
X  นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ พร้อมด้วยพนักงาน ผู้นําชุมชนอําเภอบางสะพาน และผู้แทนสํานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ
ประจําปี 2563 หรือ SHEEQ WEEK จัดโดยเอสเอสไอ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน และคุณภาพให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย การประกวดตอบคําถามจากชุดความรู้ 
การอบรมปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ และบูธแสดงสินค้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

ลดปริมาณขยะบางสะพาน  พร้อม
ส่งเสริมชุมชนมีเงินออมในครัว
เรอืน “กลุม่เหลก็สหวริยิา” สนบั
สนุนจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน      
5 แห่ง  ได้แก่  บ้านม้าร้อง  ทุ่งนุ่น
ทางสาย ดอนสูง และสวนฉัตร 
เนน้การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่
ในชุมชน ลดปริมาณขยะได้อย่าง
ย่ังยืน คณะกรรมการธนาคารขยะฯ
เผยสมาชกิธนาคารมวีนิยั เริม่ได้
ในครัวเรือน ช่วยกันคัดแยกขยะ
ก่อนกําจัด ช่วยชุมชนลดปัญหา
ขยะได้จริง
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก  
เอสเอสไอ” รายงานว่า กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ซึ่งประกอบไปด้วย 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) “SSI” บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน) “TCRSS” บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จํากัด (มหาชน) 
“TCS” บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ-
เนยีริง่ จาํกดั “WCE” และ บรษิทั
บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
“BSBM” ดําเนินงานด้านนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอบาง-
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่แนวทาง
การพฒันาทีย่ัง่ยนืในชมุชน อาท ิ
โครงการธนาคารชมุชน โครงการ
สภาผู้นําชุมชน ระบบการจัดซื้อ
สินค้า -บริการชุมชนท้องถิ่น
บางสะพาน จัดเวิร์กชอปชุมชน
เกี่ยวกับนวัตกรรมแปรรูปของ
เหลือทิ้งและการจัดการขยะ
อินทรีย์สําหรับชุมชน นําชุมชน
ศึกษาดูงาน อ่านต่อ น.4
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เปาหลกั“เซฟตีเ้ฟรส-ใสใจชมุชน”
SSIจัดสัปดาหความปลอดภัย-สวล.

ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับ
หน่ึง-ใส่ใจชุมชนรอบข้าง “เอสเอสไอ”
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ประจําปี  2563 ส่งเสริมความรู้  
และเกิดความตระหนักด้านความ
ปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และ
คุณภาพให้แก่พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานด้านการจัดการความ
ปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม พลงังาน และ
คุณภาพขององค์กร และจัดบูธ
นทิรรศการดา้นความปลอดภยัจาก
หน่วยงานหลายภาคส่วน รวมถึง
อุดหนุนสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน โดยมี
นางณชิชา คงนลิ ปลดัอาวโุสอาํเภอ
บางสะพาน เป็นประธานในพิธี มี
พนักงานและผู้สนใจเข้าร่วมงาน
กิจกรรม จํานวน 300 คน  ณ  อาคาร
ออดิทอเรียม โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานว่า       อ่านต่อ น.2

แปลงขยะเปนเงิน
กลุ่มเหล็กSSIหนุน
5ธนาคารขยะชุมชน

เหล็กสหวิริยาหนุนศก.บางสะพาน
ป63ซือ้สนิคา-บรกิารชมุชน256ล.
สรา้งรายไดใ้นทอ้งถิน่ หนนุเศรษฐกจิชมุชน
บางสะพานเข้มแข็ง กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
(SSI-TCRSS-WCE-PPC) เผยยอดจัดซื้อ
สินค้า-บริการชุมชน ปี 2563 มีมูลค่า 256 
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 230 

ล้านบาท พร้อมนําการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ Green Procurement
เข้ามาใช้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม   อ่านต่อ น.3

สวัสดีครับ ผมเด็กชายเหล็กม้วน 
      วันนี้ผมมีเรื่องราวดีดีมาเล่า
         ให้ทุกคนฟัง และจะมาพบ
         กับทุกคนเป็นประจำา ผ่าน
     บทความ “#เหล็กรักษ์โลก”

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา”

อ่านต่อ น.3

รวมพัฒนาสังคมสู ความยั่งยืนสะสม232ความดีรวมพัฒนาสังคมสู ความยั่งยืนสะสม232ความดี
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25642 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

สัปดาห์ความปลอดภัย ต่อจากหน้า 1

ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันโลก    
ของเรากำาลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผล  
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนโลกรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่
เปลีย่นแปลงไป ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรอื แมก้ระทัง่
สถานการณป์ญัหาขยะของโลก ปจัจยัเหลา่นีล้ว้นเปน็
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากมนษุยท์ัง้สิน้ นีเ่องทีเ่ปน็เหตผุล
ให้หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่ได้รับและได้ร่วมกันขับเคลื่อนการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการทำา
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  
  วันนี้ พี่ เหล็กม้วนมีคำาสองคำาที่กำาลังเป็นที่      
พูดถึงในการบรรเทาปัญหาโลกร้อนมาเล่าสู่กันฟัง 
นั่นคือ Carbon Offset และ Carbon Neutral ครับ 
  ก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นที่ Carbon Offset ก่อน
นะครับ ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน ) หรอื อบก.ไดใ้หน้ยิามของ “Carbon 
Offset” หมายถงึ การซือ้คารบ์อนเครดติมาชดเชยกบั
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยออกมาจากกจิกรรม
ต่างๆ ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ หรือบุคคล 
เพ่ือทำาใหก้ารปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกจากองค์กรหรอื
    ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์หรือบุคคล “ลดลง”

ถ้าพดูงา่ยๆ ในภาษาไมเ่ปน็ทางการ Carbon offset ก็
คือการที่เราจะต้องชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาจากการทำากิจรรมของเรานั้นเองครับ 
เช่น เราทำากิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนจำานวน  
50CO2 แลว้จะตอ้งมกีจิกรรมชดเชยคารบ์อนปรมิาณ
คาร์บอน 10CO2 
  ส่วน “Carbon Neutral” หมายถึง การซื้อ
คารบ์อนเครดติมาชดเชยกบัปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก
ทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล
เพือ่ทำาใหก้ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากองคก์ร หรอื 
ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล “เท่ากับศูนย์”  
ถา้พดูงา่ยๆกค็อื เราจะตอ้งมกีจิกรรมชดเชยปรมิาณ
ก๊าซเรือนกระจกเท่าที่ปล่อยออกมา เพื่อให้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมามีค่าเท่ากับศูนย์ 
อาทิ เราทำากิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนจำานวน  
50CO2 แลว้จะตอ้งมกีจิกรรมชดเชยคารบ์อนปรมิาณ
คาร์บอนเท่ากับ 50CO2 
  เห็นหรือยังครับว่าสองคำานี้มีความหมายต่อ
มวลมนุษยชาติมากเพียงใด ครั้งหน้าพี่เหล็กม้วนจะ
แนะนำาให้ทุกท่านรู้จักกิจกรรมที่สามารถทำาให้สังคม
ปลอดคาร์บอนได้ พบกันใหม่นะครับ

นํ้ามัน (POP) และรางวัลชมเชย มีจํานวน 2 รางวัล 
ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ ดํารงค์ฤทธิ์ หน่วยงาน
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PQA) และนางสาวธมนต์-
วรรณ ปานทน หน่วยงานฝ่ายวางแผนการผลิต (PPL)
  ส่วนหัวข้อ “คุณภาพและความปลอดภัย” 
ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายชาญณรงค์ อยู่ที่ หน่วยงาน

ปรับปรุงสภาพเหล็กแผ่น (OS-HFL) รางวัลที่ 2 
นางสาวสภุทัรา ปลัง่เอีย่ม สํานกัจดัการสิง่แวดลอ้ม
และความปลอดภัย (OS-SEI) รางวัลที่ 3 นายโสฬส 
ไพรพล หน่วยงานล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน (POP) 
และรางวัลชมเชย มีจํานวน 2 รางวัล ได้แก่ นาย
ประดับ จักร์แก้ว หน่วยงานฝ่ายวัตถุดิบ (SLS) และ
นายสุรชัย สกุลปักษ์ หน่วยงานฝ่ายผลิต (FPO)
  (3) “รางวัลตอบคําถามจากชุดความรู้” 

(จํานวน 8 รางวัล) ได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาววรณัน 
พื้นผา หน่วยงานด้านซ่อมบํารุง (MTE/MPS) รางวัล
ที ่2 นายโสฬส ไพรพล หนว่ยงานลา้งผวิและเคลอืบ
นํา้มนั (POP) และรางวลัที ่3 มจํีานวน 6 รางวลั ไดแ้ก ่
นางสาวสุลีวรรณ ทองหญีต หน่วยงานศูนย์จัดหา
กลุ่ม (GPC) นางสาวจริยาพร จันทร์ทวี หน่วยงาน
ศูนยจ์ดัหากลุม่ (GPC) นางสาวอารรีตีน ์มณฑาทอง 
หนว่ยงานศูนยจ์ดัหากลุม่ (GPC) นางสาวอมุารนิทร ์
แก้วขํา หน่วยงานศูนย์จัดหากลุ่ม (GPC) นางสาว
นันทา ฉิมปี๊ หน่วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
(PQA) และนางสาวอรทัย พรหมขุนทอง หน่วยงาน
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PQA) 
  (4) “รางวัลผู้รับเหมาดีเด่น” (จํานวน 6 รางวัล)
ได้แก่ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ห้างหุ้นส่วน
จํากัดพชรพลบางสะพาน ห้างหุ้นส่วนจํากัดเขาสี

เสียดซัพพลายกรุ๊ป บริษัท 
ธนพล ที.พี.2000 จํากัด 
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เชื้อชาย 
คอนสตรัคชั่น และ บริษัท 
เอสวีแอล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด
(5)   “รางวลัคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อมระดับ
ปฏบิตักิารดเีดน่” (จาํนวน 
3 รางวัล) ได้แก่ นายธีรยุทธ

ภาสภากรชลธี หน่วยงานล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน
(POP) นายเดียว สุวรรณคีรี หน่วยงานซ่อมบํารุง
สาธารณูปโภคและของไหล (UFD) และนายพีระพงษ์
อดุลย์อารยะรังสี หน่วยงานซ่อมบํารุงไฟฟ้า (EMD)
  (6) “การประกวดพนักงานต้นเเบบด้านความ
ปลอดภยั “Safety  Idol  of  the Year’s 2020” (จํานวน 
1 รางวัล) ได้แก่ นายกิตติ กาญจนะ หน่วยงาน
ปรับปรุงสภาพเหล็กแผ่น (HFL)

ณ อาคารออดิทอเรียม โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health, Environment, 
Energy and Quality: SHEEQ week) ประจําปี 2563 เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ และเกิดความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพให้
แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีโดยมีนางณิชชา
คงนิล ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน เป็นประธาน
ในพิธี  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นายบุญทวี
บญุญอารกัษ ์หวัหนา้สํานกัจดัการสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภัย (เอส-
เอสไอ) พร้อมด้วยผู้นํา
ชุมชนอําเภอบางสะพาน
และผู้แทนสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิด โดย
มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
กจิกรรม จํานวน 300 คน
  จากนั้นรับชมการแสดงจากชมรม To be    
number one (ท ูบ ีนมัเบอรว์นั) เปน็ชมรมทีส่นบัสนนุ
ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็น
หนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและ
สนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคม และร่วมโหวตพนักงาน
ตันเเบบด้านความปลอดภัย (Safety Idol of the 
Year’s 2020) ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พร้อมรับชมวิดีโอ
สรุปผลการดําเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพขององค์กร
  นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมการประกวดภาพถา่ย
หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงาน” และ
หัวข้อ “คุณภาพและความปลอดภัย” การประกวด
ตอบคําถามจากชดุความรู ้กจิกรรม SHEEQ on tour 
ฟังการบรรยายหัวข้อ “ปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรม
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มเริม่ไดท้ีต่วัพนกังาน 
และกรณีศึกษาอุบัติเหตุในประเทศไทย” โดย
อาจารย์ภานุพันธ์ ส่องช่วย วิทยากรเชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภยั รวมถงึจดัพธิมีอบรางวลัใหก้บัผูเ้ขา้
ร่วมการประกวดกิจกรรมข้างต้น และเยี่ยมชมบูธ
นทิรรศการจากหนว่ยงานตา่งๆ ดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นที่
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสํานัก
จดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  บรษิทั  สห-
วิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสเอสไอ
กล่าวถึงผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงานประจํา
ปี 2563 และเป้าหมายการดําเนินงานในปี 2564 ว่า
ภาพรวมในปี 2563 ที่ผ่านมา โรงงานเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วน อําเภอบางสะพาน มีอัตราการบาด
เจ็บถึงขั้นหยุดงานเท่ากับศูนย์ อัตราความรุนแรง
ของการบาดเจ็บเท่ากับศูนย์ อัตราการบาดเจ็บทุก
กรณีเท่ากับ 1.67  ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอัน
เนือ่งมาจากการทํางาน  และไมม่เีหตเุพลงิไหมแ้ละ
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  “แม้ว่ามีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
เท่ากับศูนย์ แต่ยังคงมีอุบัติเหตุทั่วไปที่เกิดขึ้นซึ่ง
เปน็สิง่ทีเ่ราสามารถควบคมุได ้โดยขอความรว่มมอื
พนกังานปฎบิตัติามขัน้ตอนการทํางานทีกํ่าหนดไว้
อยา่งเครง่ครดัเพือ่ความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน” 
สาํหรบัใน 2564 นีโ้รงงานเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น 
อําเภอบางสะพาน ของเอสเอสไอ ได้ตั้งเป้าหมาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีอัตรา
การบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานและโรคจากการทํางาน
เท่ากับศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุเพลิงไหม้ และอุบัติเหตุ
ทุกกรณีไม่เกิน 4 คร้ัง ส่วนเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม
ในปนีี ้เราตัง้เปา้หมายโดยตอ้งไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนดา้น
สิง่แวดลอ้มจากภายนอกโรงงาน ไมม่นีํา้เสยีรัว่ไหล
หรือหกหล่นส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน”
  “ทั้งนี้ เอสเอสไอได้มุ่งมั่นร่วมกันวางแผน 
บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งตอ่เนือ่ง จนไดร้บั
รางวัลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง อาทิ รางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย 

ประจําปี 2563 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ
เงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี 2563 (Zero Accident 
Campaign 2020) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานของเรามี
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายใน
การลดอุบัติเหตุการจากทํางานและลดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายบุญทวี กล่าว
  ด้าน นายสมคิด ฉิมคล้าย ที่ปรึกษาของ
สํานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (เอส-
เอสไอ) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “การจัดงาน
ครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะทํางาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งมาจากระบบบริหารการจัดการอาชีว-
อนามยัและความปลอดภยั ระบบบรหิารจดัการสิง่
แวดล้อม ระบบบริหารจัดการพลังงาน และระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกถึงความ
ตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ ภายในองค์กร 
  นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ยังมุ่งมั่นและให้
ความสาํคญักบัการปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั
ของพนกังานทกุคน รวมถงึผูร้บัเหมาทีเ่ขา้มาปฏบิตัิ
งานในพื้นที่เอสเอสไอ ผ่านกิจกรรมการรณรงค์     
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ (Zero
Accident) โครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม และโครงการพนักงานตันเเบบด้าน
ความปลอดภัย (Safety Idol) โดยมีการดําเนินโครงการ
มาอยา่งตอ่เนือ่ง และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่กจิกรรมนี้
จะชว่ยสง่เสรมิและกระตุน้ใหพ้นกังาน เกดิจติสํานกึ
ทีด่ใีนดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม 
พลงังาน และคณุภาพ  จนกลายเปน็วฒันธรรมของ
องค์กรต่อไป”
  สําหรับพิธีมอบรางวัลกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยฯ ประกอบไปด้วย 6 ประเภท ได้แก่
  (1) “รางวัลประกวด 5ส อาคารสํานักงาน” 
(จาํนวน 3 รางวลั) ไดแ้ก ่รางวลัที ่1 ม ี2 หนว่ยงาน คอื 
หนว่ยงานฝา่ยการผลติ (HSM) และสาํนกัทรพัยากร
บุคคลกลุ่ม (GRC) เช่นเดียวกับรางวัลที่ 2 มี 2 หน่วย
งาน คอื หนว่ยงานประกนัคณุภาพผลติภณัฑ ์(PQA) 
และหน่วยงาน HRS และรางวัลที่ 3 ได้แก่ สํานัก
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (SEI)
  (2) “รางวัลประกวดภาพถ่าย” (จํานวน 10 
รางวัล) ประกอบด้วย 
  หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงาน” 
ได้แก่ รางวัลท่ี 1 นายเอกรวี วรรณอนุสรณ์ หน่วยงาน
สํานักควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (PAO) 
รางวัลที่ 2 นางสาววรัญชลี โหรนาค สํานักจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (OS-SEI) รางวัลท่ี 3
นายจีระศักด์ิ สมนิยาม หน่วยงานล้างผิวและเคลือบ
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และเตรียมนําวิธีการจัดซื้อออนไลน์มาใช้ใน
อนาคตด้วย
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ รว่มกบับรษิทัในกลุม่ประกอบดว้ย
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
“TCRSS”บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
“WCE” และบริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด หรือ “PPC”
สนับสนุนการจัดซื้อสินค้าและบริการในชุมชน
และท้องถิ่นบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มีการจัดซื้อสินค้า
และบริการในชุมชนและท้องถิ่นบางสะพาน สูง
เกนิเปา้หมายทีก่าํหนดไว ้230 ลา้นบาท ประกอบ
ดว้ย กลุม่ที ่1 สนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นทอ้งถิน่ เปา้หมาย
ที่ 9 ล้านบาท (20.16 ล้านบาท) อาทิ เครื่องแบบ
พนักงาน เศษผ้าทําความสะอาดทั่วไป ถุงมือ
ผ้า ผ้าปิดจมูก กลุ่มที่ 2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าให้ผลิตได้ในชุมชน เป้าหมายที่ 
1.50 ล้านบาท (0.53 ล้านบาท) อาทิ ไม้กวาดก้าน
มะพร้าว ไม้กวาดอ่อน นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า ถุงมือหนัง กลุ่มที่ 3 สินค้าที่ชุมชนเป็น
ตัวแทนจําหน่าย เป้าหมายที่ 40 ล้านบาท (24.08 
ล้านบาท) อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์
สํานักงาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
และกลุ่มที่ 4 บริการที่จัดหาจากชุมชน เป้าหมาย
ที ่179.50 ลา้นบาท (212.17 ลา้นบาท) อาท ิบรกิาร

แรงงาน เช่ารถ ซ่อมรถ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักร
ทั่วไป ปัจจุบันรวมมูลค่าทั้งสิ้น 256.96 ล้านบาท 
(ม.ค.- ธ.ค. 63)      
  นายผดุงเกียรติ แตรุงเรือง ผู้จัดการ
อาวุโส สํานักจัดหากลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล      
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เปิด     
เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า 
“สาํหรบัการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารชมุชนทอ้งถิน่
บางสะพานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2563 
มีการจัดซื้อสินค้าและบริการชุมชนสูงขึ้นจาก
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 230 ล้านบาท เพื่อเสริม

เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน พร้อม
ยกระดบัคณุภาพของสนิคา้และบรกิารของชมุชน
ให้มีมาตรฐานที่ดี ตรงตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าขององค์กร”
            “สําหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการชุมชน
ท้องถิ่นบางสะพานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยัง
คงยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการมี
คณุภาพ สง่มอบตรงตอ่เวลา เพือ่สรา้งมาตรฐาน
ทีด่ ีและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานจดัซือ้
จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ได้กําหนด

แผนงานการเพิม่รายไดใ้หก้บัผูข้ายในชมุชนและ
ท้องถิ่นบางสะพาน ซึ่งจะสนับสนุนกลุ่มบริษัท
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ผลิตได้ใน
ชุมชนบางสะพาน พร้อมจัดตั้งคณะทํางานย่อย
เพือ่ตดิตามและรายงานผลทกุเดอืน อกีทัง้พฒันา
ให้ชุมชนสามารถผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
หรือบริการเพิ่มมากขึ้น โดยกําหนดเป้าหมาย
ปริมาณการจัดซื้อชุมชนบางสะพานไว้ 260 ล้าน
บาทในปีนี้”
  “นอกจากนีก้ลุม่เหลก็สหวริยิาพรอ้มดาํเนนิ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ 
Green Procurement เข้ามาใช้ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเตรียมนําวิธีการจัดซื้อออนไลน์
มาใช้ในอนาคตอีกด้วย” นายผดุงเกียรติ กล่าว
  ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Pro-
curement หรือ Green Purchasing) คือการจัดซื้อ
สนิคา้และจดัจา้งบรกิารทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ส่ง
ผลกระทบน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไป
ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน และมีความ
แตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปตรงที่
พจิารณาถงึปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มเปน็สาํคญัดว้ย
นอกเหนือจากคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ 
ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

กา้วสูป่ทีี ่13 ของกจิกรรมจติอาสาบรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอที่ได้เดินหน้า
สรา้งสรรคแ์ละรว่มพฒันาชมุชนบางสะพานอยา่งตอ่
เนื่อง เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางสะพาน 
และสังคมอย่างยั่งยืน โดยการดําเนินการร่วมกับ
พนักงาน ชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นสรา้งสาธารณะประโยชนใ์หแ้กส่ว่นรวม ดา้นการ
ทํานุบํารุงศาสนา  ด้านสุขภาพและกีฬา  ด้านพัฒนา
การศึกษา และด้านความปลอดภัยชุมชน เป็นต้น
  นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป
สํานักการพัฒนาท่ีย่ังยืนและส่ือสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ เลา่ยอ้น
ถงึการพฒันาจติอาสาของเอสเอสไอ  วา่  “เอสเอสไอ
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สังคมในรูปแบบจิตอาสาและการปลูกฝังวัฒนธรรม
อาสาใหก้บัพนกังานเพือ่ทาํประโยชนใ์หก้บัชมุชนและ
สังคม จึงได้เริ่มดําเนินงานโครงการจิตอาสาขึ้นในปี
พ.ศ. 2551 ภายใต้โครงการ “เอสเอสไออาสา” ต่อมาได้
พัฒนาต่อยอดการดําเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา
โดยเนน้การมสีว่นรว่มจากพนกังานสูช่มุชนในรปูแบบ
โครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”
  “จนกระทัง่ในป ี2555 ไดก้าํหนดรปูแบบกจิกรรม
จิตอาสาขึ้นใหม่ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทใน
การดําเนินงานมากขึ้น โดยร่วมกับพนักงาน จึงมา
เป็นโครงการ “25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา” ถึงในปัจจุบัน”
  ปจัจบุนั “25 ปเีอสเอสไอ 250 ความดพีนัดวงใจ
อาสา” ได้ดําเนินการมาแล้วสะสม 232 ความดี โดย
ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้สานต่อโปรเจค “หนึ่งฝ่ายงาน 
หนึ่งโครงการอาสาปี 4” ซึ่งมีโครงการอาสาที่ดําเนิน
งานไปทั้งสิ้นจํานวน  14  โครงการ (ความดี) โดยร่วม
กับชุมชนในการดําเนินการ ประกอบด้วย
  1. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดไร่บน
  2. ปรบัปรงุซอ่มแซมแทง้คน์ํา้ประปาหมูบ่า้น บา้นนา
 ผักขวง
  3. ทาสีศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนฉัตร
  4. เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาด
 บ้านสวนหลวง
  5. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดถํ้าเขาน้อย
  6. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพและทาสีเมรุเผาศพ 
 วัดทุ่งไทรทอง
  7. ปรบัปรงุซอ่มแซมเรอืเผาศพและประตเูมรเุผาศพ
 วัดมรสวบ
  8. วางซั้งกอ บริเวณชายหาดบ้านต้นทองหลาง
  9. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลกรมหลวงชุมพร บ้านดอน
 สําราญ

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา”
รวมพัฒนาสังคมสู ความยั่งยืนสะสม232ความดี

10. ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายนํ้า โรงเรียนบาง-
 สะพาน
11. จัดสร้างเวทีแอโรบิค เทศบาลบ้านกรูด
12. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กุฏิเจ้าอาวาส วัด
 ทุ่งมะพร้าว
13. ปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิพระ สํานักสงฆ์ไทรคู่
14. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีสูบนํ้าฝายวังยาว
  มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น

370 คน หรอืคดิเปน็ 2,960 ชัว่โมงงาน และประชาชนใน
ชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 260 คน 
หรอืคดิเปน็ 2,080 ชัว่โมงงาน สาํหรบัป ี2563 ทีผ่า่นมา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 630 คน หรือคิดเป็น
5,040 ชั่วโมงงาน 
  นายผดุงศักดิ์ กล่าวเสริมอีกว่า “บริษัทมีความ
มุง่มัน่ดาํเนนิโครงการอาสาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เปน็การ
ตอบแทนใหช้มุชนทีต่นเองอยู ่เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
ของคนบางสะพาน ซึ่งทุกๆ กิจกรรมที่ผ่านมาได้รับ
ความร่วมมืออันดีระหว่างทีมงานอาสาเอสเอสไอ   
ผู้นําชุมชน พี่น้องในชุมชนบางสะพาน ทําให้สําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้เพื่อพัฒนาชุมชน
บางสะพานสู่ความยั่งยืนต่อไป”
  นายวรการ อุปถัมภ์ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการ
ผลิตโรงงานล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน “เอสเอสไอ”
ให้สัมภาษณ์ว่า  “รู้สึกยินดี และมีความสุขที่ตนและ
ทีมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาของบริษัท
โดยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบโครงการจดัสรา้งเวทแีอโรบคิ

เทศบาลบ้านกรูด นับ
เป็นโอกาสที่ดีที่บริษัท
ไดเ้ปดิโอกาสใหพ้นกังาน
มีส่วนช่วยทําประโยชน์

ให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้น ดีใจที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สุขใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ออกกําลังกาย ได้รัก
สุขภาพและรักตนเอง” 
  ด้าน นายเดียว สุวรรณศรี ฝ่ายสารธารณูปโภค
และของไหล “เอสเอสไอ” เล่าว่า “ในปีนี้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของบริษัทฯหลายกิจกรรม สิ่งที่
ผมทํากิจกรรมจิตอาสามีมากมายครับ ทั้งการที่ได้
ช่วยซ่อมแซมเมรุเผาศพหลายๆ ที่  กิจกรรมในแต่ละ
ครั้งทําให้ผมได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนใหม่ๆ ได้
รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้ และ
รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยตรงผ่านการปฏิบัติ

งานรว่มกนั ผมรูส้กึประทบัใจทกุครัง้ทีไ่ดร้ว่มกจิกรรม
จิตอาสาครับ”
  เช่นเดียวกับ นายกิตติพงษ์ โพธิ์แก้ว ฝ่าย
ประกันคุณภาพสินค้า “เอสเอสไอ”  บอกความรู้สึก
ที่ได้ร่วมกิจกรรมว่า  “ตนมีความสุขทุกครั้งที่ได้สร้าง
ประโยชน์ในพื้นที่บ้านเกิดอําเภอบางสะพาน เป็น
ความสุขที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันทํางานของ
จิตอาสา เพื่อนพนักงาน และพี่น้องชาวบางสะพาน 
ผมคิดเสมอว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบากว่าจิตที่คิดจะ
เอา เมื่อเราอยากจะให้ อยากจะแบ่งปัน มันจะเกิด
เป็นความสุขในใจเสมอและตลอดไป”
  นายไพฑูรย์ พวงผล สํานักควบคุมกระบวนการ
ผลติอตัโนมตั ิ“เอสเอสไอ” บอกวา่ “กจิกรรมอาสาจดั
ขึน้โดยแบง่ออกเปน็พืน้ที ่เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น
ของชุมชน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาระหว่าง
พนักงานสู่ชุมชนไปพร้อมกันด้วย โดยส่วนตัวแล้ว
การเลือกทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นแล้วเกิดคุณ
ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ สามารถทําให้เรามีความสุข
ได้อย่างแท้จริงครับ”
  ส่วน นายอดุลย์ แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
ตน้ทองหลาง หมู ่9 ตาํบลพงษป์ระศาสน ์ใหส้มัภาษณ์
วา่ “รูส้กึดใีจทีค่วามรว่มมอืรว่มใจทีด่จีากทกุภาคสว่น
ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์นํ้า ซึ่งซั้งกอถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถ
ชว่ยเพิม่ปรมิาณสตัวน์ํา้ได ้และเปน็แหลง่อนบุาลสตัว์
นํ้าขนาดเล็ก ช่วยป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมายทีร่กุเขา้มาในพืน้ทีช่ายฝังทะเล โดยสง่ผลให้
เกดิความมัน่คงทางอาหารใหแ้กค่นในพืน้ที ่และสรา้ง
ประโยชน์ทางรายได้ให้แก่ชาวประมงอีกทางด้วย”
  และ  นางสาวอัยรา เมฆจรูญ  ชาวบ้านสวน
ฉัตร หมู่ 5 ตําบลกําเนิดนพคุณ บอกว่า  “ศาลา
อเนกประสงค์หลังนี้ชาวบ้านสวนฉัตรมีไว้สําหรับทํา
กจิกรรมรว่มกนั โดยใชเ้ปน็สถานทีก่ารประชมุหมูบ่า้น
ประจําเดือน การฝกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ระหว่างผู้นําชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วย”
  ดว้ยพลงัแหง่จติอาสา เอสเอสไอเชือ่มัน่วา่ การ
เสียสละ ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาของทุกภาคส่วน
ในวันนี้ จะส่งผลให้บางสะพานบ้านของเราเติบโต
ก้าวหน้าไม่แพ้ที่ใดๆ
  “บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา”
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ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์  ,  นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทาํหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทาํซํา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.พ. 64

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเครื่องมือวัด วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัด (instrument) 
  อิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง
• พนักงานขับเครน / โฟลคลิฟท  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร (มีความรูดานการเขียน 
 application)
• พนักงานหองปฏิบัติการ (Lab)  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงาน Marking / Stabilizer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 - วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
• พนักงานปฏิบัติการฝายผลิต  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

 ทํางาน (ถา้ม)ี การสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตละบรษิทักาํหนด 
4. พนักงานจ้างเหมา 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.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Sale Engineer  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา

• Site manager  จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (มีประสบการณ อายุ 
 35 ปขึ้นไป)

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตรวิเคราะห
 โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• ตนเรือ / กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
 (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)

• กลาส ี/ สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต
 (ผานการอบรม ตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

ธนาคารขยะ        ต่อจากหน้า 1

การจัดการขยะในชุมชนต่อยอดเป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เป็นต้น
  ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนการ  
จัดต้ังธนาคารขยะชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการ
ของธนาคารชุมชนขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะและ
สร้างการออมเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผนวก
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าภายในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีธนาคาร
ขยะชุมชน ภายใต้ธนาคารชุมชนจํานวน 5 แห่ง 
ประกอบด้วย ตําบลพงศ์ประศาสน์ จํานวน 2 
แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 และ
ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ 10 ตําบลธงชัย 
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย 
หมู่ 9 และธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง หมู่ 11 และ
ตาํบลกาํเนดินพคณุ จาํนวน 1 แหง่ ไดแ้ก ่ธนาคาร
ชุมชนบ้านสวนฉัตร หมู่ 5  
  นางสาย ชวยแตม้ คณะกรรมการธนาคาร
ขยะชุมชนบ้านดอนสูง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า 
“ตั้งแต่จัดตั้งธนาคารขยะที่บ้านดอนสูง ทําให้
ปริมาณขยะในชุมชนลดลงและสามารถเพิ่ม
มูลค่าเป็นเงินออมในครัวเรือนได้ สําหรับบ้าน
ดอนสูงการจําแนกขยะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในทุกครัว
เรอืนซึง่เปน็ตน้ทางกอ่นจะนาํมาจาํแนกฝากขาย
กับธนาคารขยะของชุมชน จึงเกิดเป็นวินัยและ
ความตระหนักในการช่วยกันลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจาก
จะเป็นเงินออมของแต่ละครัวเรือนแล้ว ส่วนผล
กําไรที่ได้จากการขายขยะนั้นยังนําไปปันผลให้
กับสมาชิกได้อีกด้วย”
  ด้าน นายอรรกร รักทิม ผู้จัดการส่วน
ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ผู้แทนกลุ่มเหล็ก

สหวิริยา กล่าวว่า “ถ้าทุกครัวเรือนในชุมชนหรือ
ทุกหลังคาเรือนในประเทศไทย มีการคัดแยก
ขยะอยา่งตอ่เนือ่งและถกูวธิจีะทาํใหป้ระเทศไทย
เป็นเมืองที่ปลอดขยะได้ ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดความปลอดภัยและมีความสวยงาม โดยไม่
ปรากฏเป็นข่าวว่ามีสัตว์ได้รับผลกระทบจากถุง

พลาสติก ขวดพลาสติก หรือพบการปนเปอน
ของไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของสัตว์
และมนุษย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนนั้นมีมากขึ้น หากทุกครัวเรือนช่วยกัน
คัดแยกขยะในครัวเรือนได้ จะช่วยให้ลดปริมาณ
ขยะในชุมชน สังคม และประเทศได้เช่นกันครับ”
  นางมณฑา โตใหญ ตัวแทนธนาคารขยะ
บ้านดอนสูง หมู่ 11 ตําบลธงชัย เล่าถึงรูปแบบ
การทํางานของธนาคารขยะชุมชนว่า “ธนาคาร
ขยะชุมชนถือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขาย และ

ผู้รับซื้อ ทําหน้าที่เปิดรับฝากขายให้แก่สมาชิก
ธนาคารชุมชน เมื่อมีสมาชิกนํามาฝากขายที่
ธนาคาร ธนาคารจะทําการบันทึกบัญชีตาม
จํานวนปริมาณแก่ผู้ฝากเป็นหลักฐาน เมื่อมี
ปริมาณขยะในธนาคารขยะเป็นจํานวนมากแล้ว 
จะดําเนินการขายให้กับหน่วยงานที่รับซื้อ และ

นํารายได้จากการขายนั้น ไปเป็นเงินออมให้แก่
สมาชิกที่ฝากขาย และผลกําไรที่ได้จากการขาย
ขยะจะถูกนําไปปันผลให้กับสมาชิก” 
  นางมณฑา บอกว่า “เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2564 ที่ผ่านมา ได้นําขยะจากการรับฝากของ
ธนาคารขยะบ้านดอนสูง มาจําหน่าย โดยมีขยะ
ประเภทกระดาษ 43.1 กโิลกรมั ขวดพลาสตกิ 45.1 
กิโลกรัม ขวดแก้ว 6.5 กิโลกรัม ฯลฯ ซึ่งสามารถ
รวบรวมปริมาณขยะในครั้งนี้ได้ถึง 269 กิโลกรัม 
มีรายได้จากการขายรวม 912 บาท และสามารถ

ลดปริมาณขยะในชุมชนได้ 269 กิโลกรัมเช่น
เดียวกัน ช่วยลดภาระด้านการกําจัดขยะให้แก่
ชุมชน ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ได้เข้ามา
สนับสนุนการดําเนินงาน สอนการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีให้ชุมชน และทําให้สมาชิกชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นอีกทางด้วย”
  เช่นเดียวกับ นางนิภารัตน์ แก้วทอง 
ตัวแทนธนาคารขยะบ้านดอนสูง หมู่ 11 ตําบล
ธงชัย บอกว่า “สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีหน้า
ที่คัดแยกขยะภายในบ้าน เมื่อถึงกําหนดการรับ
ฝากขายขยะของธนาคารขยะชุมชนจะรวบรวม
ขยะท่ีได้คัดแยกไว้นําไปขายพร้อมจดลงสมุดบัญชี
บันทึกรายการทุกครั้ง เพื่อเก็บเป็นเงินออมของ
ครอบครัว และวันนี้ได้นําขยะมาฝากขายเช่นกัน 
สว่นใหญเ่ปน็ขยะประเภทขวดพลาสตกิ ขวดแกว้
และกระดาษ สามารถช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน
และสร้างวินัยในการออมได้อีกทางด้วยค่ะ”
  ท้ังน้ี สมาชิกธนาคารขยะชุมชนและประชาชน
ท่ีสนใจร่วมกันคัดแยกขยะก่อนท้ิง สามารถนําขยะ
ที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาฝากขายได้ที่ธนาคาร
ขยะชุมชนทั้ง 5 แห่ง ดังนี้
(1)   ตําบลพงศ์ประศาสน์ จํานวน 2 แห่ง  ได้แก่ 
   - ธนาคารชมุชนบา้นมา้รอ้ง หมู ่4 เปดิทาํการ
  ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
   - ธนาคารชมุชนบา้นทุง่นุน่ หมู ่10 เปดิทาํการ
  ทุกวันที่ 6 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
(2)   ตําบลธงชัย จํานวน 2 แห่ง  ได้แก่ 
   - ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9  เปิดทําการ
  ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
   - ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง หมู่ 11 เปิดทําการ
  ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
(3)   ตําบลกําเนิดนพคุณ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
   - ธนาคารชุมชนสวนฉัตร หมู่ 5 เปิดทําการ
  ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.


