
• SSI-WCE-Innovation Group รวม ทช.พัฒนา
• ติดตั้งตัวตนแบบหัวโคงถนนหนาอบต.แมรําพึง

กลุมเหลก็สหวริยิาเตมิความสุขชมุชนบางสะพาน
รวมขบวนคาราวาน“อาํเภอยิม้..เคลือ่นที”่ต.ธงชยั

 

จัดบูธแสดงผลก�รดำ�เนินง�นสู่ชุมชน
ท่ีย่ังยืน กลุ่มเหล็กสหวิริย� (SSI-TCRSS-

TCS-WCE-BSBM) ร่วมขบวนค�ร�ว�น
กจิกรรมอำ�เภอยิม้...เคลือ่นที ่ครัง้ที่

5/2564 โดยม ีน�ยเลศิยศ แยม้พร�ย
น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น    อ่านต่อ น.3

ปที่  12   ฉบับที่  198   ประจําวันที่  1  เมษายน  2564

Leading Innovative and Reliable Steel Company

นวตักรรมเหลก็เพือ่ความปลอดภยัชมุชน
ราวกันตกเหล็ก-ยางสําหรับรถมอเตอรไชค

เสริมคว�มรู้ชุมชนคัดแยกขยะ ปูท�ง
สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบ�งสะพ�น 
กลุ่มเหล็กสหวิริย� ร่วมกับ อบต.   
แม่รำ�พึง จัดกิจกรรมฝึกอบรมก�ร
คัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับ
สม�ชิกในชุมชนบ้�นทุ่งล�นคว�ย 
พร้อมสร้�งจิตสำ�นึกที่ดีด้�นก�ร
เอ�ใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่�ง
ยั่งยืน และนำ�ไปสู่ชุมชนต้นแบบ
ด้�นก�รจัดก�รขยะในชุมชนต่อไป
ในอน�คต
 ผู้สื่อข่�ว ”ข่�วฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” ร�ยง�นว่�      อ่านต่อ น.2

ปูทางสู่ศูนยเรียนรู
ตนแบบบางสะพาน
สหวิริยาจัดอบรม
คัดแยกขยะชุมชน

นวัตกรรมเพื่อชุมชนปลอดภัย - ลด
อุบัติเหตุและอันตร�ยผู้ขับข่ียวดย�น
บ�งสะพ�น SSI - WCE - Innovation
Group ร่วมกับกรมท�งหลวงชนบท 
(ทช.) พัฒน�โครงก�รนำ�ร่องร�วกันตก
ตัวต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์ 
ติดตั้งร�วกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับ
รถจักรย�นยนต์ คว�มย�ว 32 เมตร 
ณ ถนนเลียบช�ยห�ดแม่รำ�พึง 
(ปข.4056) บริเวณหน้�องค์ก�ร
บริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอ
บ�งสะพ�น จังหวดัประจวบคีรขีันธ ์
ผู้บริห�รเผย เพ่ือคว�มปลอดภัยชุมชน
และหนุนใช้ผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศ
ต�มนโยบ�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐ
         ผู้ส่ือข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ร�ยง�นว่� บริษัท สหวิริย�สตีลอิน-
ดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ
        อ่านต่อ น.2

X      บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียร่ิง จำ�กัด และกลุ่มบริษัท อินโนเวช่ัน ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของกรมท�งหลวง
ชนบท (ทช.) พัฒน�โครงก�รนำ�ร่องร�วกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์ 
เพื่อช่วยลดคว�มสูญเสียจ�กอุบัติเหตุและอันตร�ยที่อ�จเกิดกับผู้ขับขี่ยวดย�น 
ตลอดจนชว่ยปอ้งกนัรถจกัรย�นยนตท์ีล่ืน่เสยีหลกับรเิวณท�งโคง้  ตกไหลท่�ง  โดย
ร�วกันตกดังกล่�วออกแบบให้ใช้เหล็กที่มีคว�มแข็งแรงทนท�นร่วมกับย�งพ�ร�
ธรรมช�ติที่พัฒน�ให้มีคุณสมบัติพิเศษทำ�ให้ก�ร์ดเรลนี้มีคว�มยืดหยุ่นส�ม�รถ
ดูดซับและกระจ�ยแรงกระแทกจ�กก�รชนได้อย่�งดี  ร�วกันตกตัวต้นแบบนี้มี
คว�มย�ว 32 เมตร ตดิตัง้บรเิวณท�งโคง้ บนถนนเลยีบช�ยห�ดแมร่ำ�พงึ หม�ยเลข 
ปข.4056 หน�้องคก์�รบรหิ�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พงึ อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบครีขีนัธ์

สะพานเหล็กขามแม่นํ้าน่านพิษณุโลก
รุดหนาแลว 80%

WCEมั่นใจเสร็จพรอมส่งมอบทางหลวงชนบทสิงหานี้

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา” ปฏิบัติการซ่อมแซมฌาปนสถาน36วัด รักษชุมชน-รักษโลก-รักษประเพณี อ่านต่อ น.3

อ่านต่อ น.4



ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25642 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

นวัตกรรมเหล็ก            ต่อจากหน้า 1

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และกลุ่มบริษัท   
อนิโนเวชัน่ ภ�ยใตค้ว�มรว่มมอืของกรมท�งหลวงชนบท
(ทช.) พฒัน�โครงก�รนำ�รอ่งร�วกนัตกตวัตน้แบบสำ�หรบั

คัดแยกขยะ                  ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2564 กลุ่มเหล็กสหวิริย� (SSI-TRCSS-
TCS-WCE-BSBM) ร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่
รำ�พึง และชุมชนบ้�นทุ่งล�นคว�ย หมู่ที่ 7 ตำ�บลแม่รำ�พึง 
จัดกิจกรรมฝึกอบรมก�รคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้กับ
สม�ชิกในชุมชนบ้�นทุ่งล�นคว�ย จำ�นวน 40 คน ภ�ยใต้
โครงก�ร “ศูนย์เรียนรู้และก�รจัดก�รขยะต้นแบบใน
ชุมชน” ที่จะขย�ยผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่บ�งสะพ�น 
โดยกลุ่มเหล็กสหวิริย�  มุ่งมั่น  หนุนเสริมให้ชุมชนที่อยู่
รอบโรงง�นได้มีคว�มรู้เรื่องก�รคัดแยกขยะ และสร้�ง
จิตสำ�นึกที่ดีด้�นก�รดูแลและเอ�ใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่�งย่ังยืน และนำ�ไปสู่
ชมุชนตน้แบบด�้นก�ร
จัดก�รขยะในชุมชน  
ต่อไปในอน�คต
  สำ�หรับกิจกรรม
ก�รฝึกอบรมในครั้งนี้ 
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีก�ร
คัดแยกขยะรีไซเคิล 
ขยะทั่วไป และขยะ
อนัตร�ย รวมถงึวธิกี�ร
กำ�จัดขยะอินทรีย์ด้วย
ถังกรีนโคน และวิธีก�รทำ�ธน�ค�รนำ้�ใต้ดิน จ�กน�ยพินิจ 
ศรีจันทร์ วิทย�กรก�รจัดก�รขยะมูลฝอย กรมส่งเสริม
คุณภ�พสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจ�กน�ยสุรศักดิ์     
สิงคิวิบูลย์ กำ�นันตำ�บลแม่รำ�พึง เป็นประธ�นในพิธี และ
น�ยพีระ ร่วมพุ่ม รองน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล       
แม่รำ�พึง กล่�วถึงแนวท�งคว�มร่วมมือดำ�เนินโครงก�ร 
“ศูนย์เรียนรู้และก�รจัดก�รขยะต้นแบบ” ทั้งนี้ ผู้เข้�ร่วม
กิจกรรมทุกคนจะได้รับมอบถังกรีนโคนจ�กโครงก�รฯ     
นำ�ไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนของตนเองอีกด้วย
  นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำ�นันตำ�บลแม่รำ�พึง 
ประธ�นพิธีเปิดกล่�วว่� “ปัจจุบันปัญห�ขยะเป็นปัญห�

ที่สำ�คัญระดับประเทศ ทุกคนควรตระหนักและร่วมมือกัน
ในก�รห�แนวท�งกำ�จัดขยะแบบถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดผล 
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยก�รเริม่ตน้จ�กก�รจดัก�รขยะ
ในครัวเรือนก่อน และมุ่งสู่ก�รสร้�งประโยชน์และคว�ม
ร่วมมือด้�นก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อมผ่�นกิจกรรมและโครงก�ร
ที่จะส่งผลให้เกิดรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดีร่วมกัน”
  “เพื่อพัฒน�ชุมชนบ�งสะพ�นอย่�งเป็นระบบ ผม
พร้อมร่วมมือและมีคว�มยินดีในก�รดำ�เนินกิจกรรม
พัฒน�เสมอครับ” ประธ�นกล่�ว 
  เช่นเดียวกับ นายพีระ ร่วมพุ่ม รองน�ยกองค์ก�ร 
บริก�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง บอกว่� “มีคว�มยินดีและ
ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ชุมชนบ�งสะพ�นใน
ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อมใน

ชมุชน อ�ท ิก�รจดัก�ร
ขยะชมุชนบ�้นทุง่ล�น
คว�ย และพัฒน�ให้เป็น
ชุมชนต้นแบบในอำ�เภอ
บ�งสะพ�นต่อไป”
 ด้�น นายพินิจ 
ศรีจันทร์  วิทย�กร  
ก�รจดัก�รขยะมลูฝอย
กรมส่งเสริมคุณภ�พ
ส่ิงแวดล้อม ให้สัมภ�ษณ์
กับผู้ส่ือข่�วว่� “กิจกรรม

นี้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รคัดแยกขยะในชุมชน ซึ่งก�ร
เริ่มต้นที่ดีของก�รคัดแยกขยะนั้นต้องเกิดขึ้นจ�กตัวของ
บุคคลก่อนนำ�ไปปรับใช้ในครัวเรือนและปฏิบัติจนเป็น 
นิสัย  รวมถึงนำ�ม�ประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชน  เพื่อช่วยลด 
ผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและเกิดก�รมีส่วนร่วม
อย่�งยั่งยืนในชุมชนครับ”
  นางชชูพี  สงัขแ์ดง  ผูเ้ข�้รว่มฝกึอบรมใหส้มัภ�ษณ์
ว่� “วันนี้ได้คว�มรู้ในก�รคัดแยกขยะหล�ยประเภท    
พร้อมเรียนรู้วิธีก�รกำ�จัดขยะอินทรีย์ด้วยถังกรีนโคน โดย
จะนำ�คว�มรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเกดิประโยชนท์ัง้ในครวัเรอืน
และชุมชนค่ะ”

ท�งหลวงชนบท (ทช.) ได้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ติดตั้งร�วกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์ มี
คว�มย�ว 32 เมตร ณ ถนนเลียบช�ยห�ดแม่รำ�พึง  (ปข.
4056) บริเวณหน้�องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง 
อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งก�ร

คือเพื่อใช้เป็นโครงก�รนำ�ร่องที่
สนับสนุนคว�มปลอดภัยให้กับ 
อ.บ�งสะพ�น ด้วยคว�มร่วมมือ
ระหว่�ง SSI WCE และ Innovation 
Group นอกจ�กนี้ยังสนับสนุนใช้
ผลิตภัณฑ์ในประเทศต�มนโนบ�ย
ของกระทรวงคมน�คม ได้แก่ เหล็ก 
และย�งพ�ร� ด้วยก�รใช้เหล็ก          
ที่มีประสิทธิภ�พมีเรื่องของคว�ม
แข็งแรง และย�งพ�ร�ซึ่งทำ�หน้�ที่
เป็นตัวดูดซับแรงกระแทก อีกท้ังช่วย
ป้องกันและลดอัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ
บนทอ้งถนนในกลุม่รถจกัรย�นยนต์

ในพื้นที่บ�งสะพ�นด้วยครับ”
  ทัง้นีเ้มือ่วนัที ่17 มนี�คม 2564 
ที่ผ่�นม� SSI WCE และ Innovation
Group ได้ส่งมอบร�วกันตกตัว
ต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์ ให้
กรมท�งหลวงชนบท โดยม ีน�งส�ว
วนดิ� จรีะกลุ น�ยกองคก์�รบรหิ�ร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง และน�ยพีระ 
ร่วมพุ่ม รองน�ยกองค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ผู้บริห�รเอส-
เอสไอ และ อินโนเวชั่นกรุ๊ป ร่วม   
ส่งมอบให้กับหมวดบำ�รุงท�งหลวง
ชนบททับสะแก ณ สถ�นที่ติดตั้ง

รถจักรย�นยนต์  เพื่ อ  
ช่วยลดคว�มสูญเสียจ�ก
อุบัติเหตุและอันตร�ยท่ี
อ�จเกิดกับผู้ขับข่ียวดย�น
ตลอดจนช่วยป้องกันรถ
จักรย�นยนต์ที่ลื่นเสีย
หลักบริเวณท�งโค้ง ตก
ไหล่ท�ง โดยร�วกันตก
ดังกล่�วออกแบบให้ใช้
เหล็กที่มีคว�มแข็งแรง
ทนท�นร่วมกับย�งพ�ร�
ธรรมช�ติที่พัฒน�ให้มี
คุณสมบัติพิ เศษทำ�ให้
ก�ร์ดเรล (Guardrail) นี้มี
คว�มยืดหยุ่นส�ม�รถ
ดูดซับและกระจ�ยแรง
กระแทกจ�กก�รชนได้
อย่�งดี 
  ก�ร์ดเรล (Guardrail) 
คือ ร�วกันตก เป็นอุปกรณ์ป้องกันก�รตกหล่นสำ�หรับ
ท�งสัญจรบนถนนบริเวณท�งโค้ง หรือถนนที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย ซึ่งจะติดตั้งเป็นก�รชั่วคร�ว และยึดติด
กับโครงสร้�งที่มีคว�มแข็งแรงต�มม�ตรฐ�น ภ�ยใต้
ก�รออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมดูแลโดยวิศวกร
  ร�วกันตกต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์ กรม

X 	 ส่งเสริมโครงการรัฐใช้สินค้าในประเทศ	ส.อ.ท.
รับรอง	MiT	เหล็กแผ่นรีดเย็น	TCRSS
 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รับรองผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ 
TCRSS เป็นสินค้�ที่ผลิตในประเทศ ต�มโครงก�รรับรองสินค้�ที่ผลิตใน
ประเทศไทย Made in Thailand หรือ MiT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
หรอืสนบัสนนุก�รจดัซือ้จดัจ�้งพสัดทุีผ่ลติในประเทศต�มนโยบ�ยภ�ครฐั
ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็นที่ผ่�นก�รรับรอง 4 กลุ่มต�มพิกัด
ศุลก�กร ประกอบด้วย  1) กลุ่มที่มีคว�มหน�ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป  2) 
กลุ่มที่มีคว�มหน�เกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่� 3 มิลลิเมตร  3) กลุ่มที่มี
คว�มหน�ตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร และ  4) กลุ่มที่
มีคว�มหน�น้อยกว่� 0.5 มิลลิเมตร 
 ทัง้นี ้ต�มประก�ศกฎกระทรวง กำ�หนดพสัดแุละวธิกี�รจดัซือ้จดัจ�้ง
พสัดทุีร่ฐัตอ้งก�รสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่8 ธนัว�คม 2563 
ที่กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐจัดซื้อจัดจ้�งพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อย
กว่�ร้อยละ 60 สำ�หรับง�นก่อสร้�ง กำ�หนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
ก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่�ร้อยละ 90 ของมูลค่�หรือปริม�ณเหล็กกล้�ที่ใช้
ในง�นก่อสร้�งทั้งหมดในครั้งนั้น

ออกแบบโครงสร้�งเหล็ก
ร�วกันตกต้นแบบสำ�หรับ
รถจักรย�นยนต์นั้น ได้รับ
คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น
ภ�คเอกชน ประกอบด้วย 
บริษัท สหวิริย�สตีลอิน- 
ดัสตรี  จำ�กัด  (มห�ชน)  ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนในพื้นที่อำ�เภอ
บ�งสะพ�น  กลุ่มบริษัท
อินโนเวชั่น  ผู้ดำ�เนินธุรกิจ
ในก�รดูแลและจัดจำ�หน่�ย
สินค้�ประเภทย�ง และ
บริษัท  เวสท์โคสท์  เอ็นจิ-
เนียริ่ง จำ�กัด เป็นบริษัท  
ในกลุ่มเหล็กสหวิริย� ที่มี
คว�มเชี่ยวช�ญง�นวิศว-
กรรมก�รออกแบบ จัดสร้�ง
ง�น และง�นซ่อมบำ�รุง 

รวมทั้งให้บริก�รง�นประกอบโครงสร้�งเหล็กอีกด้วย
  นายณัฐพล สุทธิธรรม หัวหน้�ง�นด้�นก�ร
พัฒน�เทคโนโลยีและก�รตล�ดง�นก่อสร้�งด้วย
โครงสร้�งเหล็ก บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด 
(มห�ชน) หรือ “SSI” ให้สัมภ�ษณ์ว่� “จุดเริ่มต้นของ
แนวคิดก�รทำ�ก�ร์ดเรลต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์ 

X  TCRSS	มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิฯ	เพื่อทำาสื่อ
การสอนแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น
 บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) หรอื “TCRSS” บรษิทัใน
กลุ่มเหล็กสหวิริย� โดยน�งส�ว นวรัตน์ นะอ่อน ผู้จัดก�รส่วนเลข�นุก�ร
และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และพนักง�น ร่วมทำ�คว�มดีในโครงก�ร 
“ปฏิทินเก่�...เร�ขอ” ต่อเนื่องปี 2 นำ�ปฏิทินเก่�ที่ไม่ใช้แล้วทั้งสำ�นักง�น
กรุงเทพฯ และบ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 500 เล่ม พร้อมเงิน
ทุนสมทบจำ�นวน 3,000 บ�ท มอบให้แก่มูลนิธคินต�บอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมร�ชนิปูถมัภ ์เพือ่นำ�ไปทำ�บตัรคำ� และสือ่ก�รสอนอกัษรเบรลล์
สำ�หรับผู้บกพร่องท�งก�รมองเห็นได้ใช้ในก�รเรียนของโรงเรียนสอนคน
ต�บอดกรุงเทพฯ สำ�หรับโครงก�รดังกล่�วเริ่มดำ�เนินกิจกรรมเมื่อปี 2563 
มีจำ�นวนปฏิทินเก่�ที่นำ�ไปบริจ�คสะสมจำ�นวน  1,000 เล่ม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้บกพร่องท�งก�รมองเห็นให้มีสื่อก�รเรียนก�รสอนที่ดีในโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคมต่อไป



ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2564 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

“อําเภอยิ้ม”         ต่อจากหน้า 1

เปน็ประธ�นเปดิโครงก�ร ณ ศ�ล�เอนกประสงค ์
บ้�นหนองมงคล หมู่ที่ 7 ต.ธงชัย อ.บ�งสะพ�น 

เพือ่ใหเกดิความสมบรูณ พนกังานเหลานีล้วนเหน็ความสาํคญัและยนิดทีีจ่ะชวย
เหลอืชมุชน และนาดใีจทีท่กุครัง้ทีเ่ราไปทาํงานชาวบานกจ็ะเขามาชวยเราดวย
 และเพือ่บรรเทาปญหาคาใชจายในการซอมบาํรงุของวดั ความรวมมอื
ในการทาํงานเรือ่งนีร้ะหวางชมุชนกบัเอสเอสไอ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
จํากัด (มหาชน) พรอมพนักงานที่มีความรูความชํานาญในดานวัสดุทนไฟและ
เตาเผาเหล็กอันเกิดจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวนที่เราดําเนินการและตรงกับการแกไขปญหาใหชุมชน ทีมงานอาสา
จึงไดรวมซอมแซมเรือเผาศพ ตลอดจนปรับปรุงผนังของเมรุที่ชํารุดของวัด
ตางๆ ในพื้นที่อําเภอบางสะพานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวน 36 แหง มูลคารวม
กวา 2,046,309 ลานบาท” 
 สาํหรบัโครงการจติอาสาดานการทาํนบุาํรงุรกัษาฌาปนสถานทีด่าํเนนิ
งานไปทัง้สิน้จาํนวน 36 แหง โดยรวมกบัชมุชนในการดาํเนนิการ ประกอบดวย
1. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดทุงมะพราว
2. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผา วัดหินกอง
3. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดสุวรรณาราม
4. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดคลองนํ้าเค็ม
5. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ วัดถํ้าคีรีวงค
6. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ ที่พักสงฆบานคลองลอย
7. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดเขาดิน
8. ปรับปรุงซอมแซมเรือเข็นศพที่เมรุ วัดหนองระแวง
9. ปรับปรุงซอมแซมเมรุวัดถํ้ามารอง
10. ปรับปรุงซอมแซมเมรุ สํานักสงฆวังยาว
11. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดดงไมงาม
12. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดดอนสําราญ

“อําเภอยิ้ม”         

เพือ่ใหเกดิความสมบรูณ พนกังานเหลานีล้วนเหน็ความสาํคญัและยนิดทีีจ่ะชวย
เหลอืชมุชน และนาดใีจทีท่กุครัง้ทีเ่ราไปทาํงานชาวบานกจ็ะเขามาชวยเราดวย
 และเพือ่บรรเทาปญหาคาใชจายในการซอมบาํรงุของวดั ความรวมมอื
ในการทาํงานเรือ่งนีร้ะหวางชมุชนกบัเอสเอสไอ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
จํากัด (มหาชน) พรอมพนักงานที่มีความรูความชํานาญในดานวัสดุทนไฟและ
เตาเผาเหล็กอันเกิดจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวนที่เราดําเนินการและตรงกับการแกไขปญหาใหชุมชน ทีมงานอาสา
จึงไดรวมซอมแซมเรือเผาศพ ตลอดจนปรับปรุงผนังของเมรุที่ชํารุดของวัด
ตางๆ ในพื้นที่อําเภอบางสะพานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวน 36 แหง มูลคารวม
กวา 2,046,309 ลานบาท” 
 สาํหรบัโครงการจติอาสาดานการทาํนบุาํรงุรกัษาฌาปนสถานทีด่าํเนนิ
งานไปทัง้สิน้จาํนวน 36 แหง โดยรวมกบัชมุชนในการดาํเนนิการ ประกอบดวย
1. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดทุงมะพราว
2. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผา วัดหินกอง
3. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดสุวรรณาราม
4. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดคลองนํ้าเค็ม
5. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ วัดถํ้าคีรีวงค
6. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ ที่พักสงฆบานคลองลอย
7. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดเขาดิน
8. ปรับปรุงซอมแซมเรือเข็นศพที่เมรุ วัดหนองระแวง
9. ปรับปรุงซอมแซมเมรุวัดถํ้ามารอง
10. ปรับปรุงซอมแซมเมรุ สํานักสงฆวังยาว
11. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดดงไมงาม
12. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดดอนสําราญ

นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไอ
อาสา กลาววา “กิจกรรมจิตอาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เดินหนาสรางสรรคและรวมพัฒนาชุมชน
บางสะพานอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสรางประโยชนใหกับชุมชนบางสะพาน 
และสังคมอยางยั่งยืน โดยการดําเนินงานรวมกับพนักงาน ชุมชน และ
กลุมผูมีสวนไดเสีย อาทิ ดานสรางสาธารณะประโยชนใหแกสวนรวม 
ดานการทํานุบํารุงศาสนา ดานสุขภาพและกีฬา ดานพัฒนาการศึกษา 
และดานความปลอดภัยชุมชน”
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา กิจกรรมจิตอาสา
เอสเอสไอ ไดดาํเนนิการมาแลวสะสม 232 ความด ีซึง่ในป 2563 ทีผ่านมา 
มีโครงการอาสาในอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ที่ดําเนินงานไป
ทั้งสิ้นจํานวน 14 โครงการ (ความดี) และชุมชนไดเขามามีบทบาทในการ

13. ปรับปรุงซอมแซมวัดนาผักขวง และทําทางเดินหรอมมุงหลังคา
 ระหวางศาลาถึงเมรุ
14. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดทามะนาว
15. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดหวยทรายขาว
16. ปรับปรุงซอมแซมประตูเตาเผาศพและเรือเผาศพ วัดหนองมงคล
17. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดดอนอารีย
18. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดดอนตะเคียน
19. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดสามขุม
20. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดชองลม
21. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดรักดีคีรีวัน
22. ปรับปรุงซอมแซมซอมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดทุงกระถิน
23. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพวัดไทรคู

ดําเนินงานมากขึ้น โดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคการ
บริหารสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูประกอบการในพื้นที่ รวมถึงพนักงาน
และประชาชนจิตอาสาพื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกลเคียง 
 จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สามารถสรางสาธารณ-
ประโยชนในศาสนสถานอําเภอบางสะพาน ดานการซอมแซมและบํารุง
รักษาฌาปนสถาน หรือเรียกวา “เมรุเผาศพ” หรือ “เตาเผาศพ” ซึ่งมี
สภาพชาํรดุทรดุโทรมจาํนวนมาก และทาํใหประสทิธภิาพในการเผาลดลง
รวมถึงเกิดปญหามลพิษอีกดวย ท้ังนี้ จึงจําเปนตองมีการซอมบํารุง
รักษาอยางถูกวิธี 
 นายภาคินัย สนับแน่น ผูจัดการอาวุโส สวนงานเตาเผาเหล็ก     
เอสเอสไอ บอกวา “ดวยกระบวนการผลติเหลก็แผนรดีรอนชนดิมวน ตอง
เร่ิมจากการนําวัตถุดิบซึ่งก็คือเหล็กแทงแบน มาเผาใหความรอน เพ่ือ
ใหเหล็กพรอมท่ีจะรีดในขั้นตอนตอไป พ้ืนฐานที่เตาเผาของเราก็คือวัสดุ     
ทนไฟที่สามารถทนไฟไดถึง 1600 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาศพที่
ตองใชวัสดุที่ทนไฟเชนกัน แตอุณหภูมิเฉลี่ยของเตาเผาศพทั่วไปของวัด
จะอยูที่ประมาณ 600 - 800 องศา ซึ่งเตาทั้งสองมีกระบวนการที่ไมคอย
ตางกันมากนัก รวมถึงทีมพนักงานอาสาของเรามีทักษะและความ
เชีย่วชาญ จงึปรบัปรงุและซอมแซมเรอืเผาศพและผนงัเมรไุดเปนอยางด”ี
 “สวนใหญเราจะนาํวสัดขุองเรา ไปซอมแซมเรอืเผาศพมากกวาเตา
เผาศพ ซึ่งเรือเผาศพหลักๆจะประกอบดวย 2 สวนหลัก คือฉนวนก็คือปูน
ทนไฟและสวนตัวเรือท่ีจะทํามาจากเหล็กหลอ เคสที่เจอสวนใหญเรือเผา
ศพจะชํารุด เราก็จะนําแผนเหล็กของเราและปูนเฉพาะที่มีคุณสมบัติทน
ไฟที่เหลือจากที่เราใชภายในโรงงานไปซอมให อีกสวนที่สําคัญคือคนที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะงานของเรา ซึ่งตองลงไปประเมินงานกอนลงมือ

24. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเรือเผาศพวัดทุงกระตายทอง
25. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเรือเผาศพวัดวังนํ้าเขียว
26. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและทาสีศาลาสวดอภิธรรม วัดเขาตะลอม
27. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพวัดชัยภูมิ
28. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ วัดเขาโบสถพระอารามหลวง
29. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดไรบน
30. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดถํ้าเขานอย
31. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและทาสีเมรุเผาศพ วัดทุงไทรทอง
32. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ
33. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดไรบน
34. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดถํ้าเขานอย
35. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและทาสีเมรุเผาศพ วัดทุงไทรทอง
36. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ
 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ รเิริม่
โครงการเอสเอสไออาสาเมื่อป พ.ศ. 2551 ไดดําเนินกิจกรรมจิตอาสา     
ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงานในแตละ
หนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอาสาและรวมสนับสนุนทีม
พนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญและชาํนาญเขามาเปนผูรบัผดิชอบและดาํเนนิ
โครงการ ซึง่ตลอดระยะเวลา 13 ปทีผ่านมา เอสเอสไอไดดาํเนนิโครงการ
เอสเอสไออาสารวมแลวกวา 232 โครงการ แบงเปนการดาํเนนิงานอาสา
ในรูปแบบงานซอม งานสราง งานปรับปรุง และงานอาสาในรูปแบบอื่น 
อาทิ การรณรงค การอนุรักษวัฒนธรรมรวมทั้งการสืบสานประเพณี
ตางๆ เปนตน

“บางสะพานสดใส  เอสเอสไออาสา”

ดำ�เนินธุรกิจของกลุ่ม ในก�รบริห�รจัดก�รด้�น
สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒน�ชุมชน โดยมี น�ย
เลิศยศ แย้มพร�ย น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น เป็น
ประธ�นเปิดโครงก�ร “หน่วยบูรณ�ก�ร เยี่ยม
ย�มไถ่ถ�ม เต็มใจบริก�ร กิจกรรมอำ�เภอยิ้ม...
เคลือ่นที”่ ณ ศ�ล�อเนกประสงคบ์�้นหนองมงคล 

คว�มเดือดร้อนให้กับประช�ชนเชิงรุก ให้บริก�ร
ข้อมูลข่�วส�ร ให้คำ�ปรึกษ� รับเรื่องและข้อ
เสนอแนะของประช�ชนโดยร่วมกับหน่วยง�น
ต่�งๆ ในพื้นที่ให้ส�ม�รถบริก�รแก่ประช�ชนได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้�ง
รอยยิ้มให้กับพี่น้องอำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด

หมู่ที่ 7 ตำ�บลธงชัย อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
  สำ�หรับ ”กิจกรรมอำ�เภอยิ้ม...เคลื่อนที่” 
อำ�เภอบ�งสะพ�น ได้นำ�หน่วยง�นภ�ครัฐ 
รัฐวิส�หกิจและภ�คเอกชนในพื้นที่บ�งสะพ�น 
ออกบริก�รประช�ชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญห�

ประจวบคีรีขันธ์   
  โดยภ�ยในบูธนิทรรศก�รของกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� ประกอบด้วย ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูล
ข่�วส�รด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ ด้�นก�รพัฒน�        
ที่ยั่งยืน ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและ    
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหล็กให้ประช�ชนในพื้นที่ 

เพื่อให้ชุมชนรับทร�บและมีคว�มมั่นใจในก�ร
ดำ�เนนิธรุกจิของกลุม่เหลก็สหวริยิ�ในก�รบรหิ�ร
จัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒน�ชุมชน 
นอกจ�กนี้ยังจัดกิจกรรมเกมส์ อ�ทิ บิงโก        
ก�รตอบคำ�ถ�ม เพื่อเปิดโอก�สให้ประช�ชนได้      
รว่มสนกุลุน้รบัของร�งวลัจ�กกลุม่เหลก็สหวริยิ� จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 
2564 กลุม่เหลก็สหวริยิ� 
ประกอบด้วย บริษัท 
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี 
จำ�กดั (มห�ชน) หรอื SSI
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ
TCRSS บรษิทั เหลก็แผน่
เคลือบไทย  จำ�กัด  หรือ
TCS และ บริษัท บ�งสะพ�น
บ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ BSBM ร่วมกับอำ�เภอ
บ�งสะพ�น โดยจัดบูธ
นิทรรศก�รในโครงก�ร 
“หน่วยบูรณ�ก�ร เยี่ยมย�มถ�มไถ่ เต็มใจ
บริก�ร” ประจำ�ปี 2564 ประช�สัมพันธ์ข้อมูล
ข่�วส�รด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ ด้�นก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืน ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหล็กให้ประช�ชนในพื้นที่ 
เพื่อให้ชุมชนรับทร�บและมีคว�มมั่นใจในก�ร

สร้�งคว�มสุขและรอย
ยิ้มให้แก่ผู้เข้�เยี่ยมชม
บูธนิทรรศก�รเป็นจำ�นวน
ม�ก 
  นอกจ�กนี ้ยงัมบีธู
จำ�หน่�ยสินค้� OTOP 
ของแต่ละชุมชน ภ�ยใน
ง�น และก�รมอบถุง
ยั ง ชี พ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ย � ก ไ ร้  
ผู้ สูงอ�ยุ  และผู้พิก�ร 
จำ�นวน 85 ชดุ หนว่ยง�น
ต่�งๆ แจ้งข้อร�ชก�รให้
ประช�ชนทร�บ โดยมี
หน่วยง�นร�ชก�รภ�ค
รัฐ ภ�คเอกชนในพื้นที่ 
ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้ปกครอง

ท้องที่ และประช�ชนในพื้นที่เข้�ร่วมกิจกรรม   
เป็นจำ�นวนม�ก ทั้งนี้ ก�รจัดกิจกรรมโครงก�ร
ดังกล่�ว ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ม�ตรก�รของ
กระทรวงส�ธ�รณสุขในก�รป้องกันก�รแพร่
ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) 
อย่�งเคร่งครัด

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา”
ปฏิบัติการซ่อมแซมฌาปนสถาน 36 วัด
รักษชุมชน - รักษโลก - รักษประเพณี



ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25644 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  น�ยวิน  วิริยประไพกิจ  ,  น�ยน�ว�  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  น�ยผดุงศักดิ์  ปร�ณอุดมรัตน์  ,  น�งส�วจันทน�  วงษ์ว�นิช  ,  น�ยมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
น�ยณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  น�งส�วดิสย�กุล  แซ่อึ้ง  ,  น�งพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำ�หนงัสอืพมิพ ์ข�่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทคว�มและภ�พทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ข�่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิ�
สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) ห�้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำ�ซำ�้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุ�ต และบทคว�มใดๆ ทีเ่ปน็ก�รแสดงคว�มคดิเหน็ วจิ�รณ ์หรอืวเิคร�ะห ์เปน็เพยีงคว�มเหน็ของนกัเขยีน ท�งคณะผูจ้ดัทำ�ขอสงวนสทิธิใ์นก�รรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน เม.ย. 64

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหน่งผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผ่านเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผ่านการคัดเลือก ไดแก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  (มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ) 
 - วศิวกรสิง่แวดลอม (ระบบบาํบดันํา้) วฒุปิรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอม 
  (มีประสบการณออกแบบระบบบําบัดนํ้า) 
 - วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ

• พนักงาน Charging & Combustion  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

• พนักงานดับเพลิง (Fireman)  จํานวน 1 อัตรา
 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  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ทุกสาขา
• พนักงานปฏิบัติการฝายผลิต  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกรซอมบํารุง  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ มีประสบการณ 
 1- 3 ป ในสายงานซอมบํารุงเครื่องจักร

• Site manager  จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
 ประสบการณอยางนอย 10 ป (มีใบประกอบวิชาชีพในสายงานซอมบํารุงเครื่องจักร)

• Project sales executive  1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรศิลปะการสื่อสาร หรือสาขา
 ที่เกี่ยวของ ประสบการณอยางนอย 1- 3 ป

 ทํางาน (ถาม)ี การสอบขอเขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตล่ะบรษิทักาํหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดต่อ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
 หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แม่รําพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอ่าวฯ โทร 
 032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปวส.  สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต  (มีความรูและประสบการณ
 ดานชางยนต ระบบชวงลาง)

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 (ผาน
 การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• หัวหนางานจัดซื้อ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานบางสะพาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือบริหารธุรกิจ (มีประสบการณ
 จัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป จัดซื้อตางประเทศ และจัดซื้อทั่วไป 5 ป)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกรซอมบํารุง  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• พนักงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

รุดหนาแลว 80%

WCE มั่นใจเสร็จพรอมส่งมอบทางหลวงชนบทสิงหานี้

รุดหนาแลว 80%

WCE มั่นใจเสร็จพรอมส่งมอบทางหลวงชนบทสิงหานี้WCE มั่นใจเสร็จพรอมส่งมอบทางหลวงชนบทสิงหานี้
สะพานเหล็กขามแม่นํ้าน่านพิษณุโลก

ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� ต�มที่ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำ�กัด 
หรือ WCE ธุรกิจวิศวกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริย� 
ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กกรมท�งหลวงชนบท 
ใหเ้ปน็ผูด้ำ�เนนิก�รกอ่สร�้งสะพ�นข�้มแมน่ำ�้
น่�นขน�ดคว�มย�วสะพ�น 120 เมตร กว้�ง
รวม 19 เมตร เปน็สะพ�นเหลก็โคง้ (Steel Arch 
Bridge) คว�มย�ว 80 เมตร สำ�หรับรถยนต์
ข้�ม ส่วนต่อสะพ�นเชิงล�ดทั้งสองด้�นของ
สะพ�น คว�มย�วด้�นละ 20 เมตร ท�งเท้�
และท�งจักรย�น คว�มกว้�งด้�นละ 4.55 
เมตร ทั้งสองด้�นตลอดคว�มย�วสะพ�น   
รวมมูลค่�ง�น 79.95 ล้�นบ�ท โดยมีระยะ
เวล�กอ่สร�้งตัง้แตเ่ดอืนกนัย�ยน 2562 จนถงึ
เดือน สิงห�คม 2564 นั้น
  นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว์ กรรมก�ร
ผู้จัดก�ร บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำ�กัด 
หรือ WCE เปิดเผยถึงคว�มคืบหน้�โครงก�ร
ดงักล�่วว�่ “ภ�พรวมง�นกอ่สร�้งสะพ�นข�้ม
แม่นำ้�น่�นคืบหน้�ไปแล้วร้อยละ 80 โดยง�น
หลกัคอืตวัโครงสร�้งสะพ�นเหลก็โคง้ทีใ่ชว้สัดุ
เหลก็คณุภ�พจ�กบรษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิ� 
เพื่อนำ�ม�ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้�ง ได้ประกอบ

ติดตั้งแล้วเสร็จเหลือเพียงก�รรื้อนั่งร้�นก่อสร้�ง
สะพ�นออกเท่�นั้น ส่วนง�นอื่นๆ ที่เหลือคือ ง�น
พื้นสะพ�น ง�นไฟฟ้�ส่องสว่�ง ง�นจร�จร และ
ง�นปรับปรุงภูมิทัศน์ WCE เชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถ
ส่งมอบง�นก่อสร้�งสะพ�นทั้งหมดได้ในเดือน
สิงห�คมนี้แน่นอน
  ก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�น่�น จังหวัด
พิษณุโลกน้ี ดำ�เนินก�รผลิตทุกข้ันตอนจ�กโรงง�น

WCE บ�งสะพ�นทั้งหมด  ได้แก่ ก�รทำ�แบบ ว�ด
แบบ ตัดชิ้นส่วน ก�รผลิตและทดลองประกอบ 
(Pre Assembly) โครงสร้�งเสมือนจริง ยกเว้นก�ร
ชุบกัลว�ไนซ์เท่�นั้น ต้องนำ�ส่งชิ้นส่วนไปชุบที่
โรงง�นจังหวัดชลบุรี แล้วจึงขนส่งโครงสร้�งชิ้น
ส่วนทั้งหมดไปติดตั้งที่ไซด์ง�น จังหวัดพิษณุโลก 
โดยในกระบวนก�รผลิตจะมีก�รตรวจสอบ
คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นทุกขั้นตอนครับ”  

  สะพ�นข้�มแม่นำ้�น่�น ถือเป็นสะพ�น
แลนด์ม�ร์ควัฒนธรรมแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริม
ก�รทอ่งเทีย่วจงัหวดัพษิณใุหค้กึคกั เพร�ะเปน็
จดุเชือ่มตอ่แหลง่ทีต่ัง้ของศ�สนสถ�นทีส่ำ�คญั
สองฝังแมน่ำ�้ของจงัหวดัหล�ยแหง่ คอื วดัพระ
ศรรีตันมห�ธ�ตวุรมห�วหิ�ร วดัน�งพญ� และ
วดัร�ชบรูณะ พรอ้มกบัชว่ยลดคว�มหน�แนน่
ด้�นจร�จร

หมายเหตุ  :   กรมทางหลวงชนบท
ออกแบบสะพานขามแม่นํ้าน่านแห่งนี้
โดยยึดหลักการลดความหนาแน่นดาน
การจราจร ความสะดวกสบายในการ
สัญจรทั้งทางนํ้าและทางบก ความ
สอดคลองกับจิตรกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น ดวยวิธีการออกแบบ  
ไม่ ใหมี เสาตอม่อสะพานในแม่นํ้ า
เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวถูกใชเปน
สถานที่จัดงานประเพณีการแข่งเรือยาว
ท่ีเปนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึง
ของจงัหวดัพษิณโุลกท่ีดาํเนินการกนัมา
ต่อเน่ืองยาวนาน นอกจากน้ีการใชรูปแบบ
ทางจิตรกรรมของทองถิน่มาประยกุตก์บั
ส่วนประกอบต่างของสะพาน


