
80เยาวชนเรียนรู้
การสำารวจไลเคน
ดัชนีชี้บางสะพาน
อากาศมาตรฐาน
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• ช่วยเหลือองค์กรผู้ด้อยโอกาส
• ปีนี้มอบ2.3ล้าน-คนร่วมคึกคัก

วิง่ฅนเหลก็12ปมีอบ29ลา้น

กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจคุณภาพ
อากาศ จัดโครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ชวน 80 เยาวชนโรงเรียน
บา้นทา่ขามและโรงเรยีนบา้นดอน
สำาราญ ทำากิจกรรมสำารวจไลเคน 
ตรวจสอบคณุภาพอากาศ บรเิวณ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  
จำากัด (มหาชน) และวนอุทยาน
ปา่กลางอา่ว เพือ่สรา้งความรูด้า้น
การประเมินคุณภาพอากาศโดย
ใช้วิธีชีวภาพ พร้อมสร้างจิตสำานึก
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ร่วม
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ชมุชน  จากผลสำารวจไดพ้บไลเคน
หลายชนิด เช่น ชนิดริ้วแพร, กลุ่ม
ลายเส้น  สาวน้อยกระโปรงบาน
และร้อยเหรียญ  ซ่ึงไลเคนส่วนใหญ่
ที่พบเป็นไลเคนกลุ่มทนทาน ชี้
ให้เห็นว่าคุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  และนอกจากนี้
ยงัพบไลเคนชนดิผกักาดหนอ่แทง่ 
ซึ่งไลเคนชนิดนี้จะอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดี
 นายประโพธ  จูประชากรณ์ 
ผู้จัดการสำานักพัฒนากลยุทธ์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกาก
อุตสาหกรรม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  เปิดเผย
ว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญ    อ่านต่อ น.4

ทางหลวงวางใจWCEสรา้งสะพานเหลก็
มลูคา่80ล.หนนุทอ่งเทีย่วเมอืงสองแคว
กรมทางหลวงชนบทเชื่อมือ WCE ว่าจ้างงานผลิต 
และประกอบตดิตัง้สะพานเหลก็สำาหรบัรถยนตข์า้ม 
ความยาว 120 เมตร มูลค่างานรวม 80 ล้านบาท 
เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด
พษิณโุลก ประชาชนสามารถใชเ้ปน็ทางเดนิเทา้ และ
ว่ิงออกกำาลังกายได้ คาดแล้วเสร็จส่งมอบงานภายใน

เดอืนกนัยายน 2564 ผูบ้รหิารเผยถอืเปน็โปรเจคยกัษ์
ทีจ่ะสรา้งชือ่เสยีงให ้WCE เปน็ทีรู่จ้กัในวงกวา้ง และ
สามารถเพิม่ยอดขายเหลก็ใหแ้กบ่รษิทัเอสเอสไอได้
อีกทางหนึ่งด้วย
      ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า บริษัท
เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั หรอื WCE   อา่นตอ่ น.3

Leading Innovative and Reliable Steel Company

กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา พัฒนาบางสะพาน
จัดกิจกรรม “ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า 
สร้างสนามกีฬาให้น้อง” โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่
บางสะพาน ร่วมใจพนักงาน-ชุมชนบางสะพาน

ทำากิจกรรมปลูกหญ้าสนามฟุตบอล จำานวน
3,200 ตารางเมตร วางระบบท่อนำ้ารอบ
สนามฟตุบอล พรอ้มมอบอปุกรณก์ฬีา โดย
มีผู้เข้าร่วม 250 คน นายอำาเภอบางสะพาน
เผย กฬีาสามารถสรา้งความเปน็เลศิ สรา้ง
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างอาชีพ

รายได้ให้แก่เยาวชนในภายภาคหน้าได้
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา 
กลุม่เหลก็สหวริยิา ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)
หรือ SSI    อา่นต่อ น.3

ส่งเสริมเยาวชนบางสะพานสุขภาพดี เหล็กสหวิริยาอาสาปูหญ้าสนามบอล

พนัธมติรเหลก็ไทย SSI - TCRSS - NS 
Blue Scope - NS-SUS – JSGT ร่วมใจ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน 2019” (ครั้งที่ 12) ระดม
รายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หนุน
พัฒนาศักภาพความสามารถหยัดยืน
ในสังคม คู่ค้า ลูกค้าพันธมิตรเหล็ก 
149 บริษัท พนักงาน ประชาชน 
1,659 คน ร่วมสนับสนุนงาน มอบ
รายได้ 2.3 ล้าน ให้มูลนิธิ 20 แห่ง 
จากการจดังานรวมทัง้หมด  12  ครัง้
(รวมครัง้นี)้ กจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล
ฅนเหล็กมินิมาธอนมีเงินรายได้สะสม
ที่นำาไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อย
โอกาสต่างๆ รวมเป็นจำานวนเงิน 29 
ล้านบาท ด้านนักวิ่งเผยประทับใจ
กิจกรรม ได้สุขภาพที่ดี พร้อมมีส่วน
ทำาประโยชน์ให้สังคม
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา่ เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2562
ณ สเตเดยีมวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพ
มหานคร กลุ่มผู้ประกอบบการอุต-
สาหกรรมเหลก็ประกอบดว้ย บรษิทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
(SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็น
เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด 
(NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-
สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด (NS-SUS) 
และ บรษิทั เจเอฟอ ีสตลี กลัวาไนซิง่
(ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) ได้
ร่วมใจจัดกิจรรม “เดิน-วิ่งการกุศล 
ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (คร้ังท่ี 12)
(Konlhek Minimarathon 2019) ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 
ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัว
พนักงาน ประชาชน     อ่านต่อ น.2

       

    ร่วมใจช่วยสังคม   5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope) บริษัท 
เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) องค์กรร่วมจัด
กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (คร้ังท่ี 12) มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2.3 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
จากการจัดงานให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อาชีพรายได้
และการศึกษาอย่างทัดเทียม ท้ังน้ี มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน 1,659 คน
  จากการจดังานทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเปน็ยอดเงนิสะสมชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสรวม 29 ลา้นบาท ณ สเตเดยีมวนั กรงุเทพฯ 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

X
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วิ่งฅนเหล็ก          ต่อจากหน้า 1

ได้ออกกำ�ลังสร้�งสุขภ�พที่ดี  เป็นก�รรวมตัว
ผู้ประกอบก�รเหล็ก คู่ค้� ลูกค้� ในก�รทำ�กิจกรรม
เพื่อสังคมร่วมกัน ในก�รนี้ได้รับเกียรติจ�กน�ย
สมช�ย สกุลสุรรัตน์ ประธ�นกรรมก�ร บริษัท     
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) เป็น
ประธ�นในพิธีเปิดง�น พร้อมให้สัญญ�ณปล่อยตัว
นักกีฬ�ว่ิงร่วมกับผู้บริห�รจ�ก 5 องค์กรร่วมจัดง�น
ประกอบด้วย น�ยวิน วิริยประไพกิจ ประธ�นเจ้�
หน้�ที่บริห�รกลุ่มและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  
SSI น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ TCRSS มิสเตอร์แซม แมคม�ฮอน 
ประธ�น NS Blue Scope มิสเตอร์อิคุ ฮ�ร�ดะ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร NS-SUS มิสเตอร์ชิเกรุ คุโรดะ 
ประธ�นบริษัท JSGT และแขกผู้มีเกียรติที่สำ�คัญ 
ได้แก่  ดร.พิสิฐ  ลี้อ�ธรรม  อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง น�ยเลิศยศ แย้มพร�ย 
น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น และผู้นำ�ชุมชนบ�งสะพ�น
  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
ลูกค้� คู่ค้�ที่เป็นองค์กรธุรกิจ 149 บริษัท และมี
พนักง�นและประช�ชน ร่วมสนับสนุน จำ�นวน 
1,659 คน และมอบร�ยได้จ�กก�รจัดง�นทั้งสิ้น 
2,300,000 บ�ท (โดยไม่หักค่�ใช้จ่�ย) ให้แก่ 20 
มูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�ส ประกอบด้วย  1. 
กองทุนพัฒน�เด็กและเย�วชนในถิ่นทุรกันด�ร 
2. ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษจังหวัดระยอง 3. สถ�น
สงเคร�ะห์คนพิก�รก�รุณยเวศม์ 4. มูลนิธิ
สงเคร�ะห์เด็กของสภ�ก�ช�ดไทย 5. มูลนิธิเพื่อ
เด็กพิก�ร 6. มูลนิธิคนต�บอดไทย 7. มูลนิธิกลุ่ม
แสงทียน 8. มูลนิธิอนุเคร�ะห์คนพิก�รในพระ
ร�ชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ช
ชนนี 9. สถ�นสงเคร�ะห์เด็กช�ยบ้�นมห�เมฆ 
10. สถ�นสงเคร�ะห์เด็กอ่อนพญ�ไท 11. มูลนิธิ
คนพิก�รไทย 12. โรงเรียนบ้�นเด็กร�มอินทร� 
(บ้�นเด็กต�บอดผู้พิก�รซำ้�ซ้อน) 13. มูลนิธิช่วย
คนปัญญ�อ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์ 14. สม�คมรวมปัญญ�คนพิก�ร 15. 
โรงเรยีนโสตศกึษ�เทพรตัน ์บ�งสะพ�น 16. มลูนธิิ
ส�กลเพ่ือคนพิก�ร 17. ค�มิลเลียน โซเซียลเซนเตอร์
ระยอง-ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ 18. สม�คม
คนพิก�รกรุงเทพมห�นคร 19. สถ�นสงเคร�ะห์
เด็กช�ยบ้�นป�กเกร็ด 20. มูลนิธิอนุเคร�ะห์คน
หูหนวกในพระบรมร�ชินูปถัมภ์
  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธ�นกรรมก�ร
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 

ประธ�นจดัง�น กล�่วว�่ กจิกรรมเดนิ-วิง่ก�รกศุล 
ฅนเหลก็มนิมิ�ร�ธอน ไดเ้ริม่ตน้จดัขึน้ครัง้แรกเมือ่
ปี 2551 ในรูปแบบกิจกรรมจิตอ�ส�ของพนักง�น 
เพือ่นำ�เงนิร�ยไดจ้�กก�รจดัง�น นำ�ไปชว่ยเหลอื
ผู้ด้อยโอก�ส สร้�งคว�มแข็งแกร่งให้หยัดยืนได้

ในสังคม พร้อม
กับส่ง เสริมก�ร
อ อ ก กำ � ลั ง ก � ย
เพื่อสุขภ�พ และ
ก�รรวมกลุ่มของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก � ร
อุ ต ส � ห ก ร ร ม
เหล็กในก�รทำ�
ประโยชนใ์หส้งัคม ซึง่ปจัจบุนันีเ้ปน็เวล� 12 ปแีลว้
ทีไ่ด้ยึดปฏิบัติอย่�งต่อเน่ือง โดยปีน้ี มีร�ยได้ท้ังหมด
จ�กก�รจัดง�นท้ังส้ิน 2.3 ล้�นบ�ท มอบให้หน่วยง�น
และองคก์รทีด่แูลใหค้ว�มชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอก�ส
ต่�งๆ จำ�นวน 20 แห่ง ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�กลูกค้�
คู่ค้�พนักง�นและประช�ชนด้วยดีเช่นทุกคร้ังท่ีผ่�นม�
  “จ�กก�รจัดง�นรวมทั้งหมด 12 ครั้ง (รวม

คร้ังน้ี) กิจกรรมเดิน-ว่ิงก�รกุศล ฅนเหล็กมินิม�ธอน
มีเงินร�ยได้สะสม ที่นำ�ไปบริจ�คให้มูลนิธิเพื่อ      
ผู้ด้อยโอก�สต่�งๆ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 29 ล้�นบ�ท
ผมในน�มประธ�นจัดง�น ต้องขอขอบคุณ คู่ค้�
พันธมิตร พนักง�น นักกีฬ�ทุกท่�น ท่ีร่วมสนับสนุน

และทำ�ให้ง�นวันน้ี
ประสบคว�มสำ�เร็จ”
       นายณรงค์ฤทธ์ิ
 โชตนิชุติตระกลู 
กรรมก�รผูจ้ดัก�ร
ใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย 
จำ�กัด (มห�ชน)  

เปดิเผยว�่สำ�หรบัง�นในปนีีเ้ปน็ปทีี ่12 มยีอดเงนิ
บริจ�คทั้งหมด 2.3 ล้�นบ�ท และมียอดบริจ�ค
รวมๆ แล้ว 29 ล้�นบ�ท โดยก�รจัดง�นในวันนี้
นอกจ�กจะไดบ้รจิ�คเงนิใหก้บัองคก์รต�่ง ๆ  แลว้
เร�ยังได้สร้�งบุคล�กรที่รักก�รออกกำ�ลังก�ย มี
สุขภ�พร่�งก�ยท่ีแข็งแรงอีกด้วย  ซ่ึงต้องขอขอบคุณ
บรษิทัเหลก็ทัง้ 5 บรษิทัทีม่�รว่มสนบัสนนุ รวมถงึ

บริษัทคู่ค้�ของบริษัทสม�ชิก พร้อมกันนี้ขอเชิญ
ชวนประช�ชนทั่วไปเข้�ม�ร่วมกิจกรรมในปีหน้�  
อย่�งน้อยก็เพื่อสุขภ�พของตนเอง 
  มิสเตอร์อิคุ ฮาราดะ กรรมก�รผู้จัดก�ร 
NS-SUS รูส้กึดใีจม�กทีไ่ดม้�รว่มกจิกรรม นบัเปน็
โอก�สท่ีดีท่ีกลุ่มบริษัทสม�ชิกเหล็กในประเทศไทย
ไดม้�รว่มมอืกนั หวงัว�่เร�จะรว่มกนัจดักจิกรรมนี้
ต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงตนเองและพนักง�นก็จะม�เข้�ร่วม
ในทุกๆ ปี 
  ด้�น ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ
ประธ�นมูลนิธิส�กลเพื่อคนพิก�ร และผู้ก่อตั้ง
ศนูยฝ์กึอ�ชพีคนพกิ�รอ�เซยีน กล�่วว�่ “ตอ้งขอ
ขอบคณุผูร้ว่มจดักจิกรรมทีไ่ดเ้หน็ถงึคว�มสำ�คญั
ของคนพิก�ร และได้ให้มูลนิธิได้เข้�ร่วมกิจกรรม
พรอ้มกบัมอบเงนิร�ยไดส้ว่นหนึง่จ�กก�รจดัง�น
ให้มูลนิธิในทุกปี ผมในน�มของมูลนิธิส�กลเพื่อ
คนพิก�รจะนำ�เงินที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้พิก�รในวงกว้�งครับ”
  นางสาวสินีพัฒน์ เจริญประสิทธิสุข นักว่ิง
ที่สมัครเข้�ร่วมง�น  ให้สัมภ�ษณ์ว่�  “ประทับใจ
กิจกรรมว่ิงฅนเหล็กมินิม�ร�ธอนม�กค่ะ ได้เข้�ร่วม
ปีน้ีเป็นปีท่ี 2 แล้ว เป็นกิจกรรมท่ีดีเป็นก�รรวมกลุ่ม
ของคนทีม่จีติใจดชีอบชว่ยเหลอืสงัคมม�รวมกนั
ได้ออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พที่ดี และเงินของเร�
ไดท้ำ�ประโยชนเ์พือ่สงัคมรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ปหีน�้ถ�้
จัดกิจกรรมอีกจะสมัครม�เข้�ร่วมอย่�งแน่นอนค่ะ” 
  นายวราวุธ ดวงดารา นักวิ่งที่สมัครเข้�  
ร่วมง�น ให้สัมภ�ษณ์ว่� “วันนี้มีคว�มสุขม�ก
ครับ ได้ม�ออกกำ�ลัง  ได้ท้�ท�ยพลังของตนเอง
ในก�รวิ่ง จับสถิติตนเอง แล้วยังได้บุญในก�ร
สมัครครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่�นที่
ได้จัดกิจกรรมวิ่งดีๆ แบบนี้ และไม่หักค่�ใช้จ่�ย
จ�กก�รจดัง�นนำ�ไปชว่ยเหลอืมลูนธิติ�่งๆ ในก�ร
ทำ�ง�นให้สังคมมีคว�มเข้มแข็งขอบคุณครับ” 
  ผูส้ือ่ข�่ว “ข�่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” ร�ยง�น
อีกว่� ประเภทก�รวิ่ง ได้แบ่งระยะท�งออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ ระยะ 2 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร 
(ไม่มีก�รแข่งขัน) ระยะ 10 กิโลเมตร (มีก�รแข่ง) 
โดยร�งวัล Over All ประเภทช�ยอันดับ 1-5 ได้แก่ 
Mr. Julius Mutai ดว้ยเวล� 36.57 น�ท ีน�ยอทิธพิล 
โคตรช� เวล� 37.07 น�ที Mr. Paul Dunn เวล� 
37.13 น�ท ีMr. Daisuke Yamauchi เวล� 37.16 น�ท ี
น�ยณัฐดนัย เลี้ยงประไพพันธ์ เวล� 37.19 น�ที
  ส่วนร�งวัล Over All หญิง อันดับ 1-5 ได้แก่ 
Miss Dorcas Tarus เวล� 42.58 น�ที น�งส�วพรยมล
แซ่ล่ิม เวล� 43.51 น�ที น�งส�วกัลย� ส�รข้�ว เวล�
45.15 น�ที Miss Takako Fukuda เวล� 46.41 น�ที 
น�งส�วนพรัตน์ ช�ญวิวัฒน์กิจก�ร เวล� 46.52 น�ที

 เอสเอสไอได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตต่อเน่ืองคร้ังท่ี 2    นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�วโุส บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) หรอื เอสเอสไอ เปน็ผูแ้ทนรบัมอบใบประก�ศนยีบตัร
รับรองก�รต่ออ�ยุสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Thailand’s Private  

X 

X        SSI” ร่วมแสดงจุดยืนขององค์กร ขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน
เอสเอสไอ ร่วมเปิดตัว TBCSD New Chapter ขององค์กรธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน พร้อม
แสดงคว�มมุ่งม่ันเดินหน้�ขับเคล่ือนสังคมไทยให้ก้�วไปสู่ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน ร่วมกับสม�ชิกองค์กร
ธุรกิจฯ ม�กกว่� 40 องค์กร น�ยจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืนและสื่อส�รกลุ่ม บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทน 
รว่มง�นเปดิตวั TBCSD New Chapter โดยมวีตัถปุระสงคส์ำ�คญัเพือ่แสดงจดุยนืขององคก์รในก�ร
ผลกัดนัภ�คธรุกจิและประเทศไทยไปสูก่�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื ภ�ยใตพ้นัธกจิขององคก์ร สง่เสรมิ
ให้ธุรกิจในประเทศไทยมีคว�มยั่งยืนและประสบคว�มสำ�เร็จเพื่อช่วยก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่โลกที่
ยั่งยืน ซึ่งง�นนี้จัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Thailand Business Council for 
Sustainable Development: TBCSD) โดยม ีน�ยประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์ประธ�นองคก์รธรุกจิเพือ่ก�ร
พฒัน�อย�่งยัง่ยนื เปน็ประธ�น ณ โรงแรมเซน็ท�ร� แกรนด ์เซน็ทรลั พล�ซ�่ ล�ดพร�้ว กรงุเทพฯ

Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจ�ก 
ดร.กอปร กฤตย�กีรณ รองประธ�นกรรมก�ร คณะ
กรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�ร
ตอ่ต�้นก�รทจุรติ ใหเ้กยีรตเิปน็ผูม้อบประก�ศนยีบตัร  
ณ หอ้งรเีจนซี ่บอลลรมู โรงแรมไฮแอท รเีจนซี ่สขุมุวทิ
 ทั้งนี้เอสเอสไอได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิก       
ดังกล่�วตั้งแต่ปี 2559 ก�รได้รับก�รต่ออ�ยุต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ 2 เป็นก�รแสดงให้เห็นคว�มมุ่งมั่นของ
บริษัทในก�รบริห�รง�นบนพื้นฐ�นของคว�มถูกต้อง
และโปร่งใส  เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นและสร้�งคว�ม
ไว้ว�งใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  2562 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ปูหญ้าสนามบอล   ต่อจากหน้า 1

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ TCRSS
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด หรือ TCS บริษัท 
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE  และบริษัท 
บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) หรือ BSBM ได้
ดำ�เนินโครงก�รจิตอ�ส� ภ�ยใต้โครงก�รกลุ่มเหล็ก
อ�ส�พัฒน�บ�งสะพ�น  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง
วัฒนธรรมจิตอ�ส�พนักง�น  ส่งเสริมให้พนักง�นมี
จิตส�ธ�รณะ และร่วมกันพัฒน�ชุมชนบ�งสะพ�น  
ซึง่ในครัง้นีท้�งกลุม่เหลก็สหวริยิ�อ�ส� ไดจ้ดักจิกรรม 
“ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้� สร้�งสน�มกีฬ�ให้น้อง”  
ณ สน�มโรงเรียนอนุบ�ลบ�งสะพ�น อ.บ�งสะพ�น 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ท�งโรงเรียนและชุมชนมี
สน�มกีฬ�ที่ได้ม�ตรฐ�นและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
  โดยได้ดำ�เนินง�นรวมระยะเวล� 3 วัน ประกอบด้วย
ง�นปลกูหญ�้รอบสน�มฟตุบอล จำ�นวน 3,200 ต�ร�ง
เมตร ง�นว�งระบบท่อนำ�้รอบสน�มฟุตบอล มีพนักง�น
จ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย�ร่วมใจกัน 160 คน คิดเป็น 
1,280 ชั่วโมงง�น และชุมชนเข้�ร่วม จำ�นวน 90 คน 
คิดเป็น 720 ชั่วโมงง�น รวมมีผู้เข้�ร่วมกจิกรรมทั้งสิ้น
จำ�นวน 250 คน คดิเปน็ 2,000 ชัว่โมงง�น นอกจ�กนีย้งั
ไดม้อบอปุกรณก์ฬี�ใหแ้กโ่รงเรยีนอนบุ�ลบ�งสะพ�น 
ใชส้ำ�หรบัก�รสอนและเลน่กฬี�ใหแ้กเ่ย�วชนอกีดว้ย
  ทั้งนี้ ภ�ยในง�นได้รับเกียรติจ�กน�ยอำ�เภอ
บ�งสะพ�นกล่�วเปิดง�น โดยมีน�ยจิร โชตินุชิต     
ผู้บริห�รกลุ่มเหล็กสหวิริย�ให้ก�รต้อนรับ และผู้นำ�
ชุมชนประกอบด้วย กำ�นันสมหม�ย ป�นทอง กำ�นัน
วิเชียร เกตุง�ม กำ�นันสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ พร้อมด้วย  
ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมดำ�เนินกิจกรรม
  นายเลิศยศ แย้มพราย น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น  
เปดิเผยกบัทมีข�่วฅนเหลก็เอสเอสไอว�่ “ผมรูส้กึยนิดี
เป็นอย่�งม�กที่ได้ม�เป็นประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรม
กลุ่มเหล็กสหวิริย�อ�ส� ณ โรงเรียนแห่งนี้เพร�ะ
สถ�นทีต่ัง้ทีพ่วกเร�นัง่จดัพธิกีนัอยูน่ีเ้ปน็สถ�นศกึษ�
ที่สำ�คัญของอำ�เภอบ�งสะพ�นเป็นโรงเรียนในระดับ
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นประจำ�อำ�เภอในระดับประถม
ศึกษ�เพร�ะฉะน้ันถือว่�เป็นสถ�นศึกษ�ท่ีสำ�คัญท่ีสุด
ที่เริ่มต้นจัดก�รเรียนก�รสอนให้กับลูกหล�นเร�ช�ว
บ�งสะพ�นตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะส่งไม้ต่อไปในระดับ
มัธยมศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�หรือระดับสูงขึ้นไป 
  และพวกเร�ในวันนี้ก็ม�ด้วยจิตอ�ส�ที่จะช่วย
ฟื้นฟูช่วยพัฒน�สถ�นศึกษ�แห่งนี้ให้มีองค์ประกอบ
ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ครบถ้วน เป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่�งยิ่งในก�รที่พวกเร�จะม�ทำ�จิตอ�ส�
แลว้เร�กจ็ะไดบ้ญุไดก้ศุลในก�รทีจ่ะชว่ยท�งโรงเรยีน
ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ครบถ้วน ทั้งในเชิง
วิช�ก�รและในก�รเพิ่มทักษะชีวิตโดยเฉพ�ะในเรื่อง
ของก�รกีฬ�เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้�  ถ้�เข�
มกี�รเรยีนก�รสอนทีด่มีสีขุภ�พก�ยและใจทีส่มบรูณ์
แข็งแรงเข�จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในวันข้�งหน้�
เพร�ะกีฬ�ส�ม�รถสร้�งคว�มเป็นเลิศในก�รแข่งขัน
ทั้งในโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับทีมช�ติซึ่งจะสร้�ง
ร�ยได้ที่ดี แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ได้คือสุขภ�พ
ร่�งก�ยที่ดีรวมทั้งสุขภ�พใจของเข�ก็ต้องดีแน่นอน
ถ้�ได้เล่นกีฬ�เพร�ะฉะนั้นเร�ม�สร้�งสน�มกีฬ�
ให้กับน้องๆ ของโรงเรียนอนุบ�ลบ�งสะพ�นถือว่�   
พวกเร�ไดม้�ทำ�กจิกรรมจติอ�ส�ในพระบ�ทสมเดจ็
พระเจ้�อยู่หัวและก็ม�ช่วยพัฒน�ทักษะให้กับนักเรียน
ซึ่งเป็นบุตรหล�นของเร�ช�วอำ�เภอบ�งสะพ�น 

  สำ�หรับกิจกรรมในวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วนโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งท่�น
กำ�นนัผูใ้หญบ่�้น ท�งส�ยของทอ้งถิน่เทศบ�ลตำ�บล
กำ�เนิดนพคุณและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลกำ�เนิด
นพคุณ วันนี้ส่งผู้แทนม�และท�งภ�คเอกชนสำ�คัญ
ทีอ่ยูคู่พ่วกเร�ช�วอำ�เภอบ�งสะพ�น พวกเร�ทัง้หล�ย
รวมทั้งพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนที่จะได้ร่วมกัน
สร้�งสรรค์สิ่งดีง�มให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้โรงเรียน
อนุบ�ลบ�งสะพ�นต้องกร�บขอบพระคุณทุกภ�คส่วน
ที่เกี่ยวข้องม�กครับ” 
  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริห�ร     
กลุ่มเหล็กสหวิริย� เปิดเผยว่� “สำ�หรับกิจกรรมอ�ส�น้ี
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีท�งกลุ่มเหล็กสหวิริย�ได้มุ่งม่ันพัฒน�
กิจกรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2551 โดยริเริ่มครั้งแรกที่บ้�น
ทองมงคลจัดสร้�งอ�ค�รศูนย์เรียนรู้ที่บ้�นส�ยเพชร

และดำ�เนินง�นต่อเน่ืองหล�ยกิจกรรมเร่ือยม�จนกิจกรรม
นี้ได้เติบใหญ่ นอกจ�กจะเป็นก�รพัฒน�วัฒนธรรม
อ�ส�ในกลุ่มเหล็กสหวิริย�แล้ว  ยังเผื่อแผ่เรื่องนี้ไปสู่
ชุมชนด้วยท่ีสำ�คัญก็คือว่�ปัจจุบันโครงก�รน้ีได้สอดรับ
กับโครงก�รพระร�ชดำ�ริของในหลวงรัชก�ลที่ 10 ใน
เรื่องของจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ” 
  สำ�หรับกิจกรรมอ�ส�เร�แบ่งเป็นสองส่วน 
ส่วนหนึ่งก็คืออ�ส�หลักเร�จะทุ่มเททรัพย�กรและ
พนักง�นค่อนข้�งเยอะเร�จัดปีละหนึ่งถึงสองครั้ง     
อีกส่วนหนึ่งก็คือโครงก�ร 25 ปีเอสเอสไอ 250 ปี         
พันดวงใจอ�ส� ได้ทำ�โครงก�รสะสมครบในทุกมิติ
รวม 215 โครงก�รและจะเหลอือกีส�มสบิกว�่โครงก�ร
ที่จะทำ�ให้เร�บรรลุวัตถุประสงค์ 250 คว�มดี 
  สำ�หรับกิจกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริย�อ�ส�ในวันน้ี
เร�ใชช้ือ่ว�่ฅนเหลก็รวมใจปลกูหญ�้สร�้งสน�มกฬี�
ใหน้อ้ง ซึง่โครงก�รในครัง้นีเ้ร�ไดร้บัคว�มรว่มมอืจ�ก
หล�ยๆ ภ�คส่วน ไม่ว่�จะเป็นคณะกรรมก�รสถ�น

ศึกษ� ผู้นำ�ชุมชน ครู ผู้ปกครองและพนักง�นกลุ่ม
เหล็กสหวิริย�ทุกท่�นที่ม�ร่วมง�นทั้งที่ผ่�นม�และ
ก็วันนี้ และง�นในวันนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนง�น
ใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือง�นว�งระบบท่อนำ้�รอบสน�ม
ฟุตบอล กลุ่มง�นที่สองคือง�นปลูกหญ้�ในสน�ม
ฟุตบอลพื้นที่ 3,200 ต�ร�งเมตร พร้อมมอบอุปกรณ์
กีฬ� เพื่อส่งเสริมทักษะกีฬ�ฟุตบอลให้กับเย�วชน
ในพื้นที่บ�งสะพ�น ต้องขอขอบคุณทุกภ�คส่วนที่
เกี่ยวข้องที่ม�ร่วมกันในวันนี้ ขอบคุณม�กครับ
  นายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
อนุบ�ลบ�งสะพ�น กล่�วว่� “ผมในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียนอนุบ�ลบ�งสะพ�น ก�รที่โรงเรียนได้รับก�ร
สนับสนุนสน�มหญ้�จ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย�  ผมดีใจ
เป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะถือเป็นก�รส่งเสริมท�งด้�นก�ร
กีฬ�ให้เด็กๆ และคนในพ้ืนท่ีได้รับโอก�สในก�รพัฒน�

ทักษะท�งด้�นกีฬ�ฟุตบอล ซึ่งโครงก�รนี้จะทำ�ให้
คณุค�่ของกฬี�เปน็รปูธรรมม�กขึน้ อกีทัง้ยงัเปน็ก�ร
ส่งเสริมให้เกิดก�รรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬ�ฟุตบอล 
อันนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มส�มัคคีของคนในชุมชน 
สร้�งชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด ขอบคุณม�กๆ ครับ
  นางสาวสริธีร พะสร ิพนกัง�นบรษิทั สหวริยิ�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� “รู้สึกดีใจเป็น
อย�่งม�กทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ในก�รทำ�จติอ�ส�ในครัง้นี้
ได้ม�ร่วมปลูกหญ้�สน�มกีฬ�ให้น้องๆ ได้ม�เห็น
ตั้งแต่เป็นพื้นดินแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพื้นหญ้�แล้ว
รูส้กึดใีจกบัทกุๆ คน  และทีส่ำ�คญัชืน่ใจทีไ่ดเ้หน็คว�ม
ส�มัคคีของทุกๆ ฝ่�ยและทุกหน่วยง�นค่ะ”
  นายดำารง  ไชยชนะ  พนกัง�นบรษิทั เหลก็แผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� “วันน้ีได้ม�ทำ�จิต
อ�ส�ปลูกหญ้�สร้�งสน�มกีฬ�ให้น้องๆ โรงเรียนอนุบ�ล
บ�งสะพ�นได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในก�รเข้�ร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ ผมมองเห็นประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับ

คดิว�่คุม้ค�่และเปน็ประโยชนก์บันอ้งๆ ม�ก เปน็ก�ร
สร�้งม�ตร�ฐ�น สร�้งนกักฬี�ของโรงเรยีน ของอำ�เภอ
ของจังหวัดหรืออ�จจะเป็นระดับประเทศในอน�คต 
นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รสร้�งวัฒนธรรมจิตอ�ส�ด้วย”
  นางวิชชุดา เหมือนแท้ พนักง�นบริษัท 
บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� “ดิฉันดีใจ
ม�กที่ได้ม�ร่วมกิจกรรมในวันนี้และดีใจแทนเด็กๆ ที่
จะไดม้สีน�มฟตุบอลทีม่หีญ�้ขึน้เตม็สน�ม นอ้งๆ จะ
ได้ออกกำ�ลังก�ยและได้ใช้สน�มแห่งน้ีฝึกทักษะในก�ร
เป็นนักฟุตบอลต่อไปและอ�จจะเป็นกิจกรรมท่ีดีให้กับ
โรงเรียนต่อไปด้วยค่ะ”
  นายวิภพ  วงศภ์รีู  พนกัง�น บรษิทั เวสทโ์คสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด กล่�วว่� “วันนี้ผมและพนักง�นใน
บริษัทได้มีโอก�สม�ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส� กับบริษัท
ในกลุม่เหลก็ มคีว�มยนิดเีปน็อย�่งยิง่ทีไ่ดเ้ข�้ม�ชว่ย
เหลือน้องๆ น้องๆ จะได้มีสน�มกีฬ�ที่ได้ม�ตร�ฐ�น
ใชอ้อกกำ�ลงัก�ยและฝกึทกัษะฟตุบอลกนั ยนิดมี�กๆ
และอย�กให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ ครับ”
  นางสาวโสรยา  บวักระสนิธุ ์ พนกัง�น บรษิทั 
เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด กล่�วว่� “ดิฉันรู้สึกดีใจ
และยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ได้ม�ทำ�สน�มฟุตบอลให้กับ
น้องๆ รู้สึกว่�เป็นก�รทำ�ประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริย�ให้น้องๆ ได้มีสน�มฟุตบอลไว้เล่นกีฬ�และ
พัฒน�ตัวเองต่อไปค่ะ”
  นายพุฒิพงศ์ ศรีระพันธ์ ประธ�นชมรม
ฟุตบอลอนุบ�ลบ�งสะพ�นเอฟซี กล่�วว่� “ผมใน
ฐ�นะประธ�นชมรมฟตุบอลอนบุ�ลบ�งสะพ�นเอฟซี
รู้สึกดีใจแทนเด็กๆ เป็นอย่�งยิ่ง ที่ได้มีสน�มที่ได้
ม�ตรฐ�นไว้ฝึกซ้อมกัน รู้สึกปล้ืมใจท่ีหล�ยๆ ส่วนง�น
ได้เข้�ม�ช่วยเหลือและเห็นคว�มสำ�คัญในเรื่องของ
กีฬ� ขอขอบคุณท�งกลุ่มเหล็กสหวิริย�ที่ได้เข้�ม�
ช่วยสร้�งฝันของเด็กๆ ให้กล�ยเป็นจริงในวันนี้        
ขอบคุณม�กๆ ครับ
  เด็กชายณัฐชัย รวดเร็ว นักเรียนโรงเรียน
อนุบ�ลบ�งสะพ�น กล่�วว่� “ผมดีใจม�กครับที่ได้
สน�มฟุตบอลใหม่ ผมสัญญ�ว่�ผมจะตั้งใจฝึกซ้อม
ให้ดีที่สุดครับเพื่อตอบแทนคว�มตั้งใจของพวกพี่ๆ
ที่ม�สร้�งสน�มกีฬ�ให้พวกผมครับ ขอบคุณครับที่
ให้สน�มกับผม”
  เด็กชายสุกลวัฒน์ แซ่อึ้ง นักเรียนโรงเรียน
อนุบ�ลบ�งสะพ�น กล่�วว่� “รู้สึกดีใจม�กครับที่ได้
สน�มใหม่จ�กที่พวกเร�เตะฝุ่นกันม�มีฝุ่นเยอะม�ก 
วนันีไ้ดส้น�มใหมท่ีเ่ปน็หญ�้เตม็สน�มรูส้กึดมี�กครบั
และรู้สึกภูมิใจม�กครับที่ได้ร่วมสร้�งสน�มวันนี้      
ต้องขอขอบคุณพี่ๆ กลุ่มเหล็กสหวิริย�ม�กครับที่     
เข้�ม�ส�นฝันให้พวกผม”
  นางพันธนันท์ เณรวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบ�ลบ�งสะพ�น กล่�วว่� “ดิฉันรู้สึก
ประทับใจกับสิ่งดีๆ ที่กลุ่มเหล็กสหวิริย�ได้เข้�ม�
ให้ก�รสนับสนุนในครั้งนี้ วันนี้เป็นบรรย�ก�ศที่มี
คว�มสุขม�ก เป็นภ�พที่น่�ประทับใจที่สุดและเด็กๆ
ที่นี่ก็คงมีคว�มสุขม�กๆ เช่นกัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ”
  นางสาวจารุณี อินทร์เพชร ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบ�ลบ�งสะพ�น กล่�วว่� “ในน�มของ    
ผู้ปกครองคนหนึ่งหรือคณะกรรมก�รของชมรมนี้
ดใีจม�กทีท่�งกลุม่เหลก็สหวริยิ�ใหค้ว�มอนเุคร�ะห์
สน�มกีฬ�ให้กับเด็กๆ สน�มหญ้�นี้ได้ประโยชน์
กับทุกคนแน่นอนเพร�ะว่�เด็กๆ แถวบริเวณอำ�เภอ
บ�งสะพ�นก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รู้สึกดีใจม�ก
และผู้ปกครองทุกคนก็ดีใจค่ะ”

WCE                   ต่อจากหน้า 1
 
เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มเหล็กสหวิริย� ซึ่งมีคว�ม
เชี่ยวช�ญง�นวิศวกรรมก�รออกแบบ จัดสร้�งง�น 
และง�นซ่อมบำ�รุง รวมทั้งให้บริก�รง�นประกอบ
โครงสร้�งเหล็กท้ังใน และต่�งประเทศม�อย่�งต่อเน่ือง
ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กกรมท�งหลวงชนบทว่�จ้�งให้
ก่อสร้�งง�นผลิตสะพ�นในโครงก�รก่อสร้�งสะพ�น
รถยนต ์เพือ่ก�รทอ่งเทีย่ว ขน�ดคว�มย�วสะพ�น 120 
เมตร มูลค่�ง�นรวมทั้งสิ้น 79,950,000 บ�ท ที่อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  นายกติตศิกัดิ ์ มาพะเนาว ์ กรรมก�รผูจ้ดัก�ร 
บรษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่จำ�กดั หรอื WCE เปดิเผย
ว�่ “WCE  ผูเ้ชีย่วช�ญง�นวศิวกรรมก�รออกแบบ ง�น
ซ่อมบำ�รุง ง�นโครงก�ร และง�นประกอบโครงสร้�ง
โลหะ ได้รับคว�มไว้ว�งใจ จ�กกรมท�งหลวงชนบท 

ใหเ้ปน็ผูช้นะก�รเสนอร�ค� เพือ่ดำ�เนนิง�นสร�้งและ
ประกอบสะพ�นแขวน โครงสร้�งเหล็กทรงโค้ง (Arch 
Bridge) โดยเลอืกใชว้สัดเุหลก็จ�กกลุม่บรษิทั สหวริยิ�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อนำ�ม�ผลิตชิ้นส่วน
โครงสร้�งสะพ�น ข้ึนรูปเป็นเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมทรงโค้ง
ด้วยกระบวนก�รทำ�แบบ Shop Drawing และ Cutting 
Plan โดยใช้ปริม�ณเหล็กในก�รผลิตเหล็กกล่องรูปทรง
โค้ง ปริม�ณนำ้�หนัก 42,000 กิโลกรัม และมีทีมง�น
วิศวกรรมของเวสท์โคสท์ฯ เป็นผู้ดำ�เนินก�รผลิตและ
ทดลองประกอบสะพ�น (Pre-Assembly) เสมอืนจรงิ ที่
โรงง�นบ�งสะพ�น พรอ้มก�รควบคมุระยะพกิดัต�่งๆ 
ต�มม�ตรฐ�นก�รผลิตสะพ�น ก่อนดำ�เนินก�รแยก
ชิ้นส่วน เพื่อนำ�ไปชุบสังกะสี (Hot dip Galvanize) และ
ประกอบติดตั้งที่จังหวัดพิษณุโลก”
  “ผู้ส่ือข่�ว” ร�ยง�นต่อ สำ�หรับพ้ืนท่ีก�รก่อสร้�ง
อยู่บริเวณหน้�พระร�ชวังจันทน์ อำ�เภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยก�รผลิตสะพ�นข้�มแม่นำ�้น่�น ส่วนของ

ง�นโครงสร้�งเหล็ก ขน�ดคว�มย�ว 80 เมตร (เหล็ก
ทรงโค้ง : Arch Bridge) และส่วนที่เป็นท�งเชิงล�ด
สะพ�น ทัง้ 2 ด�้น ย�วด�้นละ 20 เมตร  รวมคว�มย�ว
ทั้งสะพ�นมีขน�ด 120 เมตร มีขน�ดคว�มกว้�งเป็น 
19 เมตร โดยสะพ�นดงักล�่ว เนน้ใชป้ระโยชนเ์พือ่ก�ร
ท่องเท่ียว ซ่ึงท้ัง 2 ด้�นของสะพ�นเป็นท�งเดินเท้�และ
ท�งวิ่งให้ประช�ชนได้ใช้ออกกำ�ลังก�ย อันจะช่วย
ส่งเสริมภ�พลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกได้อีกด้วย 
  “โครงก�รน้ีถือเป็นโปรเจคยักษ์ท่ีจะสร้�งช่ือเสียง
ให้ WCE เป็นที่รู้จักในวงกว้�งอีกง�นหนึ่ง นับเป็น
คว�มภ�คภมูใิจ ในก�รขย�ยง�นกอ่สร�้งสูห่นว่ยง�น
ภ�ครัฐร�ยใหม่กับกรมท�งหลวงชนบท และเป็น
โครงก�รแรกที่จะช่วยต่อยอด  ขย�ยง�น  ให้เป็นผู้ให้
บริก�รง�นด้�นก�รผลิต และประกอบติดตั้งง�น
โครงสร้�งสะพ�นเหล็ก อย่�งครบวงจรในอน�คต ซึ่ง
ก�รว�งแผนง�นผลติและตดิตัง้สะพ�น กำ�หนดระยะ
เวล�ดำ�เนินก�ร 2 ปี ในก�รดำ�เนินง�นจะแล้วเสร็จ

พร้อมส่งมอบง�นภ�ยในเดือน กันย�ยน 2564”        
น�ยกิตติศักดิ์ กล่�ว
  โครงก�รกอ่สร�้งสะพ�นข�้มแมน่ำ�้น�่น จงัหวดั
พษิณโุลกนี ้ จะดำ�เนนิก�รผลติทกุขัน้ตอนจ�กโรงง�น 
WCE บ�งสะพ�นทั้งหมด ได้แก่ ก�รทำ�แบบ (Shop 
Drawing) / ว�ดแบบ  (Cutting Plan) / ตัดช้ินส่วน ก�รผลิต
และทดลองประกอบ (Pre Assembly) ประกอบโครงสร้�ง
เสมอืนจรงิ ยกเวน้ก�รชบุกลัว�ไนซ ์เท่�นัน้ ตอ้งนำ�สง่
ชิ้นส่วนไปชุบที่โรงง�นจังหวัดชลบุรี แล้วจึงขนส่ง
โครงสร้�งชิ้นส่วนทั้งหมดไปติดตั้งที่ไซต์ง�น จังหวัด
พษิณโุลก โดยในกระบวนก�รผลติจะมกี�รตรวจสอบ
คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นทุกขั้นตอน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับส�กล อ�ทิ ง�นประกอบ และติดตั้งโครงสร้�ง
อ�ค�รเหลก็สำ�เรจ็รปู ใชส้ำ�หรบัเปน็อ�ค�รคลงัสนิค�้
บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) โครงก�ร
ก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์ก�รค้�แมคโคร อ�ค�รศูนย์กระจ�ย
สินค้� SCG จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
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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 หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

สํารวจไลเคน       ตอจากหนา 1
 
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมชุมชน จึงมีการสนับสนุน
ใหเผยแพร สื่อสารความรู และสรางจิตสํานึกดาน                   
สิ่งแวดลอมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย นอกเหนือจาก
หนวยงานราชการที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจ
วิเคราะห  และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมถึง
ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่บางสะพาน  
  ดังนั้น เพื่อตอบสนองตอเจตนารมณดังกลาว
คณะทํางานจัดการดานสิ่งแวดลอมกลุมเหล็ก
สหวิริยาอําเภอบางสะพาน จึงไดมีการดําเนิน
โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาดวยการจัดกิจกรรม
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียนที่อาศัย
อยูในพื้นที่อําเภอบางสะพาน ภายใตกิจกรรมการ 
สํารวจไลเคนบนตนไมโดยใชชนิดของไลเคนเปน
เกณฑชี้วัดคุณภาพอากาศ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบ
เฝาระวังคุณภาพอากาศโดยวิธีทางไลเคนนั้นเปน     
วธิกีารทีง่ายและมคีาใชจายนอย เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
การติดตามตรวจสอบดวยวิธีอื่นๆ 
  นายประโพธ ไดใหขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัไลเคน
วา ไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยูรวมกันแบบ
พึ่งพาของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ เห็ดรากับสาหราย 
รูปแบบการพึ่งพาของพืชสองชนิดนี้คือ เห็ดราใช
ความชื้นและกาซออกซิเจนจากสาหรายในการดํารง
ชีวิต สวนสาหรายก็ใชกาซคารบอนไดออกไซดจาก
เห็ดราในการสังเคราะหแสง แมไลเคนจะอยูไดใน
ทุกภูมิอากาศของโลก ตั้งแตหนาวจัดยันทะเลทราย 
แตเรื่องที่มันทนไมไดกลับเปนมลภาวะในอากาศ 
เพราะผิวของไลเคนเปนเพียงเสนใยของเห็ดรา มัน
จงึซบัความชืน้และแรธาตอุาหารผานผวิเสนใยเขามา
โดยตรง มลพิษในอากาศจึงงายตอ การเขาไปสะสม
ในไลเคนไดงาย และเมื่อสะสมมากๆ เขาก็ทําลาย
คลอโรฟลลของสาหราย สุดทายก็ดางดํา และอาจ
จะตายในที่สุด ดังนั้นไลเคนจึงเปนตัวชี้วัดคุณภาพ
อากาศไดเปนอยางดี
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอไอ” รายงานวา
กิจกรรมการสํารวจไลเคนบนตนไมไดมีนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนบานทาขาม
และโรงเรียนบานดอนสําราญ จํานวน 80 คน เขา
รวมกิจกรรม โดยทํากิจกรรมประกอบไปดวย การ
รับฟงบรรยายใหความรู เรื่องการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอยางงาย และการใชไลเคนเปนเกณฑชี้วัด
คุณภาพอากาศจากอาจารยเวชศาสตร พลเยี่ยม     
นักวิจัยดานนิเวศ-สรีรวิทยาของไลเคน หนวยวิจัย  
ไลเคนสงักดัของภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พรอมลงพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่
สาํรวจไลเคน ณ บรเิวณบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จํากัด (มหาชน) และวนอุทยานปากลางอาว โดย

เยาวชนทกุคนมคีวามกระตอืรอืรนสนกุสนานกบัการ
เรียนรูในครั้งนี้
  ซึ่งจากผลการดําเนินกิจกรรมสํารวจไลเคนบน
ตนไมทั้งสองแหง เยาวชนพบวา ไลเคนสวนใหญที่
พบเปนกลุมไลเคนกลุมทนทาน เปนกลุมไลเคนที่ชี้
ใหเห็นวาคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน และ
นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบไลเคนชนิดผักกาด
หนอแทงที่บริเวณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งไลเคนชนิดนี้จะอาศัยอยูในพื้นที่
ที่มีคุณภาพอากาศดี
  นายสุชาติ บุญแกว รักษาการผูจัดการฝาย

บรหิารความปลอดภยัและสิง่แวดลอมโรงงาน บรษิทั 
เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ใหสมัภาษณวา 
“จากการที่ไดเขารวมกิจกรรมโครงการสิ่งแวดลอม
ศึกษาสํารวจไลเคน ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 ท่ีผานมา
เห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดี และเด็กๆ ที่เขา
รวมจากโรงเรียนบานทาขามและโรงเรียนบานดอน
สาํราญใหความสนใจในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ เดก็ๆ ทกุคน
มคีวามกระตอืรอืรนในการทีจ่ะเรยีนรูเรือ่งไลเคน  และ
เรียนรูสภาพแวดลอมรอบๆ  ชุมชน  การอยูรวมกัน
ระหวางชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ผาน
กิจกรรมการสํารวจไลเคน ขอชื่นชมวิทยากรและ    
เจาหนาที่ทุกทาน จัดงานไดเปนอยางดี และขอใหมี
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ตอเนื่องทุกป”
  นางสาวรัชฎาภรณ  รอดทองออน  จป.วิชาชีพ 
บริษัท บีเอสเมทัล จํากัด กลาววา กิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมที่ดีทําใหเราสามารถตรวจสอบและเฝาระวัง
คณุภาพอากาศโดยการพจิารณาจากชนดิของไลเคน
ที่ตรวจพบไดดวยตนเอง และนอกจากนี้เด็กๆ ที่มา 
เขารวมกิจกรรมจากทั้ง 2 โรงเรียนก็ใหความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม เด็กๆ ดูสนุกและกระตือรือรนใน
การทาํกจิกรรมเปนอยางด ีเดก็สามารถบอกชนดิของ
ไลเคนชนิดตางๆ ได ซึ่งการที่เด็กไดมารวมกิจกรรม
ทําใหเด็กเห็นไดวาชนิดของไลเคนและคุณภาพอากาศ
แบบใดที่ไลเคนแตละชนิดจะอยูได และสามารถนํา
ความรูที่ไดนี้ไปบอกเลาใหบุคคลที่บานฟงได จึงมี
ความเห็นวาควรจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกในปตอไป
  เด็กชายเอกภพ เร่ืองจันทร โรงเรียนบาน     
ทาขาม เลาวา “โครงการน้ีสนุกมากเลยครับ ทําใหรูวา
ไลเคนสามารถใชตรวจวัดคุณภาพอากาศได ผมจะ
เอาความรูกลับไปดูคุณภาพอากาศที่บาน จะไดรูวา
คุณภาพอากาศที่บานผมดีหรือปาว ผมอยากใหมี
กิจกรรมแบบนี้อีกบอยๆ”
  เด็กชายนพพร บุญเกิด โรงเรียนบานดอน
สําราญ เลาวา “ผมชอบโครงการนี้ ตอนที่วิทยากรได
เอาตัวอยางไลเคนมาใหดูหนาหอง และตอนที่ไดลง
สํารวจไลเคนจริงๆ ทําใหผมรูจักวิธีการใชแวนขยาย 
มันนาตื่นเตนมาก ไดเห็นไลเคนแตละชนิดที่สามารถ
บอกคุณภาพอากาศไดผมอยากใหโครงการนี้จัด
ตอเนื่องเพื่อนองๆ ผมจะไดเรียนรูเหมือนผมครับ”

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน พ.ย. 62

• พนักงานขับเครน จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (1 อัตรา)
• ชางเชื่อม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.-ปวส. สาขาชางเชื่อม
• ชางซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.-ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - ชางเชื่อม วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (5 อัตรา)
 - ชางซอมบํารุง วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (1 อัตรา)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• ชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟากําลัง
• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 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.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) (1 อัตรา)
 - วิศวกรอุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)
• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรอุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 - วิศวกรวัสดุ / โลหะการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ
 - วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมการผลิต
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