
X     รพ.สนามโครงสรางเหล็ก	สรางโดยหนวยธุรกิจเทคโนโลยีกอสราง	(เอสเอสไอ)
ความคืบหน้าล่าสุดการดำาเนินงานโรงพยาบาลสนามสมุทรสาครแห่งที่ 10 ขนาด 200 เตียง รองรับ
การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำาหรับสังเกตอาการในพื้นที่ที่มีการควบคุม ในโครงการ “สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” ซึ่งดำาเนินงานก่อสร้างโดยธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง 
(BDT) ของเอสเอสไอ ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างยุคใหม่ ประหยัด-รวดเร็ว-ทันสมัย สามารถถอดประกอบ 
เคลื่อนย้ายได้ ลดส่วนสูญเสียจากการผลิต สำาหรับโครงการดังกล่าวจะใช้เหล็กปริมาณทั้งหมด 75 ตัน 
และดำาเนินการจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานภายใน 30 วันเท่านั้น

WCE จัดประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัย
เทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เตรียมความ
พร้อมก่อนรับการตรวจประเมิน
สมรรถนะสถานประกอบการที่ใช้
ฝกปฏิบัติสำาหรับเปิดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี ผู้บริหารเผย 
พร้อมผลิตกำาลังคนด้านเทคโนโลยี
การผลิตให้กับประเทศ เพื่อพัฒนา
วงการอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะสามารถ
เปิดสอนหลักสูตรในสถานศึกษาได้
ป 2564
 ตามที่ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็น
จิเนียริ่ง จำากัด (WCE) ซึ่งเป็นบริษัท
ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม
ในกลุ่มเอสเอสไอ จับมือสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยี
การผลิต ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการ
ศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน 
ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมผลิตกำาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการนั้น
 “WCE” ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์
และครูฝกในสถานประกอบการ ซึ่ง
เป็นหลักสูตร      อ่านต่อ น.4

ปที่  12   ฉบับที่  197   ประจําวันที่  1  มีนาคม  2564

Leading Innovative and Reliable Steel Company

ธรุกจิเทคโนฯกอสรางเอสเอสไอเจง
ทํารพ.สนามโครงสรางเหล็กแค30วัน

ธรุกจิเทคโนโลยกีอ่สรา้ง (BDT) ของเอสเอสไอทำาได้
สรา้งโรงพยาบาลสนามสมทุรสาครแหง่ที ่10 ขนาด 
200 เตียงโครงสร้างเหล็กด้วยเทคโนโลยีก่อสร้าง   
ยุคใหม่ ประหยัด-รวดเร็ว-ทันสมัย สามารถลดส่วน
สูญเสียจากการผลิต ตลอดจนการหมุนเวียนให้มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  ผู้บริหารเผยจุดเด่น  ถอด
ประกอบ เคล่ือนย้ายได้ ลูกค้ารายใหญ่ท่ีต้องมีอาคาร
คลังสินค้าหลายรายวางใจใช้บริการ    อ่านต่อ น.2

“ทาเรือประจวบ-ซีฮอรส”MOUเดินเรือเฟอรร่ีสัตหีบ-บางสะพาน
 

พัฒนาการขนส่งทางทะเล พร้อม
ส่งเสริมการเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจภาคกลาง “ท่าเรือ
ประจวบ-ซีฮอร์ส” ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการเรือเดินทะเลระหว่าง
ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรือบาง-
สะพาน ทดลองวิ่งเรือ RORO 
ซึ่งเป็นเรือขนส่งและโดยสาร
ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

ในเดือนมีนาคม 2564 โดยใช้เวลา
เดินเรือถึงจุดหมายประมาณ
7 - 8 ชั่วโมง สามารถลดต้นทุน
การขนสง่ของลกูคา้ และระยะ
เวลาเดินทางได้เร็วขึ้น 

  ผู้สื่อข่าว”ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า เม่ือวันท่ี
9 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด หรือ PPC ผู้ให้
บริการ             อ่านต่อ น.2

โรงงานSSIบางสะพานใสใจส่ิงแวดลอม
ผานรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4
“เอสเอสไอเหล็กรักษ์โลก” โรงงานเหล็ก
เอสเอสไอ (บางสะพาน) ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสี
เขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น
ประจักษ์ว่าทุกคนในองค์กรมีจิตสำานึกร่วม
กันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและให้ความร่วมมือในทุกด้านของการ
ประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการดำาเนินการต่างๆ จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา่ โรงงานเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น
เอสเอสไอ (บางสะพาน) หรอื บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  ได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 : วัฒนธรรม
สีเขียว (Green Culture)      อ่านต่อ น.3

ฮีโร่

อ่านต่อ น.3

CO2

ตัวร้าย
หรือ

กุญแจสําคัญ
“ลดโลกร้อน”

เวสทโคสท-เทคนิคประจวบ
ถกความพรอมทีร่องรบั
หลักสูตรป.ตรีการผลิต



ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25642 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

      ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน 
SSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รับรอง 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
รีดร้อน ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็น
สินค้าที่ผลิตในประเทศ ตามโครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
Made in Thailand หรือ MiT เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ 
ความเชื่อมั่นในสินค้าไทย ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในประเทศ หันมาให้การสนับสนุนสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทยมากข้ึน
ตามประกาศกฎกระทรวง กำาหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่กำาหนดให้หน่วย
งานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำาหรับ
งานกอ่สรา้ง กำาหนดใหใ้ชเ้หลก็ทีผ่ลติในประเทศกอ่น โดยตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
 เอสเอสไอ ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ เชื่อมั่น
วา่สามารถตอบสนองปรมิาณการใชเ้หลก็แผน่รดีรอ้นและผลติภณัฑต์อ่เนือ่ง
ในโครงการของภาครฐั และนำาสูก่ารสง่เสรมิการจา้งงานในกลุม่อตุสาหกรรม
เหลก็เพิม่ขึน้ ตลอดจนการหมนุเวยีนใหม้มีลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิซึง่จะชว่ยให้
เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างดี

X 

รพ.สนาม             ต่อจากหน้า 1

  นายนเรศ	 กรุดพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการ         
ผู้จัดการใหญ่ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี
ก่อสร้าง (Building Technology Business : 
BDT) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 

ลงนาม MOU               ต่อจากหน้า 1

ท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ
เรือเดินทะเลระหว่างท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรือบางสะพาน 
เพือ่รว่มกนัสง่เสรมิพฒันาการขนสง่ ทางนำา้ และสนับสนุน
การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่างและ   
ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการ       
ผูจ้ดัการ บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั รว่มกบั นายพงศเ์ทพ
เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีฮอร์สเฟอร์รี่ 
จำากดั ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) โครงการ
ดงักลา่ว ณ หอ้งประชมุหอ้งชลธศิ ทา่เรอืประจวบ กรงุเทพฯ 
  สำาหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
โครงการเรือเดินทะเลระหว่างท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรือ
บางสะพาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการขนส่งทางนำ้า 
และสนับสนุนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง
ตอนล่างและภาคใต้ตอนบน โดยการทดลองวิ่งเรือ RORO 
เส้นทางระหว่างท่าเรือสัตหีบ (จุกเสม็ด) อำาเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี - ท่าเรือประจวบ อำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบด้วยการ
ขนส่งสินค้า ยานพาหนะ และผู้โดยสารในเดือนมีนาคมนี้
  ด้านการดำาเนินงาน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ได้
ใชท้า่เทยีบเรอื C โดยเรอืทีใ่ชใ้นการดำาเนนิโครงการฯครัง้นี้
ชื่อว่า ดิ บลู ดอลฟิน (The Blue Dolphin) เป็นเรือขนส่งและ
โดยสาร มีความยาว 136.60 เมตร มีระวางขับนำ้า 7,003 ตัน
สามารถบรรทุกรถได้ครั้งละประมาณ 80 คัน ภายในมี
บริการที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ  
โดยจะใช้เวลาเดินเรือถึงจุดหมายในเส้นทางดังกล่าว

ประมาณ 7 - 8 ชัว่โมง สามารถลดตน้ทนุการขนสง่ของลกูคา้ 
และระยะเวลาเดินทางได้เร็วขึ้น
  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงคมนาคมให้ประกอบกิจการเป็นท่าเรือพาณิชย์
สากล พร้อมให้บริการท่าเทียบเรือสำาหรับเรือเดินทะเล
พาณิชย์ และเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป รวมถึงมีบริการรับ
ฝากเก็บสินค้า และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่าเรือนำ้าลึกได้ออกแบบ
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของท้องทะเล เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ตัวท่าตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นร่องนำ้าลึกโดยธรรมชาติ มีเขื่อน
กันคลื่น (Break Water) ลักษณะคล้าย บูมเมอแรง วางตัว
ขนานกับตัวท่าเรือ ซึ่งสร้างขึ้นจากวัสดุคอนกรีตหล่อ
สำาเร็จรูป (Accropode) ทำาหน้าที่รับแรงปะทะของคลื่นลม 
เพื่อให้สามารถจอดและทำางานได้อย่างปลอดภัยบริษัทฯ
มมีาตรฐานในการใหบ้รกิารสามารถรองรบัการเตบิโตของ
เศรษฐกิจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้
เคียงได้เป็นอย่างดี
  และด้วยทำาเลที่ตั้งที่ เหมาะสม ท่าเรือประจวบ
สามารถเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าจากภาคกลาง 
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก 
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการขนส่งทางนำ้า และสนับสนุน
การเชือ่มโยงระเบยีงเศรษฐกจิภาคกลางตอนลา่งและภาค
ใตต้อนบน (Eastern Economic Corridor : EEC) และ (Southern 
Economic Corridor : SEC) ทา่เรอืประจวบจงึมศีกัยภาพทีจ่ะ
รองรบัการขนสง่สนิคา้ทัง้การขนสง่ภายในประเทศและการ
ขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี
ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  นายนเรศ กลา่วเพิม่เตมิวา่ “งานโครงสรา้ง
อาคารโรงพยาบาลสนามแหง่นี ้ถอืเปน็งานแรก
ของ BDT ทีร่บัดำาเนนิงานตดิตัง้ระบบไฟฟา้และ
แสงสว่างภายใน รวมถึงระบบระบายอากาศ 
ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของหน่วยงานแต่จะ
ทำาให้เต็มความสามารถมากที่สุด ด้านส่วน

ประกอบโครงสร้างนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศ หน่วยงาน BDT ได้เลือกใช้วัสดุเหล็ก
แผ่นจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา นำามาผลิตชิ้นงาน
โครงสร้างอาคาร โดยสามารถผลิตตามขนาด
ความกวา้ง-ยาว (Cut to Size) ชว่ยประหยดัเวลา
ในการทำางานมากขึน้ และทำาใหล้กูคา้ประหยดั
งบประมาณไดม้ากขึน้เชน่กนั เมือ่เทยีบกบัการ
ผลิตโดยใช้เหล็กขนาดมาตรฐานทั่วไป ลดส่วน
สญูเสยีจากการผลติ  ตลอดจนการหมนุเวยีนให้
มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ”

  “ส่วนหลักการออกแบบอาคาร มีจุดเด่น
ด้านการก่อสร้างได้รวดเร็วและง่ายที่สุด 
โครงสร้างสามารถถอดประกอบหรือย้ายไป
ติดตั้งที่อื่นได้ และภายในอาคารมีการถ่ายเท
อากาศได้ดี เหมาะสมและถูกต้องตามแนวทาง
การจดัตัง้โรงพยาบาลสนามของกรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดสู่
บุคคลภายนอกและชุมชนโดยรอบ”
  นายนเรศ กล่าวอีกว่างานผลิตและ
ประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กโรงพยาบาล
สนาม จ.สมุทรสาคร นี้สร้างความเชื่อมั่น และ
ให้ความไว้วางใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจ อันนำาไปสู่การขยายธุรกิจในตลาด
สากลไดใ้นอนาคต คาดวา่โครงการนีจ้ะใชเ้หลก็
ปริมาณทั้งหมด 75 ตัน และดำาเนินการจะแล้ว
เสร็จพร้อมส่งมอบงานภายใน 30 วันเท่านั้น
  “สำาหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ นับเป็น

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (แห่งที่ 10) ซึ่งเป็นโรง
พยาบาลสนามขนาด 200 เตียง ขนาดอาคาร
เท่ากับ 30x60 เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 49 ไร่ เชิง
สะพานข้ามแม่นำ้าท่าจีน หมู่ที่ 1 ตำาบลท่าจีน 
อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ใช้เป็นสถาน
ทีจ่ดัตัง้ทีพ่กั รองรบัการรกัษาพยาบาลผูต้ดิเชือ้

โควดิ-19 เพือ่สงัเกตอาการในพืน้ที่
ที่มีการควบคุม รวมถึงมีระบบส่ง
ต่อกรณีที่ต้องการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน ระบบดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องต้น และระบบสำาคัญๆ ของ
โรงพยาบาล โดยเฉพาะระบบการ
ควบคุมการติดเชื้อ เพื่อป้องกัน
การระบาดสู่บุคคลภายนอกและ
ชุมชน”
 “BDT เป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจ
ของเอสเอสไอ นอกจากเป็นผู้
เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้าน
เทคโนโลยีก่อสร้าง การออกแบบ 
จัดสร้างงาน  และงานโครงการยัง
ให้บริการงานประกอบโครงสร้าง
เหลก็มาอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิอาคาร
คลังสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) จ.นครสวรรค์ ส่งมอบงานไปแล้วเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2562 และเดือนพฤศจิกายน 

2563 ไดส้ง่มอบงานโครงการสยามโกลบอลเฮา

ส์ สาขาสมุย พร้อมกันนี้ยังดำาเนินงานผลิตและ

ประกอบติดตั้งโครงสร้างอาคารโรงพยาบาล

สนาม จ.สมุทรสาคร (แห่งที่ 10) อีกด้วย”

  “ผู้พัฒนาโครงการที่มีความต้องการใน

งานก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กอื่นๆ สามารถ

ติดต่อและปรึกษาเราได้ตลอดเวลาทำาการ ทั้ง

ที่ สำานักงานใหญ่กรุงเทพฯ และที่โรงงาน”

(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้าน
เทคโนโลยีก่อสร้าง การออกแบบ 
จัดสร้างงาน งานโครงการ และ
งานประกอบโครงสร้างเหล็ก 
เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กว่า 
“ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ไว้วางใจ
ให้ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้างของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) เข้าไปมีส่วนร่วม
ดำาเนินการก่อสร้างอาคารโรง
พยาบาลสนาม ขนาด 200 เตียง
ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพาน
ข้ามแม่นำ้าท่าจีน หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ในโครงการ
“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยรว่มใจสู ้COVID-19” ประกอบ
ไปดว้ย การออกแบบ การผลติชิน้งาน และตดิตัง้
โครงสร้างเหล็ก หลังคาและผนัง (Metal Sheet) 
งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายใน ระบบ
ระบายอากาศ รวมทัง้จดัหารัว้เหลก็รอบอาคาร 
และตูค้อนเทนเนอรส์ำานกังานสนาม รวมมลูคา่
โครงการทั้งสิ้น 5.8 ล้านบาท นั้น ล่าสุดเมื่อวัน
ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 การก่อสร้างโรงพยาบาล
สนาม จงัหวดัสมทุรสาคร (แหง่ที ่10) มคีวามคบื
หน้าในการดำาเนินงานประมาณร้อยละ 70 ของ
งานทั้งหมด ซึ่งดำาเนินการผลิตทุกขั้นตอนจาก
โรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร 



ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  2564 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

อุตสาหกรรมสีเขียว  ต่อจากหน้า 1

ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยใบรับรองดังกล่าวแสดงถึง
การประกอบกจิการทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และ
ยึดม่ันในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทั้งในกระบวนการดำาเนินธุรกิจและ
ภายนอกองคก์ร เพือ่มุง่สูก่ารพฒันาอตุสาหกรรม
อย่างยั่งยืน
  สำาหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นั้น “เอสเอสไอ” นำาระบบการจัดการด้านสิ่ง-
แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มา
ประยุกต์ใช้ พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยดำาเนินงาน
โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (Behavior Based Safety :
BBS) และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนจดัทำารายงานผลการดำาเนนิ
งานด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำาปและ
รายงานความยั่งยืนเปิดเผยต่อสาธารณะ 
  อุตสาหกรรมสีเขียวของประเทศไทย ตั้งอยู่
บนสองเสาหลัก คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ส่วนการพัฒนาอุตสาห-
กรรมหรือสถานประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบมาเป็น 5 ระดับ ได้แก่

  ระดบั 1 ความมุง่มัน่สเีขยีว (Green Commit-

ment) เป็นระดับที่องค์กรมีความมุ่งมั่นจะพัฒนา

สถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสีเขียว ก็ให้องค์กรเขียนออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศให้คนในองค์กร

ไดร้บัทราบพรอ้มๆ กนั รวมทัง้มแีผนหรอืแนวทาง

ในการปรบัตวัขององคก์รทีจ่ะมุง่สูเ่ปา้หมายดว้ย 

  ระดับ 2 การปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

คือ การแปลงแผนในขั้นตอนที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ 

ทำาให้เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัด สามารถวัดผลได้ 

เช่น เขียนแผนว่าปนี้จะทำาเรื่องของกระบวนการ 

3Rs และจะเน้นในเรื่องของ R ตัวแรก คือ Reduce 

ลดการใชน้ำา้ พลงังาน กระดาษ และเมือ่ทำาได ้คอื 

ผ่านระดับที่ 2

  ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เป็น

ระดับท่ีมีความเข้มข้นมากข้ึน โดยมีความมุ่งหมาย

ทำาทกุอยา่งใหเ้ปน็ระบบ โดยม ีISO 14001 มาเปน็

เครื่องมือในการประเมินสถานประกอบการ เมื่อ

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินตาม 

ISO 14001 หมายความว่าบรรลุขั้นตอนที่ 3

  ระดับ 4  วัฒนธรรมสีเขียว  (Green  Culture)

การพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ทุกคนในองค์กรมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร ต้องรู้

นโยบาย และปฏิบัติ

ไปในทิศทางเดียวกัน 

มีทัศนคติเหมือนกัน 

โดยมี ISO 26000 มา

เป็นเครื่องมือนำาทาง

เพือ่ให้สถานประกอบ

การบรรลุในขั้นตอน

ที่ 4

  ระดับ 5 เครือ

ข่ายสีเขียว (Green 

Network) เป็นระดับ

เข้มข้นสูงสุด คือ เมื่อ

องค์กรมีความเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียว 

ต้องดำาเนินการส่งต่อ

อุตสาหกรรมสีเขียว

ไปยังซัพพลายเออร์ 

(Supplier) ของตัวเอง

อยา่งนอ้ยใหซ้พัพลาย

เออร์ข้ึนมาเป็นอุตสาห-

กรรมสีเขียวในระดับ

ที่ 2 ขึ้นไป ดังนั้นจะ

กลายเป็นเขียวไปทั้ง

เครือข่าย

                    สวัสดีครับ...
                     กลับมาพบกับผม
                 “เด็กชายเหล็กมวน”
               เปนประจําในบทความ
            “เหล็กรักษโลก” เชนเคย
ครับ จากความเดิมตอนที่แลว ผมไดเลาใหทุกคนฟงถึง
ความหมายของ Carbon Offset และ Carbon Neutral 
ไปแลว ฉบับนี้ผมจะเลาถึงความหมาย และกิจกรรม
ที่กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) พรอมกับ

วิธีงายๆ ท่ีสามารถชวยลดโลกรอน อันนําไปสูสังคม
คารบอนตํ่าไดในอนาคต
  กอนอื่นผมจะพาทุกคนมารู จักคําวา “กาซ
คารบอนไดออกไซด” กาซนี้คืออะไร เกิดจากไหน มีโทษ
หรือประโยชนอยางไรตอโลกของเรากันครับ 
  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดใหความ
หมายของกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) วา เปนกาซ

ทีม่อียูทัว่ไปทัง้ในบรรยากาศ องคประกอบทางเคมขีอง
คารบอนไดออกไซดประกอบดวย คารบอน 1 สวน และ
ออกซิเจน 2 สวน กาซนี้มีสวนเกี่ยวของกับการใชชีวิต
ของมนุษย สัตว และพืช เรียกไดวาเปนหนึ่งในกาซที่มี
ความสําคัญมากชนิดหนึ่งของโลก เนื่องจากกาซ CO

2

เปนสวนหนึ่งในกระบวนการสรางอาหารของพืช
นั่นเองครับ ไมเพียงเทานั้นกาซชนิดน้ีจะทําหนาท่ีกัก
ความรอนไมใหออกสูชั้นบรรยากาศ จึงทําใหโลกของ
เรามีอุณหภูมิสูงขึ้น จนทําใหเกิดภาวะโลกรอน เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตินั่นเอง
       และทุกๆ กิจกรรมที่เราทํานั้นจะทิ้งรอย
      เทาคารบอน (Carbon footprint) ไวเสมอ 
       กาซ CO

2
 จะถูกปลดปลอยผานกิจกรรม

          ของมนุษยโดยตรง เชน 
           การขับรถ การดูทีวี การ
           หายใจของส่ิงมีชีวิต การ
          เผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล
เพ่ือนํามาผลิตเปนพลังงาน การตัดไมทําลายปา รวมท้ัง
กิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร 
ลวนกอใหเกิดคารบอนไดออกไซดทั้งสิ้น
  แตไมใชวากาซ CO

2
 จะมีแตขอเสียเทานั้นนะครับ 

กาซ CO
2
 ยังนํามาใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม 

อาท ิอตุสาหกรรมการผลติเหลก็ ซึง่กเ็ปนสวนประกอบ
หนึ่งของตัวพี่เหล็กมวนดวย และยังใชในอุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องมือแพทยอีกดวย
ครับ 
  นอกจากนี้ บทความ”เหล็กรักษโลก” ฉบับนี้
“พี่เหล็กมวน” ขอแนะนําวิธีปฏิบัติงายๆ สําหรับใน      
ครัวเรือน ที่ทํางาน และชุมชน ที่จะชวยลดโลกรอนได 
นําไปสูสังคมคารบอนตํ่ากันในอนาคต
  สําหรับสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society)
นั้นหมายถึงสังคมที่ผูคนสวนใหญ ในสังคมหันมา     
รวมมือกันลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
ทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากการดํารง
ชีวิตปกติ เพื่อจะไดอยูรวมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมที่ตองชวยกันลดความตองการใชพลังงาน 
สังคมที่ตองหลีกเล่ียงการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลหรือ      
นํ้ามัน และลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสังคม  
ตองมมีาตรการความมัน่คงทางพลงังานและเปนสงัคม
ท่ีมีการพบปะหารือกันในเร่ืองความตองการของคน 
ทุกกลุมในสังคม
  สังคมคารบอนตํ่าจึงตองทําใหผูคนในสังคม
มีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยูใน
สภาพแวดลอมที่มีปริมาณคารบอนตํ่า โดยผูคนใน
สงัคมมคีวามยดึโยงกบัการเลอืกใชเทคโนโลยหีรอืการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีวิธี
ปฏิบัติงายๆ สําหรับในครัวเรือน ที่ทํางาน และชุมชน  
ที่จะชวยลดโลกรอนมีดังนี้ครับ
• อาบนํ้าดวยฝกบัว ประหยัดกวาตักอาบหรือใชอาง
อาบนํ้าถึงครึ่งหน่ึง และปดนํ้าขณะแปรงฟน ประหยัด

นํ้า ไดถึงเดือนละ 151 ลิตร
• ใชน้ํารอนใหนอยลง เนื่องจากการทํานํ้ารอนใช
พลังงานในการตมสูงมาก การปรับเครื่องทํานํ้าอุน
ใหมีอุณหภูมิ  และแรงนํ้ า ใหนอยลง จะลดกาซ
คารบอนไดออกไซดได 159 กิโลกรัมตอป หรือการ
ซักผาในนํ้าเย็นจะลดกาซคารบอนไดออกไซดไดปละ 
227 กิโลกรัม
• ใชหลอดไฟตะเกียบ ชวยประหยัดกวาหลอดไฟ
ธรรมดา 4 เทา และใชงานไดนานกวา 8 เทา โดย
หลอดไฟ ตะเกียบแตละหลอดชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดได 4,500 กิโลกรัม ในขณะที่     
หลอดไฟธรรมดาจะกินพลังงานมากกวาหลอดตะเกียบ
โดยเปล่ียนพลังงานไปเปนแสงไฟไมถึง 10% สวน        
ที่เหลือถูกเปลี่ยนไปเปนความรอน เทากับสูญพลังงาน
เปลาๆ มากกวา 90%
• ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา เพราะหากยังเสียบไว 
กระแสไฟยังคงเดินอยู  และควรถอดปลั๊กที่ชารจ
โทรศัพทมือถือ และ MP3 เมื่อไฟเต็มแลว
• ใชตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาดความจุ 400 ลิตร ตั้ง
อุณหภูมิที่ 3-5 องศาเซลเซียส และ -17 ถึง -15 องศา
เซลเซยีสในชองแชแขง็ ซึง่เปนอณุหภมูทิีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการประหยัดไฟมากที่สุด
• เปดเครือ่งปรบัอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส หากลด
อุณหภูมิตํ่ากวานี้จะตองใชพลังงานเพิ่มขึ้น 5-10%
• ใชแลบ็ทอ็ปจอแบน ประหยดัไฟมากกวาคอมพวิเตอร
ตั้งโตะถึง 5 เทา
• พกถุงผาไปช็อปปงแทนการใชถุงพลาสติก
• ใสเสื้อผาฝายออรแกนิค ไมยอมสีเคมี
• กินเนื้อสัตวใหนอยลง เพราะการผลิตเนื้อสัตว
ใชพลังงานและทรัพยากรมากกวาการปลูกพืชและ
ธัญพืช เนื่องจาก 18% ของกาซเรือนกระจกมาจาก
อุตสาหกรรมปศุสัตวนั่นเอง
• ลดการใชรถยนต การทิ้งรถไวที่บานแมเพียง
สัปดาหละ 1 วันสามารถประหยัดนํ้ามันและลดการ
ปลอยกาซเรอืนกระจกไดมากมายภายใน 1 ป เนือ่งจาก
ยานยนตเปนตัวการใชนํ้ามันหลักของโลก และปลอย
กาซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 สวน
• เช็คลมยางใหแนใจวา ยางรถสูบลมแนนระดับพอดี 

การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย
ทําใหเปลืองนํ้ามันขึ้นจากปกติถึง 3% นํ้ามันทุกๆ 
แกลลอนที่ประหยัดได จะลดกาซคารบอนไดออกไซด
ได 9 กิโลกรัม ยางที่สูบลมไมพอจะใชนํ้ามันไดในระยะ
ทางสั้นลง 5%
• รีไซเคิลใหมากขึ้น การลดขยะภายในบานใหไดครึ่ง
หนึ่ง จะชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 1,089 
กิโลกรัมตอป
• เปลี่ยนหลอดไฟใหเปนแบบหลอดฟลูออเรสเซนต ซึ่ง
จะชวยลดการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 70 
กิโลกรัมตอป
• ปดทีวี เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง คอมพิวเตอร 
ฯลฯ เมื่อไมใชงาน ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด 
หลายตัน ตอป
• ใชกระดาษใหคุมคา
• ลดการใชถาน เพราะถานสวนใหญมีอายุการใช
งานที่ไมนานนักก็กลายเปนขยะ ซึ่งถานนี้ก็มีคารบอน 
ประกอบแถมยังเปนขยะอันตรายที่กําจัดไดยาก
• นอนแตหวัคํา่ เมือ่นอนเรากจ็ะหยดุพฤตกิรรมในการ
ใชไฟฟาตางๆ ใหเร็วขึ้น
• รวมใจกันปลูกตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับโลก 
ตนไม 1 ตน จะชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด 1 ตัน 
ตลอดชีวิตของมัน
  เห็นมั้ยครับวาโลกเรามีการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดออกไปจํานวนมาก แตเราสามารถชวยกัน
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อกาวสูสังคม
คารบอนตํา่ได ถงึเวลาแลวททีกุคนจะตองหนัมาชวยกนั
ลดกาซคารบอนไดออกไซด และสรางเกราะปองกัน
ภัยโลกรอน และกาวเขาสูสังคมคารบอนตํ่า เพื่อโลก
ของเรานะครับ 
  สาํหรบัครัง้หนาผมจะนาํสาระดีๆ  อะไรทีส่ามารถ
ชวยโลกของเราใหพนอันตรายได ติดตามบทความ 
“เหล็กรักษโลก” ตอนตอไปดวยนะครับ หรือสามารถ
ติดตามในชองทางออนไลนผานแฟนเพจเฟสบุค SSI 
Group This Week ไดเชนกัน แลวพบกันใหมนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
https://actionforclimate.deqp.go.th/ และมูลนิธิสร้าง
เอกลักษณของชาติ

ฮีโร่CO2 ตัวร้าย หรือ

กุญแจสําคัญ “ลดโลกร้อน”

ทําใหเปลืองนํ้ามันขึ้นจากปกติถึง 3% นํ้ามันทุกๆ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตินั่นเอง
       และทุกๆ กิจกรรมที่เราทํานั้นจะทิ้งรอย
      เทาคารบอน 
       กาซ CO



ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25644 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา		:		นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา		:  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์  ,  นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซำา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน มี.ค. 64

หมายเหตุ
1.	 ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ	18	ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2.	 ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร	หรือไดรับการยกเวน
3.	 ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก	ไดแก	การพิจารณาคะแนนผลการเรียน	ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  (มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ)

• พนักงานจัดสงสินคา (Shipment)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)
• พนักงานขับเครน / โฟลคลิฟท 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ทุกสาขา
• พนักงานปฏิบัติการฝายผลิต  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

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

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

	 ทํางาน	(ถาม)ี	การสอบขอเขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ	ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตละบรษิทักาํหนด	
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.บางสะพานฮาร์ดแวร์	โทร	081-1901905	/	หจก.ทัศนพงศ์ฯ	โทร	086-7943484

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
  อุตสาหการ / การผลิต (1อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
  วิศวกรรมไฟฟา (1อัตรา)
 - วศิวกรเยาว (Junior Engineer) วเิคราะหคณุภาพ วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรม
  เคมี / วิทยาศาสตร (1อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เคร่ืองกล ยานยนต อุตสาหการ งานเช่ือม อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• 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
 (ผานการอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

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

หลักสูตร ป.ตรี     ต่อจากหน้า 1

สำาหรับเตรียมความพร้อมในการผลิตคนอาชีวะ
รุ่นใหม่ และพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นครูฝก
ในสถานประกอบการ อีกทั้ง สร้างความเข้าใจ

ในรูปแบบการจัดการทวิภาคีร่วม
กนัระหวา่งสถานประกอบการและ
สถานศึกษาอีกด้วย
  ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวัน
ที่ 27 มกราคม 2564 คณะอาจารย์
จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ นำา
โดยอาจารย์วันชาติ พร้อมพันธ์ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ร่วมกับนายพงษ์ระพีร์ สพานแก้ว 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นาย
วีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ที่ปรึกษาผู้บริหาร พร้อมคณะ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(WCE) จดัประชมุหารอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นรบั
การตรวจประเมินสมรรถนะสถานประกอบการที่

ใช้ฝกปฏิบัติสำาหรับเปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลังจากเข้า
รับการตรวจประเมินสมรรถนะสถานประกอบ
การแลว้เสรจ็จากคณะกรรมการอาชวีศกึษา คาด
วา่จะสามารถเปดิสอนหลกัสตูรในสถานศกึษาได้
ในป 2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายวีระชัย	ฟุงเฟอง ที่ปรึกษาผู้บริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE  
ให้สัมภาษณ์ว่า  “เวสท์โคสท์ฯ  ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์ และ

ครูฝกในสถานประกอบการ เป็นหลักสูตรสำาหรับ
เตรียมความพร้อมในการผลิตคนอาชีวะ และ
พัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพพร้อมเป็นครูฝกใน
สถานประกอบการของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงเตรียม

ความพร้อมเรื่องสถานที่ใช้ฝกปฏิบัติสำาหรับเปิด
การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท และสถาบันอาชีวศึกษามี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงสุด ก่อให้

เกิดองค์ความรู้ในการนำาไปต่อยอดธุรกิจของ
บริษัท ด้านสถาบันอาชีวะเองจะสามารถนำาไป
พัฒนาต่อยอดการศึกษา ถ่ายทอด หรือสอนให้
แก่นักศึกษา อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้
อนาคต”
  “ผมพร้อมผลิตกำาลังคนด้านเทคโนโลยี    

การผลิตให้กับประเทศ และ

พัฒนาวงการอุตสาหกรรม โดย

เฉพาะวงการเหล็กให้ขับเคลื่อน

ไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายวีระชัย กล่าว

  ทั้งนี้ สำาหรับผู้ที่สนใจสมัคร

เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยี

การผลิต (ระดับปริญญาตรี) จะ

ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

สาขาเทคนิคการผลิต (สาขาเดียว) และเป็น      
ผู้ที่กำาลังทำางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานด้วย


