
• งาน “SSI Steel Construction Forum”
• 213 ผูประกอบการ-วิศวกร-นักออกแบบรวม

ปรญิญานพินธเหลก็มจธ.เจง
ทะลรุบัรางวลัสดุยอดSSI4YE

เสริมความรูเหล็ก
ใหเด็กรวมรักษโลก
ครูอาสารวมสอน
7โรงเรยีน732คน
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หนนุการพฒันาเทคโนโลย-ีการวจิยั 
WCE จบัมอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ เพื่อรวมวิจัย
พัฒนาดานวิศวกรรม การแลกเปล่ียน
องคความรูเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่งสง

ผลดีตอการดําเนินธุรกิจวิศวกรรมและ
ประโยชนการพัฒนาการศึกษาของ
นกัศกึษา เมือ่วนัที ่15 ส.ค. ทีผ่านมา
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่
ผานมา บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียร่ิง
จํากัด (WCE)       อานตอ น.2

WCE-มจธ.รวมมือวิจัยพัฒนา สรางองคความรูดานวิศวกรรม

213 ผูประกอบการ-วิศวกร-นัก
ออกแบบ-นักวิชาการวงการเหล็ก
รวมตัวรวมงานสัมมนา ‘SSI Steel 
Construction Forum’ “เอสเอสไอ” 
เปดมุมมองวิสัยทัศนการออกแบบ
กอสรางโครงสรางเหล็ก โดยไดรับ
เกียรติจากบุคคลในวงการเหล็ก   
รวมแชรความรูและประสบการณ 
พรอมแนะนําธุรกิจการกอสราง
โครงสรางเหล็กของกลุมเอสเอสไอ
ภายใตชื่อ “ SSI Building Tech” ที่
สามารถใหบริการไดครอบคลุม 
รวดเร็ว ประหยัด และคุณภาพดี  
ณ โรงแรมอโนมาแกรนด กรุงเทพฯ 
ประธานกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท.
เชื่อมั่นปหนาจะสามารถรวบรวม
บคุคลในระบบงานกอสรางรวมงาน
มากขึ้น        อานตอ น.2

ผุดเครือขายโครงสรางเหล็ก
เอสเอสไอจดัเวทผีลกึไอเดยี

สรางความเขาใจทีถ่กูตองในการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
และพัฒนาส่ิงแวดลอมบางสะพาน
ใหยั่งยืน “เอสเอสไอ” รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ประจําป
2562 โดยมีพนักงานเอสเอสไอ 
ในนาม “ครูอาสา” จํานวน 16 
คน ชวยสอนนองๆ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน
ทั้งสิ้น 732 คน รวมทั้งหมด 7 
โรงเรียน หัวขอ “เหล็กกับชีวิต
ประจําวัน และการจัดการสิ่ง-
แวดลอม และระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน” ผูบริหารเผยเปาหมาย
นักเรียนที่ผานหลักสูตรดังกลาว
แลว จะสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก 
เอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่เดอืน
กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 
2562 “เอสเอสไอ” รวมกับ
หนวยงานภาครัฐสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 คณะ
กรรมการสถานศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
บางสะพาน ผูนําชุมชน ตัวแทน
ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียน จัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ประจําป 2562 เพื่อสื่อสารสราง
ความเขาใจท่ีถูกตองในการดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก และสราง
การมีสวนรวม  อานตอ น.3

         นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) พรอมดวยผูบรหิาร และผูทรงคณุวฒุิ
ในวงการเหล็กและวงการอุตสาหกรรมกอสราง รวมเปดงานสัมมนา “SSI Steel     
Construction Forum” เพื่อเผยแพรวิทยาการ ความรูดานนวัตกรรมโครงสรางเหล็ก
สําหรับงานกอสราง พรอมสรางเครือขายผูประกอบการ วิศวกร นักออกแบบ และ   
นักวิชาการ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยมีผูเขารวมรับฟงทั้งสิ้น 213 คน เมื่อ   
วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด กรุงเทพฯ

TCR เครงความปลอดภัยการขนสง
กรมศลุฯ มอบรบัรองมาตรฐาน AEO

ผลงานนิสิตวิศวกรรมโยธา มหา-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี “ความคงทนของโครงสราง
เหล็กที่มีระบบปองกันไฟ” แจว ควา
รางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ (Best 
of The Best) โครงการ Structural 
Steel Improvement (SSI) for Young 
Engineers หรือ SSI4YE ประจําป 
2018 รับทุนรวม 40,000 บาท เพื่อ
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม องค
ความรูในการใชงานโครงสรางเหลก็

ใหเกดิประสทิธภิาพสูวศิวกรรุนเยาว 
ภายในงาน “SSI Steel Construction 
Forum” ณ โรงแรมอโนมาแกรนด 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผานมา
  ตามทีบ่รษิทั  สหวริยิาสตลีอนิ-
ดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ
ไดมีการจัดโครงการ Structural Steel 
Improvement (SSI) for Young Engineers 
2018  หรอื  SSI4YE 2018  เพือ่สงเสรมิ
ใหนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา
ไดมีการพัฒนา       อานตอ น.4

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ขนสงสินคานําเขา และสงออก
อยางเครงครัด กรมศุลกากร มอบ
เกียรติบัตรการรับรองการทบทวน
สถานภาพการเปนผูนําของเขา       

ผูสงของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ
‘ทีซีอาร’ เน่ืองดวยผานการพิจารณา
อนุมัติสถานประกอบการตาม           
ขอระเบียบการทบทวนสถานภาพ
ทุก 3 ป      อานตอ น.3
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โครงสร้างเหล็ก    ต่อจากหน้า 1

ร่วมมือวิจัย          ต่อจากหน้า 1
   
 

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) เพื่อร่วมกันวิจัย 
พัฒนาด้านวิศวกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ระหว่าง
กนั พรอ้มสง่เสรมิการพฒันาการศกึษา และพฒันา
นักศึกษาของ “มจธ.” โดยมีนายกิตติศักดิ์ มาพะ
เนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จำากัด ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 
อธิการบดี มจธ. และมีนายสมบัติ จูงจิตรดำารงค์ ผู้
จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) ผศ.ดร.
มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรม
และภาคีความร่วมมือ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่จากทั้ง
สองฝ่าย เข้าร่วมในพีธี 
  ในการนี้ รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข อาจารย์
ประจำาภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  คณะวศิวกรรม
ศาสตรไ์ดม้กีารนำาเสนอองคค์วามรูค้วามเชีย่วชาญ

ด้านวัสดุและอุตสาหกรรมการผลิตของมหาวิทยาลัย
แก่ผู้เข้าร่วมได้รับฟัง พร้อมนำาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
การภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลอีกด้วย ณ ห้องประชุม
ประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
  นายกิตติศักด์ิ  มาพะเนาว์  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE 

กล่าวว่า “บริษัทดำาเนินธุรกิจให้บริการด้าน
วิศวกรรม สำาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ 
งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการ
แรงงานในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้ความ
ชำานาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อม
บำารงุเครือ่งจกัร และอปุกรณต์า่งๆ ซึง่มคีวามหลาก
หลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษัทมี

เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้เป็นศูนย์
วิศวกรรมชั้นนำาของประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อ
รองรบัและตอบสนองตอ่อตุสาหกรรมทีม่เีทคโนโลยี
การผลติขัน้สงู จงึไดร้ว่มกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกันในด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรม 
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท และมหาวิทยาลัย มีความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิด
องค์ความรู้ในการนำาไปต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้านมหาวิทยาลัยเองสามารถ
นำาไปพัฒนาต่อยอดการศึกษา ถ่ายทอด หรือสอน
ให้แก่นักศึกษา อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ให้ยั่งยืนตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นวัตกรรมมุ่งสู่ Thailand 4.0

  กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า “ต้องขอ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้สำาหรับความร่วม
มืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต เชื่อว่า
จะสามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ประเทศได้เป็นจำานวนมาก สามารถพัฒนาวงการ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงการเหล็กให้ขับเคลื่อน
ไปข้างได้อย่างมาก ขอบคุณครับ”
  รศ.ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย  อธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า 
ความรว่มมอืในครัง้นี ้เกดิจากความคดิทีจ่ะรว่มมอื
ทำางานด้านการวิจัยและพัฒนา ในด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยทีีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนร์ะหวา่งกนัของ
ทั้งภาคอุตสาหกรรมอย่าง บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็น-   
จิเนียริ่ง จำากัด กับสถาบันอุดมศึกษาอย่าง มจธ. 
ซึ่งมีพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ดว้ยการขบัเคลือ่นเศรษฐกจินวตักรรมมุง่สู่
Thailand 4.0 หรือ Industry 4.0 ฉะนั้นความร่วมมือ
ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรม หรือตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันแต่ยังเป็นการตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศในอนาคตอีกด้วย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัท สหวิริยาสตีล   
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้จัดงาน
สัมมนา “SSI Steel Construction Forum” เพ่ือเผยแพร่
วิทยาการความรู้ด้านนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำาหรับ
งานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ 
วศิวกร นกัออกแบบ และนกัวชิาการ ใหเ้กดิขึน้อยา่ง
เป็นรูปธรรม พร้อมเปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไป
ได้เข้ารับฟัง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 213 คน 
  ภายในงานได้แบ่งช่วงสัมมนาเป็น 3 ช่วง 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเหล็ก
และงานกอ่สรา้งขึน้มาบรรยายใหค้วามรู ้ถา่ยทอด
ประสบการณ์การทำางาน ทิศทางแนวโน้มของอุตสาห-
กรรม การดำาเนนิธรุกจิ การออกแบบโครงสรา้งเหลก็
ประกอบด้วย ช่วงที่  1 นายวิน วิริยประไพกิจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการ               
ผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ 
Construction: End Game พร้อมแนะนำาธุรกิจการ
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของกลุ่มเอสเอสไอ ภายใต้
ช่ือ “SSI Building Tech” ท่ีสามารถให้บริการได้ครอบคลุม
รวดเรว็ ประหยดั และคณุภาพด ีนายนเรศ กรดุพนัธ ์
ผู้จัดการท่ัวไป ด้านธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง เอสเอสไอ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ How Does SSI 
Contribute to Thai Steel Construction? โดยการนำา
เหลก็โครงสรา้งมาใชใ้นวงการธรุกจิงานกอ่สรา้งใน
อนาคต นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กก่อสร้าง เอสเอสไอ บรรยายใน
หัวข้อ Structural Steel Design Fundamental อีกทั้ง 
มกีารแนะนำาแอพพลเิคชนัสำาหรบัคำานวณกำาลงัรบั
โมเมนตแ์ละกำาลงัรบัแรงเฉอืน (แรงภายในทีเ่กดิขึน้
ในโครงสร้างของคาน) และคำานวณกำาลังรับแรงอัด
ของเสาเหลก็ แอพพลเิคชนันีย้งัสามารถนำารายการ
คำานวณแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ซำา้อีกรอบได้ โดยภายในงานเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นนี้ฟรีอีกด้วย ต่อมาในช่วงที่ 2 ได้มี
การบรรยายให้ความรู้ใน 3 เรื่อง โดยมีผู้บรรยาย
ประกอบดว้ย คณุพงษส์รุ องัคณานชุาต ิผูเ้ชีย่วชาญ
ซอฟแวร์ Tekla Structure ในหัวข้อ Mixed Reality    
for Construction Industry ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล   
ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
ในหัวข้อ Metal 3D Printing in Construction และ
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
โครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยฯ ในหัวข้อ Research in Steel Construction 
Products and Applications
  และสุดท้ายในช่วงท่ี 3 เป็นการเสวนาให้ความรู้
ซึ่งมีนายพันธุ์เทพ ทานชิติกุล กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั เมคเคอรโ์ฮม จำากดั นายไพศาล ธรสารสมบตัิ
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทเีอม็ท ีสตลี จำากดั 
(มหาชน) ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล กรรมการบริหาร 
บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง จำากัด นายไทภัทร ธน-

สมบัติกุล รองผู้อำานวยการสำานักการโยธา กรุงเทพ
มหานคร โดยมีนายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์
วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ดำาเนินรายการเพื่ออภิปรายข้อมูลงานวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านงานก่อสร้าง
ด้วยโครงสร้างเหล็ก ในมิติของ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ การใช้
ท่อเหล็ก และการนำาโครงสร้างเหล็กไปประยุกต์ใช้
สำาหรบังานกอ่สรา้ง และสดุไฮไลทข์องงานโดยการ
เชิญวิทยากรพิเศษ Dr.Stefan Herion ผู้เช่ียวชาญจาก    
Center of Competence for Tubes and Hollow Sections
(CCTH) จากประเทศเยอรมัน ขึ้นบรรยายในหัวข้อ 
Hollow Section Joint & Connection ณ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ กรุงเทพฯ
  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป      
ดา้นพฒันาธรุกจิเหลก็กอ่สรา้ง บรษิทั สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  หรือเอสเอสไอ  ผู้แทน
ผูบ้รหิาร ใหส้มัภาษณว์า่ “ปนีีเ้ปน็ปแีรกทีเ่อสเอสไอ

ได้จัดกิจกรรม SSI Steel Construction Forum 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 1.สร้างการ
รับรู้ (Awareness) เรื่องของการใช้เหล็กในงาน
ก่อสร้าง 2.ถ่ายทอดความรู้  (Educate) วิธีการ
ออกแบบโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน โดยปีนี้เรามี
เรือ่งของแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ยในการออกแบบเขา้มา 
และ 3.การสื่อสาร (Communicate) ร่วมกับผู้ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Supply chain) ได้มา
ทำาความรู้จักกันเชื่อมโยงการทำางานในงาน SSI 
Steel Construction Forum ที่เอสเอสไอจัดขึ้น
  ปีแรกนี้ถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมาก   
มผีูส้นใจสมคัรเขา้มาจำานวนมากจากทีเ่ราตัง้เปา้ไว้
ทำาใหต้อ้งขยายหอ้งสมัมนาเพิม่ ตอ้งขอบคณุผูเ้ขา้
รว่มสมัมนาทกุทา่นเปน็อยา่งมากทีเ่ปน็สว่นหนึง่ใน
ความสำาเรจ็ของงานวนันี ้ในปหีนา้ผมจะขอพฒันา
การจัดงานสัมมนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปพร้อมกับหัวข้อ

สัมมนาใหม่ๆ เข้ามาให้ความรู้รับรองไม่ผิดหวังครับ”
  นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์
วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) กล่าวว่า “งานนี้ถือว่าประสบความสำาเร็จ
เกินคาด เนื่องจากมีจำานวนคนที่เข้าร่วมสัมมนามี
มากถึง 200 คน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เอสเอสไอได้
ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมา แต่ครั้งถัดไปอยากให้เป็นเรื่อง
ของคนที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจก่อสร้างทั้งหมด
ช่วยกันคิดว่า ทำาอย่างไรถึงจะทำาให้เกิดการใช้งาน
เหล็กในงานโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
ที่เอสเอสไออยากจะไป รวมถึงเรื่องของการที่จะ
ทำาให้โลกใบนี้ดีมากขึ้น โดยการที่นำาเหล็กไปใช้จะ
ต้องทำาได้อย่างไร การนำาเหล็กไปใช้จะช่วยในการ
ประหยัดทรัพยากรได้หลายๆ อย่าง ไม่ว่าในเรื่อง
ของการกอ่สรา้งตา่งๆ นอกจากนัน้เหลก็ยงัสามารถ
นำากลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย เพราะฉะนั้นแนวคิด
ที่จะใช้ธุรกิจของเอสเอสไอในการขับเคลื่อนความ

คิดอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่งใน
วันนี้มีผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ในวงการก่อสร้าง คน
ออกแบบ และระดับภาคการศึกษาเข้ามาฟังด้วย 
คิดว่าเป็นครั้งแรกที่เอสเอสไอทำาและรวบรวมคน
หลายๆ สว่นในระบบงานกอ่สรา้งทัง้หมดมาในวนันี ้
และหวงัวา่ตอ่ๆ ไปวงการนีจ้ะเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ มคีน
มาชว่ยกนัคดิชว่ยกนัทำา วา่ทำาอยา่งไรถงึจะสง่เสรมิ
การใชเ้หลก็ใหด้ขีึน้กวา่เดมิ รวมถงึจะเปน็ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย”
  Mr.Matthew Poole Divisional Director of CRU
ผู้เข้าร่วมงาน บอกความรู้สึกว่า “ชื่นชมเอสเอสไอ
ในฐานะผู้ผลิตและส่งเสริมเพื่อให้เกิดงานนี้ขึ้นได้
เน่ืองจากทราบว่าเอสเอสไอได้มีความต้ังใจเป็นอย่าง
มากสำาหรับการจัดงานครั้งแรกในปีนี้ บรรยากาศ
ในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้ของธุรกิจเหล็กและ
เหล็กโครงสร้าง นับว่าเป็นการเปิดทางสู่อนาคต

สำาหรบัอตุสาหกรรมโครงสรา้งเหลก็ในประเทศไทย
และอาจรวมไปถึงในภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่งผมคิดว่าใน
อนาคตธรุกจิเหลก็ในประเทศไทยตอ้งไปในทศิทาง
ที่ดีอย่างแน่นอนครับ”
  นายวีระศักดิ์  ชัยสุพัฒน์  บริษัท ซี.เอส.พี
สตลีเซน็เตอร ์จำากดั (มหาชน) ผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนา 
เลา่ความรูส้กึวา่ “วนันีไ้ดร้บัความรูแ้ละแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กอย่างมาก 
ได้เห็นแนวทางต่างๆ ที่อุตสาหกรรมเหล็ก หรือ
ผลิตภัณฑ์เหล็กจะสามารถนำาไปใช้ต่อและใช้ได้
ในอีกหลายประเภท สาระความรู้ถือเป็นการแชร์
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคนในวงการธุรกิจค้า
เหล็กด้วยกันอย่างดีครับ”
  นายฐานทัศน์ วงค์สุขสันต์ บริษัท ไทย
คูณการเหล็ก จำากัด ผู้เข้าร่วมสัมมนา เล่าว่า “ใน
วันนี้ได้ความรู้เรื่องโครงสร้างเหล็กอีกรูปแบบหนึ่ง 
เน่ืองจากบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำากัด ทำาเก่ียวกับ
รูปแบบงานท่อเหล็กที่เป็นงานโครงสร้างอยู่แล้ว 
รวมถึงยังได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ หลายรูปแบบที่
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับบริษัทได้ในเบื้องต้น 
นอกจากจะได้รู้จักคนในวงการเดียวกันแล้วยังได้
ขอ้เสนอแนะและความรูใ้หม่ๆ  เพิม่ขึน้อกีดว้ยครบั”
  นายนิรุตย์ กาวีจันทร์ บริษัท ไทยพรีเม่ียมไพพ์
จำากัด ผู้เข้าร่วมสัมมนา บอกกับผู้ส่ือข่าวว่า “รูปแบบงาน
ในวันน้ีภาพรวมรู้สึกประทับใจมาก เน่ืองจากเป็นการ
จัดคร้ังแรก ภายในงานนอกจากแชร์ความรู้เร่ืองโครง
สร้างเหล็กแล้ว ยังได้รับฟังผู้ใหญ่ในวงการเหล็กได้
แชร์ประสบการณ์ไว้อีกทางด้วย ซ่ึงสามารถนำาไปปรับ
ใชใ้นงานตลาดโครงสรา้ง และผลติภณัฑข์องบรษิทั
ทีก่ำาลงันำาเขา้มาได ้ซึง่อยากใหม้จีดัขึน้ทกุๆ ปคีรบั”
  นางสาวฉมาพันธ์ วรเวชวิจิตร นักวิชาการ
ศุลกากรชำานาญการ สำานักงานท่าเรือกรุงเทพฯ  
กรมศุลกากร ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้สัมภาษณ์ว่า 
“งานในวันนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการ
เหลก็ เปน็งานเกีย่วกบัเรือ่งของโครงสรา้งทีบ่างครัง้
หนว่ยงานทางภาครฐัยงัไมม่องในจดุนีม้ากนกั โดย
เป็นรูปแบบของการนำาเหล็กมาใช้อีกรูปแบบหนึ่ง
มีเน้ือหาด้านวิชาการท่ีทำาให้เห็นถึงการต่อยอดพัฒนา
ขึน้ไปของวงการเหลก็ ในสว่นดา้นกรมศลุกากรอาจ
จะต้องดูเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวงการ
เหล็กที่จากเดิมอาจจะเป็นเหล็กที่เป็นขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งกำาลังจะปรับต่อยอดทางเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้น 
และอกีสว่นคอื การดแูลในเรือ่งของการแขง่ขนัของ
การนำาเข้าและส่งออกด้วย”
  นายพลช กฤตสิน นักวิชาการมาตรฐาน
ปฏิบัติการ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาบอกวา่ “รูส้กึเปน็เกยีรตอิยา่งมาก
ท่ีเอสเอสไอ เชิญหน่วยงาน สมอ.เข้าร่วมงานสัมมนา
เกีย่วกบัเรือ่งนวตักรรมเหลก็โครงสรา้ง ในนามของ
หน่วยงานราชการ พอจะทราบแนวโน้มของการใช้
เหลก็ในอนาคต อาจจะนำาขอ้มลูในวนันีไ้ปประยกุต์
ด้านการกำาหนดมาตรฐานในอนาคตครับ”
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ตารางการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ
โรงเรียน

บ้านท่าขาม / บ้านอ่าวยาง

บ้านดอนสำาราญ

วัดนาผักขวง

บ้านชะม่วง

บางสะพาน

อนุบาลบางสะพาน

รวม

ครูอาสา             ต่อจากหน้า 1
   

 
ระหว่างองค์กรกับสถานศึกษาด้านการจัดการกระบวน
การเรียนการสอนผ่านหลักสูตรท้องถ่ิน รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมจิตอาสา โดยมีพนักงานเอสเอสไอ ในนาม
“ครูอาสา” ช่วยสอนในโรงเรียน หัวข้อ “เหล็กกับ
ชีวิตประจำาวัน และการจัดการสิ่งแวดล้อม”
  “ครอูาสา” มจีำานวนทัง้สิน้ 16 คน ไดเ้ขา้ทำาการ
สอนให้ความรู้ รวมไปถึงแบ่งปันประสบการณด์้าน
ต่างๆ ช่วยเสริมเนื้อหาในวิชาหลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรียน ให้กับน้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 - 6 ไดม้อีงคค์วามรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่ถอืไดเ้ปน็คลงัความรู้
ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตนเอง พรอ้มครอบคลมุเนือ้หา
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอสเอสไอ
เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการจัดทำาหลักสูตรการ
สอนด้วย โดยมีจำานวนนักเรียนที่ผ่านการเรียนการ
สอนทั้ง 2 หลักสูตรนี้จำานวน 732 คน รวมทั้งหมด 7 
โรงเรียน 54 ห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขาม 
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ 
โรงเรยีนบา้นชะมว่ง โรงเรยีนวดันาผกัขวง โรงเรยีน
บางสะพาน และโรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน อำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำานวนทั้ง
สิ้น 38 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเนื้อหาตามความเหมาะสม
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางปี 2551 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดทำา
พฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ในครัง้นีจ้ะนำาไปบรรจอุยูใ่น
การเรยีนการสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ของโรงเรยีนในปี
การศึกษาต่อไป
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ไป สำานกังานพฒันาอยา่งยัง่ยนืและสือ่สารกลุม่ 
กล่าวว่า “เอสเอสไอได้ดำาเนินโครงการหลักสูตร
ท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดย
ถือเป็นการลงทุนทางสังคม ทำาให้เด็กและเยาวชน
มีความเข้าใจและเข้าถึงเรื่องเหล็กมากขึ้น โดยปี
นี้มีการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร 
คอื เรือ่งเหลก็ในชวีติประจำาวนั และเรือ่งการจดัการ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเรื่องการนำา
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจำาวนั เพือ่ลดการใช้ทรพัยากรทีม่ีอยูอ่ยา่ง
จำากัด โดยการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
  ทัง้นีเ้อสเอสไอไดข้ยายพืน้ทีโ่ครงการเพิม่เตมิ
อีก 1 แห่ง ในพื้นที่ 4 ตำาบลรอบโรงงาน แต่ยังคง
ดำาเนนิกจิกรรมตอ่เนือ่งในอกี 6 โรงเรยีนทีไ่ดด้ำาเนนิ

ขนส่งปลอดภัย      ต่อจากหน้า 1
   

 
โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี และเป็นประธานในพิธีมอบ
เกียรติบัตรดังกล่าว ผู้บริหารเผย ความสำาเร็จนี้ถือ
เป็นกำาลังใจสำาคัญขององค์กร และจะดำาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสต่อไป
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กรมศุลกากร สำานัก
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ส่วนมาตรฐานเออีโอ
ได้จัดงานมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply chain) เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ และอำานวย
ความสะดวกทางการคา้ในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร
ให้กับผู้นำาเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ โดย
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จะต้องเข้ารับ
การทบทวนสถานภาพทกุ 3 ป ีและเปน็นติบิคุคลทีจ่ด
ทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระ
แลว้ไมต่ำา่กวา่  5  ลา้นบาท  รวมถงึไดร้บัการรบัรองวา่
มฐีานะทางการเงนิมัน่คง  อกีทัง้ตอ้งเปน็ผูน้ำาของเขา้
หรือส่งของออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มี
ประวัติการกระทำาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
นอกจากนี้ จะต้องมีแผนควบคุมระบบการจัดการ
และการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ในการดำาเนินธุรกิจ 
  ทั้งนี้ ปี 2561 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) หรือ ‘ทีซีอาร์’ ได้เข้าร่วมการเข้า

ตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาการ
ทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำาของเข้า ผู้ส่งของออก
ระดับมาตรฐานเออีโอ และผ่านการพิจารณาอนุมัติ
สถานประกอบการเข้ารับมอบเกียรติบัตรการรับรอง
สถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ที่
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการนำาเข้าและส่งออก
ตลอดเสน้ทางของการขนสง่สนิคา้ โดยมนีายนฤพนธ ์
ทั่งสุวรรณ ผู้จัดการส่วนรัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย 
เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับเกียรติบัตรการรับรอง
จากนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการ

พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และเป็นประธาน
ในพิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออโีอ ณ หอ้งโถง อาคาร 1 กรมศลุกากร ซึง่
ครั้งนี้มีผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอรายใหม่ 
จำานวน 19 ราย และผู้ประกอบการที่ผ่านการทบทวน
สถานภาพ จำานวน 177 ราย ปัจจุบันมีจำานวนผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ จำานวนทั้งสิ้น 220 ราย 
  นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ ผู้จัดการส่วนรัฐกิจ
สัมพันธ์และกฎหมาย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทีซีอาร์ ได้ดำาเนินธุรกิจ

ตามแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบของ
กรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือที่
ดใีนการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรดว้ยความโปรง่ใสดา้น
การขนส่งสินค้านำาเข้า และส่งออกตามข้อระเบียบ
ที่ได้กำาหนดไว้ ในส่วนของการรับรองดังกล่าวถือ
เป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยมี
กรมศุลกากรต่างประเทศที่เป็นคู่ค้ากันได้ลงนามจัด
ทำาความตกลงยอมรับร่วมกันกับกรมศุลกากรไทย
ด้านการขนส่งสินค้านำาเข้า และส่งออกแล้ว
  ในปัจจุบันมีประเทศคู่ค้าที่ได้ลงนามจัดทำา 

ความตกลงยอมรบัรว่มกนักบัประเทศไทยแลว้จำานวน 
3 ราย คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง นอกจากนี้ 
ยังมีประเทศคู่ค้าที่สนใจจะเจรจาจัดทำาความตกลง
ยอมรับร่วมกันกับประเทศไทยอีกหลายประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น”
  “ผู้สื่อข่าว” รายงานเพิ่มเติมว่า สำาหรับส่วนที่
สรา้งความปลอดภยัในการนำาเขา้และสง่ออก TCR ได้
จัดทำาแผนควบคุม ระบบการจัดการและการประเมิน
ความเสีย่งในดา้นความปลอดภยัในการดำาเนนิธรุกจิ

ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ความ
ปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่ 2.ความ
ปลอดภยัในสว่นทีเ่กีย่วกบัพนกังาน 3.ความปลอดภยั
ในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ 4.ความปลอดภัยใน
เรือ่งสนิคา้ 5.ความปลอดภยัสำาหรบัยานพาหนะขนสง่
สินค้า 6.การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.การบริหารจัดการและการ
สบืสวน และ 8.การบรหิารจดัการเมือ่เกดิวกิฤตการณ์
หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทางดำาเนินการแก้ไข
  นายนฤพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรับรอง
การทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการในครั้งนี้ นับ
เป็นกำาลังใจส่วนหนึ่งในการทำางานขององค์กร ผม
ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
ตั้งใจปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ไม่สูญเปล่า และยังคง
ปฏิบัติตามแนวข้อระเบียบของการนำาเข้า ส่งออก
สินค้าของกรมศุลกากร เพื่อความโปร่งใสในการ
ดำาเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องครับ” 
  โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
(Authorized Economic Operator : AEO) องค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) 
ได้ให้ความหมายว่า “องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการ
รับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่
อุปทาน” โดยมีประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลก 
(World Customs Organization: WCO) ทีด่ำาเนนิโครงการ
มาตรฐานเออโีอดงักลา่ว ประมาณ 74 ประเทศทัว่โลก

การผ่านมาแล้ว รวมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
จำานวนทั้ง 7 โรงเรียน และหวังว่านักเรียนที่ผ่าน
หลักสูตรดังกล่าวจะสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องครับ”
   นายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียน
อนบุาลบางสะพาน ใหส้มัภาษณก์บัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่ว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
เรียนรู้กันอย่างเนื่อง ในปัจจุบันทิศทางการศึกษา
ไดเ้ริม่เนน้การเรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร
ทอ้งถิน่มากขึน้ จงึทำาใหต้น้กลา้ทีก่ำาลงัจะเตบิโตเริม่
ได้เรียนรู้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีตนเองเพ่ิมข้ึนด้วย”
  “สำาหรับโรงเรียนอนุบาลบางสะพานเพ่ิงเข้าร่วม
หลักสูตรท้องถิ่นเป็นปีแรก  นับว่าเป็นโครงการที่ดี
ทำาให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเหล็ก ซึ่งถือว่าเด็กๆ ที่ผ่านหลักสูตรทั้ง 2 
หลักสูตรจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปได้ ขอบคุณเอสเอสไอและคณะครูอาสาทุกท่าน
ท่ีสละเวลามาให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการน้ีครับ”

  นายนวังกูล สัมฤทธิ์  ครูอาสา ให้ความเห็น
วา่ “ผมไดร้ว่มกจิกรรมเปน็ครอูาสามา 3 ป ีแลว้ และ
ปีนี้ผมดีใจที่ได้มีโอกาสได้สอนน้องๆ เรื่องความรู้
เก่ียวกับเหล็ก ท่ีมา ประโยชน์ และการนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวัน  มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
อปุกรณก์ารเรยีนใหน้อ้งๆ ไดเ้หน็รอยยิม้ความสนกุ
สนานในการเรยีน จงึอยากเชญิชวนเพือ่นเอสเอสไอ

มาร่วมกิจกรรมครูอาสาแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันครับ”
  เช่นเดียวกับครูอาสาอีกท่านหนึ่ง นางสาว
ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง เล่าความรู้สึกว่า “ดิฉันรู้สึก
ประทับใจในการเข้าร่วมเป็นครูอาสาในคร้ังน้ี ซ่ึงน้องๆ
ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกจากกิจกรรมที่ทาง 
SSI จัดข้ึน สำาหรับคร้ังน้ีได้รับมอบหมายให้สอนเด็กๆ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ดังน้ันการให้
ความรู้น้องๆ ในครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับความรู้
เรือ่งสิง่แวดลอ้ม โดยปลกูจติสำานกึใหก้บัเยาวชนได้
อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวได้ โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการขยะ”
  เด็กชายภัทรพล กานติกาวิวัฒน์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
ให้สัมภาษณ์ว่า “ในวันน้ีมีพ่ีๆ เอสเอสไอมาให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเหล็ก และเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมรู้สึก
ชอบ และสนุกกับการเรียนมาก เพราะได้รู้ว่าเหล็ก
นัน้มีทีม่าอยา่งไร มาจากไหน การแบง่ประเภทของ
เหลก็ เหลก็หลอ่และเหลก็กลา้คอือะไร และสามารถ
นำาไปทำาอะไรได้บ้างผ่านการดูวีดีโอ และ Power 
Point รวมไปถึงมีกิจกรรมให้ร่วมทำาในการสอน
ทำาให้เพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นด้วยครับ”
  เดก็หญงิอจัฉรา คุม้วงษ ์นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า
“ดีใจมากค่ะที่พี่ๆ ครูอาสาจากบริษัทเอสเอสไอ ได้
เข้ามาสอนให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ ได้รู้เรื่อง
การแปรรูปเหล็ก ได้รู้จักชนิดของเหล็ก และรู้ว่า
เหลก็มคีวามจำาเปน็ตอ่การใชช้วีติประจำาวนัอยา่งไร 
สนุกไปกับการเรียน การเล่นเกมบิงโก สตีล ได้รับ
ความรู้มากมาย ขอบคุณครูอาสาที่เสียสละเวลา
มาสอนพวกเรานะคะ”

ชั้นที่สอน

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

54 ห้องเรียน

จำานวนนักเรียน

65 คน

20 คน

20 คน

42 คน

276 คน

309 คน

732 คน

จำานวนช่ัวโมง

6 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

38  ชั่วโมง

หมายเหตุ

1. ให้พนักงาน
    SSI สมัครเป็น
    ครูอาสา
    จำานวน 16 คน

2. สอนเฉลี่ย
    2ชม./ห้อง/ครั้ง

SSI p.3.indd   1 30/8/2562 BE   18:03



ประจําวันที่  1  กันยายน  25624 : 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

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.ย. 62

หมายเหตุ
1.  ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2.  ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3.   ผูสมคัรพนกังานประจาํตองผานการคดัเลือก  ไดแก  การพจิารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

        ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
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 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟา (1 อัตรา)
 วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน / ไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) (1 อัตรา)

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• เจาหนาที่บริหารดานคอมพิวเตอร (Help desk) จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาคอมพิวเตอร / อิเล็กทรอนิกส (มีประสบการณ)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

• Programmer Business process analysis จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

• Programmer Application Development จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

• Programmer MES (order to cash) จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

• ผูดูแลระบบ ERP จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเคร่ืองกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรส่ิงแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (มีประสบการณดาน Sale
 engineer) (1 อัตรา)

• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเช่ือม / ชางไฟฟา

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)   วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ปริญญานิพนธ     ตอจากหนา 1
   

 
นวัตกรรมและองคความรูในดานการใชงานโครงสราง
เหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยเนนสรางการรับรู
คุณประโยชน อันกอใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต โดยไดมี
การเปดรับสมัครนักศึกษาชั้นปที่สี่ สาขาวิศวกรรม
เขารบัทนุสนบัสนนุการทาํปรญิญานพินธ ในหวัขอ
ที่เกี่ยวของกับการผลิตและการประยุกตใชงาน
โครงสรางเหล็กสําหรับงานกอสราง โดยมีคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูตัดสิน ประกอบ
ดวย ประธานกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูอํานวยการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
ประธานคณะอนุกรรมการโครงสรางเหล็ก สมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ผูอํานวยการ
ศูนย เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  และ
ตัวแทนจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) นั้น มีนักศึกษาผานเขารอบทั้งหมด 3 
ทีม จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พรอมรับทุนสนับสนุนการทําปริญญา
นิพนธ ทีมละ 20,000 บาท
  ทั้งนี้ หลังจากการทําปริญญานิพนธเสร็จสิ้น 
คณะกรรมการตดัสนิไดเปดโอกาสใหนกัศกึษารวม
ขึ้นนําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการและ
ผูเขารวมสัมมนาในงาน “SSI Steel Construction
Forum” พรอมกับตัดสินผลรางวัล Best of The Best
สุดยอดปริญญานิพนธ โครงการ SSI for Young             
Engineers ป 2018 ผลปรากฏวาปริญญานิพนธ
หัวขอ “ความคงทนของโครงสรางเหล็กที่มีระบบ
ปองกันไฟ” จาก นิสิตวิศวกรรมโยธาชั้นปที่ 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สามารถ
ควารางวัล รับทุนเพิ่มเติม 20,000 บาท ณ โรงแรม  
อโนมาแกรนด กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2562
  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผูจัดการท่ัวไป ดาน
พฒันาธรุกจิเหลก็งานกอสราง บรษิทั สหวริยิาสตลี

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประธาน
คณะทาํงานโครงการ กลาววา “โครงการ Structural
Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 
2018 หรือ SSI4YE 2018 เปนโครงการที่ไดจัดขึ้น
เปนปที่สอง โดยมีเปาหมาย เพื่อผลักดันใหนิสิต
นักศึกษาวิศวกรรมกาวไปสูการเปนวิศวกรที่มีการ
พัฒนานวัตกรรมและองคความรูในดานการใช
งานโครงสรางเหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อันกอใหเกิดการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกอสราง 
ตลอดจนสงผลตอความยั่งยืนในอนาคต จากการ
ดําเนินโครงการถือประสบความสําเร็จเกินความ
คาดหมาย ทั้งจากการตอบรับจากมหาวิทยาลัย 
และจากผลงานการเขาประกวดของนองๆ นิสิต
นักศึกษา ผลงานดังกลาว ถือเปนผลงานในระดับ

ดีมาก สามารถเผยแพรใหเกิดประโยชนในระดับ
เวทีนานาชาติได เราหวังวา โครงการ Structural 
Steel Improvement (SSI) for Young Engineers จะ
เปนโครงการที่ตอยอดใหนิสิตนักศึกษาไดหันมา
สนใจพัฒนานวัตกรรมงานโครงสรางเหล็กใหเพิ่ม
มากขึน้ เพือ่เปนประโยชนแกอตุสาหกรรมเหลก็และ
อุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต
  สวนการคัดเลือกผลงานรางวัล Best of The 
Best นั้น ไดมุงเนนผลงานที่มีศักยภาพ สามารถ
สรางคุณประโยชนในเชิงวิศวกรรมและสามารถ
นําไปใชไดจริงในเชิงพาณิชย โดยผลงานที่ไดรับ
รางวัล ตองตอบโจทยของการใชผลิตภัณฑเหล็ก
แผนทรงแบน หรือ Flat Steel Product รวมถึงกอให
เกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย โดย

ผลงานที่ไดรับรางวัลดังกลาวคือ ความคงทนของ
โครงสรางเหล็กที่มีระบบปองกันไฟ” จากนิสิต
วิศวกรรมโยธาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบรุ ีสามารถควารางวลั ผมตองขอ
แสดงความยินดีดวยครับ
  นายวิโรจน โรจนวัฒนชัย ผูอํานวยการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  คณะ
กรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ         
ใหสัมภาษณวา “นักศึกษาที่มานําเสนอผลงาน
ปรญิญานพินธตองบอกวาตดัสนิยากมาก นกัศกึษา
มีความสามารถทุกทีมจริงๆ โดยจุดเดนของทีมที่
ชนะเปนเรื่องความคงทน ความทนไฟ ซึ่งถือเปน
ประเด็นสําคัญอยูในวงการของการกอสรางงาน
เหลก็ขอหนึง่เหมอืนกนัครบั แตนองๆ ทมีทีผ่านการ
คัดเลือกอีก 2 ทีม หากฝกฝนและพัฒนาตอไปนา

จะเปนสิ่งที่ดีในวงการเหล็กไดในอนาคตที่ดีครับ”
  นายจุลเทพ ขจรชัยกูล ผูอํานวยการศูนย
เทคโลโนยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ให
สัมภาษณวา “รูสึกเปนเกียรติที่ทางเอสเอสไอได
เชิญเปนกรรมการรวมตัดสินรางวัลประกวดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ผานการคัดเลือกจนถึง
รอบสุดทาย สําหรับผลงานของทีมที่ไดรับรางวัล
ชนะเลศิ ทางกรรมการมคีวามเหน็เหมอืนกนัคอืเหน็
ความเปนไปไดของการนําไปประยุกตใชจริงและ
มีความคิดสรางสรรคที่เปนนวัตกรรมพัฒนาจาก
ศาสตรความรูตางๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบ
โครงสราง และเรื่องของปญหาจริงที่เปนขอจํากัด
ของการใชเหล็กในงานกอสรางและเปนที่มาของ
การเสนอทางเลือกวาหากเหล็กเจอสภาวะที่เปน

ความรอนหรอืไฟ จะสามารถแกไขปญหาไดอยางไร 
ซึ่งนักศึกษาสามารถจัดการสวนนี้ได ทําใหชวย
เสริมการใชเหล็กในอุตสาหกรรมกอสรางไดมาก
ขึ้น ซึ่งเปนจุดเดนของทีมชนะเลิศครับ”
  นายกมลวรรธน กิตติโพวานนท ตัวแทน
ทีมผูชนะเลิศผลงานปริญญานิพนธ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลาว
วา “ทีมมีความตั้งใจมากที่จะทําใหโปรเจคนี้ผาน
ไปดวยดี โดยโปรเจคทําการทดลองเกี่ยวกับความ
คงทนของโครงสรางเหล็กที่มีระบบปองกันไฟ ซึ่ง
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยสมเกียรติ รุง
ทองใบสรุยี ทีค่อยใหคาํแนะนาํตลอดการทาํโปรเจค 
รวมถงึขอบคณุเอสเอสไอทีส่นบัสนนุดานการศกึษา 
จัดโครงการประกวดดีๆ แบบนี้ไดมีโอกาสทดลอง
วิจัยจนประสบความสําเร็จ”
  รศ.ดร.สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย อาจารย
ประจําภาควิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ใหสัมภาษณวา “สําหรับโปรเจคที่นักศึกษา
ทํานั้นเปนเรื่องเกี่ยวของกับปญหาโครงสรางเหล็ก 
ซึ่งปจจุบันปญหาของโครงสรางเหล็กเรื่องของการ
เกดิสนมิ ตามมาตรฐานกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
(มยผ.) ฉบบัป 2561 ไดกาํหนดมาตรฐานตางๆเกีย่ว
กบัการปองกนัการกดักรอนไวแลว ครัง้นีป้ญหาคอื
นอกจากปญหาการกัดกรอนและมีการปองกันไฟ
ประกอบเขาไปดวย จะสามารถทําไดอยางไร ซึ่ง
เรื่องความรูของการปองกันไฟ บางครั้งบริษัทที่ทํา
เกี่ยวกับการปองกันไฟนั้นจะเคลมวาตัวสีกันไฟ
สามารถปองกันสนิมไดดวย ซึ่งตรงนี้ยังไมมีขอมูล
รองรับยืนยันเลย จึงเปนที่สนใจและใหนักศึกษา
ทาํการทดลองวาถาโครงสรางเหลก็ทีท่าสกีนัไฟแลว
จะมคีวามสามารถปองกนัการกดักรอนไดมากนอย
เพียงใด จึงเปนที่มาของการทําโปรเจคนี้ครับ”
  “ท้ังน้ี รูสึกมีความยินดีและเกิดความประทับใจ
ที่เอสเอสไอ ใหการสนับสนุนดานการศึกษา ทําให
นักศึกษามีโอกาสทําการวิจัยเกี่ยวกับโครงสราง
เหล็ก ถือวาเปนประโยชนกับนักศึกษาและวงการ
ดานวิศวกรรมโยธาดวยครับ”

SSI p.4.indd   1 30/8/2562 BE   18:08


