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะองค์กรเอกชน

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ได้ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พฒันาชมุชนและทอ้งถิน่โดยจดักจิกรรมพฒันาชมุชน
ด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พฒันาชมุชนดา้นการศกึษาของเยาวชนในทอ้งถิน่อนั
จะนำาไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป 
  “กลุ่มเหล็กสหวิริยาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการ
มอบทนุการศกึษาฯ นีจ้ะชว่ยสนบัสนุนและเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถ่ินได้รับการศึกษา
ทีด่ ีเพือ่นำาทนุการศกึษาทีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุดอันจะนำามาซ่ึงการพัฒนาอย่างย่ังยืนในอนาคต”
ผู้บริหารกล่าว
  นายอนริทุธ ์ดอนสะค ูนกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีผูไ้ดร้บัทนุ
การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจากกลุ่มเหล็ก

สหวิริยา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษา
ในครั้งนี้ และขอขอบคุณพี่ๆ จากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งจะนำาทุนการ
ศึกษาที่ได้รับไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
  เด็กหญิงรุ่งศิริ สุขอุดม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผู้ได้รับทุนการศึกษา จากกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
กลา่ววา่ “การรบัทนุการศกึษาจากกลุม่เหลก็สหวริยิา
ในครัง้นี ้หนรููส้กึโชคดแีละดใีจมากๆ คะ่ สำาหรบัความ
ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนของหนูที่ไม่ใช่แค่เฉพาะ
วิชาหลัก แต่หนูมีความตั้งใจเรียนในทุกๆ วิชา ส่งผล
ใหห้นไูดร้บัทนุการศกึษาในครัง้นี ้หนขูอขอบคณุกลุม่
เหลก็สหวริยิามากๆคะ่ หนูจะนำาทนุการศกึษาทีไ่ดร้บั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไปค่ะ”
  นางสาวจรัสรวี กลีบสมุทร นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายใต้
กิจกรรม ทุนนี้...เพื่อน้อง จากพนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาร่วมสมทบ กล่าวว่า “หนูรู้สึกดีใจมาก
ค่ะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่หนูได้รับทุนการศึกษา 
ขอขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาที่มอบทุนการศึกษานี้ให้กับหนู หนูจะนำาทุน
ที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน ช่วยแบ่ง
เบาภาระให้กับครอบครัว และนำาไปเป็นทุนในการ
พฒันาการเรยีนของหนใูหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป ซึง่หนมูคีวาม
ตัง้ใจเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะศกึษาตอ่ในคณะอกัษรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ”
  เด็กชายพัทธนันท์ แก้วบวร นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายใต้กิจกรรม
1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา จากคณะอนุทำางานโครงการ
เอสเอสไออาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) กลา่ววา่ “ผมรูส้กึภูมใิจมากๆ ครบัทีไ่ดร้บัทนุ
การศกึษาจากกจิกรรม 1 โรงเรยีน 1 ทนุอาสา ในครัง้นี้
ผมขอขอบคุณคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสา
จาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
มากๆ ครับ ท่ีมอบทุนการศึกษาน้ีให้กับผม ซ่ึงผมคิดว่า
ไม่ง่ายเลยที่จะได้ทุนการศึกษานี้ เพราะไม่ใช่แค่ผล
การเรยีนทีต่อ้งดเีทา่นัน้ แตค่วามประพฤตกิต็อ้งดดีว้ย
ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทุนการศึกษานี้
ผมจะนำาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพ่ือช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ และจะประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตอาสา รวมถึงอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างสมำา่เสมอต่อไป ขอบคุณครับ”
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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 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรคอมพิวเตอร  วุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
 วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ชลประทาน (1 อัตรา)
 วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโลหะการ / อุตสาหการ / เคมี (2 อัตรา)
• นิติกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)   วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
• ชางไฟฟา  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)   วุฒิปวส. และหรือ ปวช. มัธยมศึกษาปที่ 6
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางไฟฟา ชางเครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิคส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)   วุฒิปวช. อุตสาหกรรม หรือมัธยมศึกษาปที่ 6
• พนักงานซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)   วุฒิปวส. ไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส 

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• ผูชวยผูจัดการฝายซอมบํารุงสัญญา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) 
  วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ (1 อัตรา) 
  วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ  (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• พนักงานผลิต   วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6  (4 อัตรา)
• พนักงานควบคุมคุณภาพ   วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6  (4 อัตรา)
• พนักงานควบคุมเหล็กมวน   วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6  (2 อัตรา)
• พนักงานซอมบํารุงเครื่องกล   วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6  (1 อัตรา)

วิศวกร               ตอจากหนา 1

เพ่ือใหความรูดานอุตสาหกรรมเหล็กท่ีต้ังอยูในทองถ่ิน
รวมทั้งใหแนวคิดเพื่อชวยสงเสริมใหเยาวชนไดเลือก
เรียนตอทางดานวิศวกรรมศาสตรและกลับมาเปน
วิศวกรคุณภาพในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองใน
อนาคต โดยไดรับความรวมมือจากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอบางสะพานสงเยาวชนเขารวมกิจกรรมตลอด
อยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นวาทางสถานศึกษา
ในพื้นที่อําเภอบางสะพานไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเพิ่มจํานวนอาชีพวิศวกรที่เปนลูกหลานของ
ชาวบางสะพานเชนกัน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมเปน
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีน
ธงชัยวิทยา จํานวน 102 คน (วันที่ 29 สิงหาคม 2561) 
และโรงเรยีนบางสะพานวทิยา จาํนวน 74 คน (วนัที ่30 
สิงหาคม 2561) รวมจํานวนทั้งสิ้น 176 คน 
  ท้ังน้ี เอสเอสไอ นํานักเรียนเขาเย่ียมชมกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนภายในโรงงานของ
เอสเอสไอ พรอมใหความรูความเขาใจเร่ืองอุตสาหกรรม
เหล็ก โดยมีทีมวิศวกรของเอสเอสไอเปนพี่เลี้ยงและ
แนะแนวการศึกษาตอใหนองๆ ในระดับอุดมศึกษา
ที่สนใจทางดานวิศวกรรมศาสตรผาน 4 ฐานกิจกรรม
ไดแก 1.ฐานส่ิงแวดลอมและพลังงาน  2.ฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและกิจกรรมการพัฒนา
อยางยัง่ยนื 3.ฐานเหลก็ในชวีติประจาํวนั และ 4. ฐาน
โครงการผลติเหลก็แผนเคลอืบสงักะสชีบุส ีของบรษิทั 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
  นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวยกรรมการ       
ผูจัดการใหญ สายการผลิต บมจ.สหวิริยาสตีล-          
อินดัสตรี หรือเอสเอสไอ กลาววา “โครงการอนาคต
เหล็กไทย สรางดวยเด็กไทย เปนโครงการตอเนื่องที่
เอสเอสไอตัง้ใจจดัขึน้เพือ่ใหความรูดานอตุสาหกรรม
เหลก็ทีต่ัง้อยูในทองถิน่ ทัง้ดานกระบวนการผลติเหลก็
แผนรีดรอนชนิดมวน การจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลงังาน รวมทัง้ใหแนวคดิเพือ่ชวยสงเสรมิใหเยาวชน
ไดเลือกเรียนตอทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อเพิ่ม
จํานวนวิศวกรที่เปนชาวบางสะพาน ซึ่งกิจกรรมนี้

เราไดเชิญวิศวกรในฝายงานตางๆของเอสเอสไอมา
รวมเปดประสบการณในการเรียนและการทํางาน 
รวมทั้งแนะนําการเตรียมตัวเขาศึกษาตอทางดาน
วิศวกรรมศาสตร นับไดวาเปนโอกาสดีของเยาวชน
บางสะพานที่ไดรับขอมูลแนะแนวการศึกษาตอจาก
รุนพี่วิศวกรผูมีประสบการณตรง ในอนาคตผมเชื่อ
วาจะมีวิศวกรคุณภาพที่เปนเยาวชนของบางสะพาน
และเคยผานหรือเขารวมกิจกรรมนี้เขามาทํางานใน
อุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มมากขึ้น” 
  กิจกรรมประกอบดวยฐานการเรียนรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณที่ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอ
บางสะพาน ทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรม ประกอบดวย 
1.ฐานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เปนฐานที่เยาวชน
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงานของเอสเอสไอ อาทิ การควบคุมมลพิษทาง

อากาศ การจัดการพลังงาน การบําบัดนํ้าเสีย การ
คัดแยกขยะ เปนตน  และใหเยาวชนไดทดลองคัด
แยกขยะออกเปนประเภทตางๆ เพื่อที่จะสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 2.ฐาน
กระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและ
กิจกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนฐานที่เยาวชนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแผนเหล็กรีดรอน
ชนดิมวนและกจิกรรมการพฒันาอยางยัง่ยนืของเอส
เอสไอ  ผานกิจกรรมคียเวิรดปริศนา โดยใหเยาวชน
ชวยกนัเลอืกแผนปายปรศินาและทายวาเปนขัน้ตอน
การผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนขั้นตอนใดและ

สามารถทายชื่อกิจกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
เอสเอสไอไดถูกตองจากแผนปายปริศนา ซึ่งฐานนี้
จะเปนมุงเนนใหความรูเกี่ยวกับการผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนและการดําเนินงานดานความรับผิด
ชอบตอสังคมที่เอสเอสไอไดดําเนินงานมาอยางตอ
เนื่องตลอดระยะเวลากวา 28 ป  3. ฐานเหล็กในชีวิต
ประจาํวนั เปนฐานทีเ่ยาวชนไดเรยีนรูเกีย่วกบัเหลก็ที่
อยูรอบตวัและเกีย่วของในชวีติประจาํวนัเหน็ถงึความ
สําคัญและความจําเปนของเหล็กในการใชงานและ
ดํารงชีวิตทั้งในอดีต ปจจุบัน จนถึงอนาคต ในฐานนี้
จะแบงเยาวชนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละคนเขยีน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ของใชตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันที่มีเหล็กเปนสวนประกอบหรือทํา
มาจากเหล็กใหไดมากที่สุดจะเปนผูชนะของฐานนี้
4. ฐานโครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี 

ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด(มหาชน) 
เปนฐานทีเ่ยาวชนจะไดเรยีนรูและเพิม่พนูความรูเรือ่ง
ของเหล็กในดานของนวัตกรรมหรือการตอยอดของ
ผลิตภัณฑเหล็กที่มีอยูในทองถิ่น ไปสูการพัฒนาเปน
โครงการผลติเหลก็แผนเคลอืบสงักะสชีบุส ีซึง่เปนการ
ตอยอดการผลิตของผลิตภัณฑเหล็กเพื่อการนําใช
งานที่หลากหลายและยังสามารถเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑเหล็กอีกทางหนึ่งดวย 
  “สําหรับการจัดกิจกรรมโครงการอนาคต
เหล็กไทย สรางดวยเด็กไทย ในครั้งนี้จะสามารถจุด
ประกายแนวคิดเยาวชนของบางสะพานใหเลือก

ศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร และจบมาประกอบ
อาชีพในสายวิศวกรเพิ่มมากขึ้น และหวังเปนอยาง
ยิ่งวา วาที่วิศวกรในวันนี้จะกลับมาชวยพัฒนาชุมชน
บางสะพานของเราตอไปในอนาคต” ผูบรหิารฯ กลาว 
นอกจากการเรียนรูจากฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐานแลว 
เยาวชนยังไดรวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอทาง
ดานวิศวกรรมศาสตรจากทีมวิศวกรของเอสเอสไอ 
รวมถึงไดรวมพูดคุยและซักถามขอสงสัยในหลายๆ
ดานจากพี่ๆ  ในสายงานวศิวกร ซึง่นองๆเยาวชนไดรบั
เนื้อหาสาระคําตอบและคําแนะนําจากทีมพี่ๆวิศวกร
ของเอสเอสไอกันไปอยางสนุกสนานและครบถวน
  นางสาวชลียา อินทรแพง นักเรียนโรงเรียน
บางสะพานวิทยา กลาววา “ดิฉันรูสึกดีใจและขอบคุณ
เอสเอสไอนะคะท่ีจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อใหเรียนรูถึง
การผลิตของเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน รวมถึงการมี
พี่วิศวกรมาแนะแนวใหความรูในการศึกษาตอทาง
ดานวิศวกรรมและกระบวนการผลิตตางๆ และก็หวังวา
ทางเอสเอสไอจะจัดกิจกรรมนี้ตอไปใหรุนนองไดมา
ทํากิจกรรมนี้ตอคะ”
  นางสาวปพิชญา คลายพรหม นักเรียน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา กลาววา “จากการท่ีเขารวม
กิจกรรมในวันน้ี หนูรูสึกดีใจและประทับใจอยางมากคะ
เพราะวากิจกรรมแตละฐานใหความรูกับตัวหนูเยอะ
มาก ทั้งเรื่องเหล็ก เรื่องกระบวนการผลิตเหล็กตางๆ 
และก็ขอขอบคุณพ่ีๆ จากเอสเอสไอนะคะ ท่ีดูแลพวกเรา
เปนอยางดีตลอดกิจกรรมในวันนี้คะ ซึ่งกิจกรรม
ในวันนี้ทําใหหนูไดรับแรงบันดาลใจในการเรียนตอ
วิศวกรรมเปนอยางมากคะ และอยากใหเอสเอสไอ 
มีกิจกรรมแบบนี้ตอไปเรื่อยๆ คะ และอยากเชิญชวน
นองๆ รุนตอไปมาเขารวมกจิกรรมดีๆ  ทีเ่อสเอสไอคะ”
  นายทนิกร ไชยะ นกัเรยีนโรงเรยีนธงชยัวทิยา 
กลาววา “ตองขอขอบคุณเอสเอสไอที่เปดโอกาสให
ผมและเพื่อนๆ เขามาเรียนรูสิ่งตางๆ ภายในโรงงาน 
ไดเห็นเหล็กแทงของจริงซึ่งใหญและหนักมาก ไดรับ
ความรูและความสนกุสนานจากกจิกรรมในฐานตางๆ  
นับเปนประสบการณที่ดีมาก ในอนาคตก็อยากเปน
วิศวกรและอยากเขามาทํางานที่นี่ครับ”
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