
SSIอบรมจป.พนักงานโรงงาน100% มุงเปาอุบัติเหตุข้ันหยุดงานเปนศูนย 

ทวนสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทำางาน	 SSI	 มุ่งเป้าอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน					
เป็นศูนย์	“เอสเอสไอ”	(โรงงานบางสะพาน)	
โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอสเอสไอ

ร่วมกับสำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยั	จดัอบรมจป.พนกังานระดบับงัคบั
บัญชา	เพ่ือทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งสอดคล้องตาม
เปา้หมายของป	ี2564	ของโรงงาน		ผูบ้รหิารฯ
เผย	 การฝกอบรมความปลอดภัย	 อาชีว-
อนามัย	และสภาพแวดล้อม	 			อ่านต่อ น.4

ปที่  12   ฉบับที่  200   ประจําวันที่  1  มิถุนายน  2564

Leading Innovative and Reliable Steel Company

ห่วงใยส่ิงแวดล้อมชุมชนบางสะพาน-
พนักงานปลอดภัยโควิด	เอสเอสไอ
(โรงงานบางสะพาน)	บริหารจัดการ
ขยะทีเ่ปน็หนา้กากอนามยัทีใ่ชแ้ลว้	
ด้วยการกำาหนดจุดทิ้ง	 “หน้ากาก
อนามัย”	จำานวน	3	จุด	(ห้องพยาบาล
บริเวณทางเข้า-ออก	ป้อมรักษาความ
ปลอดภัย)	ผู้บริหารเผย	 รณรงค์ให้
พนักงานใช้หน้ากากผ้าได้	 ช่วยลด
ปริมาณขยะหน้ากากอนามัย	 ลด
ภาระของ	ระบบเก็บขนและกำาจัด
ขยะติดเชื้อได้	 					อ่านต่อ น.3

SSI ห่วงใยสวล.
ชุมชน - โรงงาน
ยกการดจัดการ
ขยะหนากากอนามยั

X      เพ่ือชมุชนบางสะพานปลอดภยั “กลุม่เหลก็สหวริยิา” มอบเครือ่งวดัอณุหภมิู
อินฟราเรด 71 หมู่บ้าน	 กลุ่มเหล็กสหวิริยา	 (SSI,	 TCRSS,	 TCS,	BSBM,	WCE)	 เดินหน้าสนับสนุน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	อย่างต่อเนื่อง	 โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด											
ให้แก่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำาเภอบางสะพานผ่านผู้นำาชุมชน	71	หมู่บ้าน	 7	ตำาบลในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน						
ภายใตโ้ครงการความรว่มมอื	Save	Bangsaphan	เพือ่รว่มปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสั	COVID-19	
ตามแนววถิใีหม	่(New	Normal)	เสรมิสรา้งความปลอดภยัใหแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ฐัและประชาชนในพืน้ทีบ่างสะพาน
ใหไ้ดร้บัผลกระทบนอ้ยทีส่ดุ	โดยม	ีนายเลศิยศ	แยม้พราย	นายอำาเภอบางสะพาน	ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิี
รับมอบ	ณ	หอประชุมอำาเภอบางสะพาน

เดินหนา#SaveBangsaphanSaveBangsaphanSaveBangsaphan
รัฐ  - กลุมเหล็ก  - ปชช.ปองโควิด

น.3

สนบัสนนุเวชภณัฑ-แผนเพ่ิมหองความดนัลบ
ผอ.เชิดชายชวนพีน่องบางสะพานรับวคัซนี

สถานการณ์โควิด-19	ระลอกใหม่ยังน่า
เป็นห่วง	 ประจวบฯป่วยสะสมกว่า	
1,500	 รายแล้ว	 ในขณะที่พบคลัสเตอร์
ใหม่ในจังหวัดเพิ่มเติม	บางสะพานยัง
คงมาตรการเขม้พรอ้มตัง้ดา่นตรวจตรา
คัดกรองบุคคลเสี่ยง	 ภาครัฐ-ราษฎร์-
เอกชนเดนิหนา้	SaveBangsaphan	เตม็ที่
กลุ่มเหล็กสหวิริยา	 (SSI	 TCRSS	WCE	
TCS	BSBM)	ดแูลพนกังานเขม้ขน้	พรอ้ม
สนับสนุนเวชภัณฑ์	 เครื่องวัดอุณหภูมิ	
หน้ากาก	 โรงพยาบาล-ชุมชน-โรงเรียน	
จับมือโรงพยาบาล		และซัพพลายเออร์
สร้างห้องความดันลบห้องที่สามให้
โรงพยาบาล	ส่วนบริษัทห้างร้านและ
ประชาชน	นำา้ใจไหลหลัง่สูโ่รงพยาบาล
ผอ.	เชดิชายยำา้เชญิชวนคนบางสะพาน
ฉีดวัคซีน	ล่าสุดมีข่าวดีผู้ป่วยบางสะพาน
23	 คนรักษาหายหมดแล้วและไม่มี											
ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม          อ่านต่อ น.2



ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25642 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

SaveBangsaphan  ต่อจากหน้า 1

	 	 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ-19) เปดิเผยสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19	ระลอกใหมข่องประเทศ
ไทย 	ณ 	วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 	มียอดผู้ป่วยสะสม
106,576 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 61,768 ราย และ
ยอดผู้เสียชีวิต  712  ราย  (ตั้งแต่  1  เมษายน  2564)  		
ส่วนพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มียอดผู้ป่วยสะสม	
1,596 ราย อยู่ระหว่างการรักษา	318	ราย ผู้ป่วยรักษา
หาย	1,274 ราย และมีจำานวนผู้เสียชีวิต	4	ราย  
	 	 ขณะที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์	 รายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
ระลอกใหม่ อำาเภอบางสะพาน มีรายงานผู้ติดเชื้อใน
พื้นที่ โดยอัตราผู้ป่วยยืนยันสะสม 	23 	ราย		ผู้ป่วยอยู่
ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ	จำานวน 61 ราย	ผลไม่พบ
เชื้อ 776 ราย	รวมยอดสะสมตรวจ		จำานวนทั้งสิ้น		860
ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่ 24 พฤษภาคม 2564)  
	 	 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ						
โรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกคำาสั่งให้
หนว่ยงานราชการทกุแหง่จดัรปูแบบการทำางานทีบ่า้น
Work	from	Home อย่างเต็มรูปแบบช่วงหลังเทศกาล
สงกรานต	์และขอความรว่มมอืหนว่ยงานภาคเอกชน
ร่วมมือจัดรูปแบบการทำางานดังกล่าว	 อย่างน้อย	 2	
สัปดาห์	 โดยในเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด	 เพื่อช่วย
ลดและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19	 ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
	 	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อความไม่ประมาทและความ
ปลอดภัยของประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข	ภาคเอกชน	และประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ	 ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกัน	 โดย
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล
และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	 การติดตาม
สอบสวนโรค	 รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ 
	 	 ผู้สื่อข่าว  “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	 รายงาน
ว่าในส่วนของอำาเภอบางสะพานนั้น	 นับตั้งแต่เกิด
สถานการณ์โรคระบาดระลอกใหม่นั้น	 อำาเภอบาง-
สะพานมีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควดิ19	ในพืน้ทีข่องอำาเภอบางสะพานอยา่ง		
เข้มข้น	 ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร	และพยายามเฝ้า
ระวังกันอย่างต่อเนื่องตามประกาศของรัฐบาล	 โดย
อำาเภอและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงประชาสมัพนัธ์
ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังป้องกันตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
4	ประเด็นหลัก	คือ  
	 1.	 ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนหมั่นตรวจ
อุณหภูมิร่างกายตนเองอยู่เสมอ   
	 2.	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
	 3.	 หมั่นล้างมือด้วยนำ้าและเจลแอลกอฮอล์ 
	 4.	 เวน้ระยะหา่งทางสงัคม		ซึง่ปฏบิตัติามแนวทาง
ด้านสาธารณสุข	และได้ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ดา้นผูน้ำาไมว่า่จะเปน็กำานนัผูใ้หญบ่า้นหรอืทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	และหน่วยงานทุกภาคส่วน	สำาหรับ
พีน่อ้งประชาชนตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในเรือ่งนี้
มาก	รวมถงึใหค้วามรว่มมอืไดเ้ปน็อยา่งด	ีและชว่ยกนั
ระมัดระวัง	โดยเฉพาะเมื่อมีประชาชนจากต่างพื้นที่
เข้ามาในพ้ืนท่ีของบางสะพาน	พร้อมเชิญชวนประชาชน
ลงทะเบยีนและเขา้รบัการฉดีวคัซนีโควดิ 19 เพือ่เสรมิ
สรา้งภมูคิุม้กนั	ลดความรนุแรงของอาการปว่ย	รวมถงึ

ลดการสูญเสียจากโรคระบาดอีกด้วย 
	 	 นอกจากปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด	 ยังได้บูรณาการของฝ่ายปกครอง
และตำารวจรวมทั้งกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 ด้วยการจัดตั้ง
จุดตรวจ	จุดสกัดหรือด่านชุมชนในพื้นที่ทั้ง	 7	ตำาบล	
10	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 บูรณาการทั้งฝ่าย
ปกครอง	ตำารวจ	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และอาสา
สมัคร	ชรบ.	อปพร.	อสม.	เจ้าหน้าที่สารธารณสุข	ช่วย
กนัตัง้ดา่นคดักรองและจดุตรวจชมุชนเพือ่ดแูลพีน่อ้ง
ประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย 

ภาครัฐ-ราษฎร์ เดินหน้า SaveBangsaphan	

	 	 สำาหรับความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนพร้อม
ประชาชนในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพานเดนิหนา้โครงการ
ความรว่มมอื #SaveBangsaphan ปฏบิตักิารสนบัสนนุ
เพื่อลดภาระให้แพทย์ 	 บุคลากรทางการแพทย์ 												
เจา้หนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดท้ำางานดา้นสาธารณสขุไดอ้ยา่ง
เต็มที่	โดยในส่วนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา	ซึ่งประกอบ
ด้วย	SSI	 TCRSS	WCE	TCS	BSBM	นั้น	นอกจากจะ
ร่วมประชุมหารือกับ	ศบค.อำาเภอบางสะพาน	 เพื่อ	
นำามาตรการต่างๆ	ไปดำาเนินการของกลุ่มบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายของราชการและยังได้ร่วม
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ	 ให้กับโรง-
พยาบาล	สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดรวม
71  หมู่บ้าน	 และโรงเรียนต่างๆ	 ในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน	เพือ่ตรวจคดักรองในพืน้ที	่หนา้กากกรอง
อนุภาคชนิดใช้ครั้งเดียว	 และหน้ากากอนามัย N95  	
สนับสนุนหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์โรงเรียน	
มอบหนา้กากเฟซชลิดแ์ละอาหารจำานวนหนึง่บรเิวณ
ด่านตรวจคัดกรองชุมชน		และล่าสุดได้ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลบางสะพานจัดทำาโครงการสร้างห้อง
ความดนัลบหอ้งทีส่าม	ณ	อาคารใหมข่องโรงพยาบาล	
โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ขาย	
(ซัพพลายเออร์)	 ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกด้วย	ห้อง
ความดนัลบดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการจดัซือ้จดัจา้งกอ่น
ดำาเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม

	 	 นอกจากนีผู้ป้ระกอบการรา้นคา้และประชาชน
ในพืน้ทีร่ว่มแบง่ปนัสิง่ของ	เครือ่งอปุโภคบรโิภคตา่งๆ	
ให้กับโรงพยาบาลและห่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย	
เช่น	 อาทิ	 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พทิกัษ	์สภากาชาดไทย สนบัสนนุชดุธารนำา้ใจ	ชว่ยภยั
COVID-19	ชมรมฟุตบอล	เฮฮา	สปอร์ต มอบเตียง	2	เตียง
ให้โรงพยาบาลบางสะพาน ร้าน Monkey	cafe	มอบ
อาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าบริเวณ
จดุตรวจคดักรองชมุชน	และรา้นสวทีโฮม	เบเกอรี ่มอบ
ขนมปงักบัเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลบางสะพาน เปน็ตน้ 

	
	

				 	 นายแพทย์เชิดชาย  ชยวัฑโฒ		ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลบางสะพาน	 ให้สัมภาษณ์ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอว่า	 “ถึงแม้สถานการณ์ของบางสะพาน
บ้านเราตอนนี้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์โดย
ภาพรวมของทั้งประเทศยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง	
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดังนั้น	
เพื่อลดการระบาดของโรค	 ขอให้ประชาชนยึดหลัก
ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด	คือ	การเว้นระยะห่าง	
1-2	เมตร	หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด	งดการรวมกลุ่ม	
เพราะเราไม่รู้เลยว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับเราจะเป็น
พาหะของโรคหรือไม่หรือมีโรคโดยที่ไม่มีอาการหรือ
ไม่	 รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา	ลา้งมอืดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอลบ์อ่ยๆ	
เพราะถงึแมจ้ะมกีารกระจายวคัซนีไปบา้งแลว้แตก่ย็งั
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่”  
	 	 “ท้ังน้ี ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน
โควิด-19	ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”	แบ่งเป็น	2	ระยะ	คือ 
	 	 ระยะท่ี	1	กลุ่มเป้าหมายระยะน้ี	คือ	ผู้สูงอายุ	60	ปี
ข้ึนไป	และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	7	กลุ่มโรค	(โรคทางเดินหายใจ
เร้ือรังรุนแรง	โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคไตวายเร้ือรัง
โรคหลอดเลือดสมอง	 โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการ
รักษา	โรคเบาหวาน	และโรคอ้วน)	(ฉีดวัคซีนแอสตร้า
เซนเนก้า)  โดยจะฉีดวันที่	 7-10	มิถุนายน	2564	 โดย
แบ่งเป็น	 3	สถานที่	 คือ	 1)	 โรงพยาบาลบางสะพาน	
ณ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	 (อาคารหลังใหม่)	
(สำาหรบัประชาชนตำาบลกำาเนดินพคณุ	พงศป์ระศาสน	์

และแม่รำาพึง)	2)	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำาบล
ร่อนทอง	 (ประชาชนตำาบลร่อนทอง	ทองมงคล)	และ	
3)	 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำาบลบ้านกรูด	
(ประชาชนตำาบลธงชัย	ชัยเกษม) 
	 	 ระยะที่	 2	สำาหรับประชาชนทั่วไปจะฉีดในช่วง
หลังเดือน	กรกฎาคม	2564	(ฉีดวัคซีนซิโนแวค)	ขอให้
มาฉดีวคัซนีเพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเองและประโยชน์
ต่อภาพรวมทำาให้เกิด  “ภูมิคุ้มกันหมู่”  และลดการ
ระบาดของโรคได้ในที่สุด” นพ.เชิดชายกล่าว 

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้มมาตรการป้องโควิด-19

	 	 นายมนินทร์  อินทร์พรหม	 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	
(มหาชน)	 หรือ	 เอสเอสไอ	 (โรงงานบางสะพาน)	 ให้
สัมภาษณ์ว่า “บริษัทฯ	เห็นถึงความเดือดร้อนและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำานวนมากทั่วประเทศ
จากสถานการณ์ดังกล่าว	 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งช่วย
แบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนนั้นให้เบาลง	โดย
สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล	และ
ด่านตรวจชุมชน	ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ		และประชาชน		ให้กับผู้ที่เดือดร้อน	อีกทั้ง
เดินหนา้โครงการความร่วมมือ SaveBangsaphan	เพือ่
ป้องกันพี่น้องบางสะพานปลอดภัย	 และมีช่องทาง
สื่อสารรณรงค์ผ่านเฟสบุคกลุ่มสาธารณะ  #Save-
Bangsaphan  ใช้สื่อสารข้อมูล	 ความรู้และรายงาน
สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันในอำาเภอบางสะพาน
รวมถึงเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวและประสาน
ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะ
ชนอีกทางหนึ่ง หากเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สิ่ง
สำาคัญคือความร่วมมือของพวกเราทุกคนครับ”  
	 	 ดา้น	นายจิร โชตนุิชิต	ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวุโส	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	
(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	(สำานักงานกรุงเทพฯ)	กล่าว
วา่ “การแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ระลอกใหม	่ทกุ
ภาคส่วนได้รับผลกระทบจำานวนมาก	ผู้ประกอบการ
ร้านค้า	เจ้าของกิจการ	รวมถึงประชาชน	ได้รับความ
เดือดร้อนและผลกระทบจากวิกฤตอีกครั้ง	ทั้งนี้	 เพื่อ
ช่วยแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนนั้นให้เบาลง	
บริษัทฯ	 ได้จัดทำาโครงการตู้  “ปันสุข	ปันนำ้าใจ  #2”	
พร้อมของอุปโภคบริโภค	 ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานีตำารวจยานนาวา	ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป้อมจราจร
แยกสาธร	 สถานี  BTS  สุรศักดิ์	 ให้กับผู้ที่เดือดร้อน	
สามารถนำาสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัวได้ครับ” 	 
	 	 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า  กลุ่มเหล็กสหวิริยายัง
ปฏิบัติการคุมเข้มรับมือ Covid-19 ทั้ง 8 มาตรการของ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา  ซึ่งประกอบด้วย	 การตั้งศูนย์
บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิด-19	
มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อ-พนักงาน	100%	มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม-ใส่หน้ากากอนามัย	จัดทำา
ความสะอาด-ฆา่เชือ้สำานกังานและรถรบัสง่พนกังาน	
งดให้พนักงานเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเส่ียงทุกกรณี		หากเกิด
กรณีเสี่ยงให้พนักงานหยุดเฝ้าระวัง	14	วัน	งดการจัด
กิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก	และปฏิบัติตาม
มาตรการกรมควบคุมโรคอย่างเคร่ดครัดแล้ว	กลุ่มเหล็ก
สหวริยิายงัไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัโดยประกาศ
มาตรการ Work	Form	Home ให้พนักงานทำางานจากท่ีบ้าน
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
โควิด-19	 ด้วยการลดการเคลื่อนย้ายของพนักงาน
จากการเดนิทางและปฎสิมัพนัธข์องพนกังานภายใน
องค์กร	ซึ่งคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ
อนามัยของพนักงานเป็นสำาคัญ	สำาหรับสำานักงาน

X
 

        กลุ่มเหล็กสหวิริยาติดอาวุธนักรบชุดกาวน์  มอบ
หน้ากากอนามัย N95 รพ.บางสะพาน 	 	 กลุ่มเหล็ก
สหวริยิา	โดยคณะทำางานเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืฯ	รว่มสง่กำาลงัใจและ
ความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์	 โรงพยาบาลบางสะพาน	ผู้เปรียบ
เสมือน	 “นักรบชุดกาวน์”	ด่านหน้าในอำาเภอบางสะพานที่ต้องรับมือใน
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 โดยส่งมอบหน้ากาก
อนามยั	N95	เพือ่ใชใ้นการยบัยัง้การแพรก่ระจายของเชือ้โรค	ลดความเสีย่ง
ในการตดิเชือ้จากการปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาล
บางสะพาน	ภายใต้โครงการ	Save	Bangsaphan	โดยมี	นายแพทย์เชิดชาย	
ชยวฑัโฒ	ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน	เปน็ผูร้บัมอบ	ณ	ตกึผูป้ว่ย
นอกและอุบัติเหตุ	โรงพยาบาลบางสะพาน

กรุงเทพฯกำาหนดให้เริ่มปฏิบัติงานจากบ้านตั้งแต่					
วันที่	9	เมษายน	และสำานักงานบางสะพานเริ่มตั้งแต่
วันที่	 19	 เมษายนเป็นต้นไป	ทั้งนี้แนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานจากที่บ้านจะประเมินตามลักษณะการ
ปฎิบัติงาน	ซ่ึงกลุ่มพนักงานท่ีทำางานจากท่ีบ้านสามารถ
สือ่สารผา่นระบบออนไลน	์โดยสามารถประชมุ	พดูคยุ	
และแชรข์อ้มูลผา่น MS	Teams สง่ผลใหไ้มก่ระทบการ
ปฎิบัติงานและช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้อีกด้วย 
	 	 และเป็นท่ีน่ายินดีว่าเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564
ที่ผ่านมา อำาเภอบางสะพานไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการรักษาหายทั้งหมด
23 ราย มีอัตราผู้ป่วยยืนยันเป็นศูนย์



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

ห่วงใย สวล.   ต่อจากหน้า 1

	 ผู้สื่อข่าว	“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า	 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19	 ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ	
แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีการออก
มาตรการต่างๆ	 เพื่อการควบคุมการแพร่
ระบาดของโควดิ-19	ทีก่ระจายเปน็วงกวา้ง
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าว	ส่ิงท่ีทุกคน
ต้องมีไว้สำาหรับป้อง
กนัตนเองและขาด
ไม่ได้คือหน้ากาก
อนามัย	 และนั่น
หมายความว่าใน
แต่ละวันปริมาณ
ขย ะที่ เ กิ ด จ า ก
หน้ากากอนามัย
ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมี
จำานวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน	 และที่สำาคัญ
คือหน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อ	หาก
ทิ้งและกำาจัดไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนรอบข้างได้
	 	 ในส่วนของบริษัท	สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ
(โรงงานบางสะพาน)	ผู้ประกอบการอุตสาห-
กรรมเหล็กซึ่งดำาเนินธุรกิจในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน	จ.ประจวบฯ	มีการบริหารจัดการ
ขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว	 เพื่อ
ความปลอดภัยต่อพนักงาน	ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	 	 ซึง่โรงงานไดก้ำาหนดจดุทิง้	“หนา้กาก
อนามัย”	ที่กำาหนดจุดแยกจากขยะอื่นไว้
ชัดเจน	มีภาชนะรองรับสีแดงและติดป้าย
เฉพาะ	อาทิ	ห้องพยาบาล	บริเวณทาง

เขา้-ออก	ปอ้มรกัษาความปลอดภยั	เปน็ตน้
โดยกำาหนดวิธีการจัดการดังนี้
1.	 แยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะ
มูลฝอยประเภทอื่น	 เนื่องจากหน้ากาก
อนามัยเป็นขยะติดเชื้อ
2.	 พบัหนา้กากสว่นทีส่มัผสักบัใบหนา้เขา้
ด้านใน	เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากนำ้ามูก	
หรือนำ้าลายแพร่กระจาย
3.	 หลังทิ้งแล้ว	ควรล้างมือด้วยนำ้ากับสบู่	
หรอืเจลลา้งมอืทกุครัง้เพือ่สขุภาพอนามยั
ที่ดีของผู้ส่วมใส่

	 	 นายมนินทร์  อินทร์พรหม		ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เอสเอสไอ	 เล่าว่า	
“เราออกมาตรการคุมเข้มรับมือ	Covid-19
มาทั้งหมด	 8	มาตรการ	 เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	 การตั้งศูนย์บริหารจัดการ
และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโควิด-19	
มาตรการคดักรองผูต้ดิตอ่-พนกังาน	100%	
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม-ใส่
หน้ากากอนามัย	 จัดทำาความสะอาด-ฆ่า
เชื้อสำานักงานและรถรับส่งพนักงาน	งดให้
พนักงานเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี	
หากเกิดกรณีเสี่ยงให้พนักงานหยุดเฝ้า
ระวงั	14	วนั	งดการจดักจิกรรมทีม่ผีูเ้ขา้รว่ม
เปน็จำานวนมาก	และปฏบิตัติามมาตรการ
กรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	 รวมถึง

ความร่วมมือกับภาครัฐโดยประกาศ
มาตรการ	Work	Form	Home	ให้พนักงาน
ทำางานจากที่บ้านอีกด้วย”
	 	 “เรื่องสำาคัญอีกเรื่องคือการบริหาร
จัดการขยะ	 “หน้ากากอนามัย”	 ในภาวะ
สถานการณ์โควิด-19	นี้	 โดยโรงงานเอส-
เอสไอได้สื่อสารให้กับพนักงานได้ทราบ
อย่างทั่วถึง	 ถึงวิธีการจัดการที่ถูกต้องใน
ทุกช่องทาง	 ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย	
ประกาศภายใน	การทำาคลิปวิดิโอสร้างความ
เข้าใจพนักงาน	ซึ่งนับว่าเป็นการทำางาน

รว่มกนัของหลายฝา่ย	
ทั้งผู้บริหารโรงงาน	
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยครับ”	
	 	 	 	 	 “เรารณรงค์ให้
พนักงานใช้หน้ากาก
ผ้าที่สามารถใช้ซำ้าได้	
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ

ขยะหน้ากากอนามัย	 รวมถึงลดภาระของ
ระบบเก็บขนและกำาจัดขยะติดเชื้อได้ด้วย”	
นายมนินทร์	กล่าว	
	 	 ทั้งนี้	 หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจัด
ได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ	 ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับ
การกำาจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลก
ระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม	 เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ใช้
แล้วปนเปอนด้วยเสมหะ	นำ้าลาย	นำ้ามูก
ของบุคคลผู้ใช้หรือผู้เป็นพาหะนำาโรคได้
ดังนั้น	 โรงงานจะแยกจัดการไม่ปะปน
กับขยะประเภทอื่น	 ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ	ถุงขยะ	
“หนา้กาก”	จะถกูจดัการโดยมดัปดิปากถงุ
ให้แน่นรวบรวมและขนส่งนำาไปกำาจัดอย่าง
ถูกวิธีที่โรงพยาบาลบางสะพานต่อไป

SSI Steel Construction
Virtual Forum 2021

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก	 SSI	 Steel	
Construction	Virtual	Forum	2021	ซึ่งปีนี้มาในธีม	The	Rise	of	Steel	
Construction	After	Covid-19	Pandemic

Theme ของงานแบ่งออกเปน 3 วัน ดังนี้

Day 1 - Theme: Innovation and Research in Steel Construction
-	 เนือ้หาเกีย่วขอ้งกบันวตักรรมใหม่ๆ 	ทีจ่ะเกดิขึน้	และงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเหล็ก	เช่น	การนำาเสาเหล็กมาใช้กับระบบ
พืน้	post-tension	รวมถงึผลการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร	นอกจาก
นี้ยังมีการแข่งขันรอบ	Best	of	The	Best	Senior	Project	Award	จาก
น้องๆ	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	SSI4YE	2020

Day 2 - Theme: New Normal Steel Building Construction
-		 เนื้อหาเน้นไปที่งานก่อสร้างอาคารที่ใช้โครงสร้างเหล็กในการ
ก่อสร้างในยุคนิวนอมอล	 (New	 normal)	 ที่ต้องการ	ความโปร่ง	
โล่ง	 ไม่แออัด	 อันสะท้อนระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด	 (Optimum	
distancing)	 โดย	 โครงสร้างเหล็กเข้าไปช่วยเพิ่มพื้นที่	 (Space)	 ให้
กบัผูใ้ชโ้ครงสรา้งอาคาร	งานกอ่สรา้งจำาเปน็ตอ้งตอบโจทยใ์หก้บั
ผู้ก่อสร้างอาคาร	ในยุค	New	Normal	โดยเป็นงานก่อสร้างที่ใช้คน
นอ้ย	ไมเ่กดิความแออดัในสถานทีง่านกอ่สรา้ง	ชว่ยลดมลพษิจาก	
PM	2.5	(รถขนส่ง	รถติดจากการปิดการจราจรท่ียาวนาน)	และ	PM	10
(ฝุ่นขนาดใหญ่	จากโครงสร้างงานคอนกรีต	(Concrete	construction)
ตวัอยา่งเชน่	งานกอ่สรา้งโรงพยาบาลสนาม	ทีใ่ชเ้วลาเพยีง	15	วนั

Day 3 - Theme: New Normal Steel Infrastructure
-	 เนื้อหาทั้งหมดจะพูดถึงการอัพเดทโครงการก่อสร้างสะพานที่
กำาลังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างและการตรวจสอบและซ่อม
บำารงุ	เชน่	สะพานขา้มแมน่ำา้นา่น	จ.พษิณโุลก	และสะพานนวลฉว	ี
จ.นนทบุรี	 อีกทั้งจะมีการนำาเสนองานก่อสร้างสะพานโครงสร้าง
เหล็ก	(Steel	arch	bridge)	ข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา	จ.สิงห์บุรี

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา	
	 	 สามารถเร่ิมลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม	2564	ผ่านเว็บไซต์	-
https://construction-forum.ssi-steel.com/

ราคาค่าสมัคร	
Early	Bird	-	499	บาท
Regular	Price	-	799	บาท
Pre-Event	Price	-	999	บาท

	 	 สิทธิพิเศษสำาหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมงานสัมมนา	ลดราคาค่า				
ลงทะเบียน	50%	แบบอัตโนมัติไปเลย
	 	 ทั้งนี้	 งานสัมมนาจะจัดขึ้นในเดือน	พฤศจิกายน	 2564											
(วันและเวลาจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง)
	 	 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม	สอบถามได้ทาง	inbox:	
m.me/welovesteelconstruction	หรอืตดิตามไดท้างเวบ็ไซต	์https://
construction-forum.ssi-steel.com/?page_id=1058	ได้แล้ววันนี้

โลกปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดย       
มุงเนนการบริโภคมากขึ้นและจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร
โลก ยิ่งกอใหเกิดภาวการณบริโภคสินคาสิ้นเปลืองมากขึ้นตามไปดวย       
ซึ่งการที่จะตอบสนองตอความตองการดังกลาว ทําใหมีการผลิต  
ผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดในปริมาณที่มาก โดยผลิตภัณฑแตละชิ้น
ตองอาศยัทรพัยากรธรรมชาตใินการผลติ ดงันัน้หากการผลติเกดิขึน้
โดยไมคํานึงถึงปริมาณที่จํากัดของทรัพยากร ก็จะสงผลกระทบ      
รายแรงตอสิ่งแวดลอมได เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      
การเกิดมลภาวะตางๆ เปนตน
 ในสวนของแรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ ดานนโยบายการจดัซือ้
จัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในประเทศไทยไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีความเปนรูปธรรมมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งใหความสําคัญใน
การพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิต และใหความ
สําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนวัตถุดิบพื้นฐาน
ในการผลิต โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ไดใหความสําคัญในเรื่องน้ีอยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับทิศทางของกระแสโลก มีสาระสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 ดานภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม นับวามีบทบาทสําคัญ  
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการผลิตและการใหบริการ อีกท้ัง
ยังเปนผูบริโภคผลิตภัณฑและสินคา ซึ่งในแตละปภาคเอกชนไดใชเงิน
จํานวนมหาศาลในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ หากมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดซ้ือใหคํานึงถึงการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ก็จะกอใหเกิดการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน
อยางเปนรูปธรรม
 หากภาคเอกชนดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในองคกร นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิต
และลดรายจายดานการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นแลว ยังเปนการชวย
สงเสรมิภาพลกัษณทีด่ใีหแกองคกรในการมสีวนรวมชวยลดผลกระทบ
ปญหาสิง่แวดลอมและการผลติสนิคาทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมอกีดวย
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
ก็เชนเดียวกัน เรามุงสงเสริมใหเกิดการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อใหกระทบ

กับสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และสอดคลองกับเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) องคการ
สหประชาชาติ ในขอที่ 12 คือ รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่
ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) โดยดําเนิน
นโยบายการจดัซือ้ทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม หรอื Green Procurement 
อยางตอเน่ือง ดวยการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการที่อยูในรายการ
วัสดุตามขอกําหนดของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
 ในป 2564 น้ีเอสเอสไอไดจัดซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่ง-
แวดลอมสาํหรบัวสัดแุละอปุกรณทีอ่ยูในกลุมผลติภณัฑตามขอกาํหนด
ของสถาบนัสิง่แวดลอมไทยแลว 8 กลุมผลติภณัฑ ประกอบดวย 1. กลุม
ผลติภณัฑส ี2. กลุมผลติภณัฑทาํความสะอาด 3. กลุมผลติภณัฑไฟฟา 
4. กลุมผลิตภัณฑกระดาษอนามัย 5. กลุมผลิตภัณฑลบคําผิด 6.กลุม
ผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร 7. กลุมผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว
8.กลุมผลิตภัณฑกอกนํ้าและอุปกรณประหยัดน้ํา คิดเปนมูลคารวม 
228,257บาท และมีแผนสนับสนุนกลุมผูใหบริการดานการประหยัด
พลังงานเพิ่มเติมจํานวน 3 โครงการ คือ โครงการเปล่ียนชนิด Air 
Blower จาก Root Air Blower เปน Centrifugal Air Blower ใชสําหรับ
กระบวนการลางทรายกรองระบบบําบัดน้ํา และโครงการปรับปรุงระบบ
Cooling เตาเผา No.1 รวมถึง โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาอื่นๆ
เชน โครงการเปล่ียนหลอด LED 500W ทดแทน Spotlight HID 1000 W
 ทั้งน้ี หากตองการทราบวาสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอมมีอะไรบาง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับ สภา
อตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดพฒันาแอปพลเิคชนั “แอปเดยีวเขยีวทัว่
ไทย (Green Card Application)” เพื่อนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
มาเปนชองทางในการสงเสริมการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแหลงขอมูลคนหาสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนเครื่องมือผลักดันใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรม รานคา และโรงแรมมีการดําเนินการและพัฒนาสินคา
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ที่มาข้อมูล:
1.  คูม่อืการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ปนมติรตอ่สิง่แวดลอ้มภาคเอกชนองคกรธรุกจิ
       เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเว็บไซต http://www.tei.or.th/tbcsd
2. สํานักจัดซื้อกลุ่ม กลุ่มเหล็กสหวิริยา



ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25644 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน		วิริยประไพกิจ		,		นายนาวา		จันทนสุรคน		/		คณะผู้จัดทํา  :		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 มิ.ย. 64

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหน่งผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผ่านการคัดเลือก ได้แก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

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

• ผูจัดการสวนหองแลปและทดสอบผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมวสัด ุ/ โลหะการ มปีระสบการณดานการทดสอบคณุภาพ
 เหล็ก อยางนอย 5 ป

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)
• พนักงานควบคุมปนจั่น / เครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ปวช. - ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกรโยธา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณอยางนอย 1-3 ป (มีใบประกอบวิชาชีพ)

• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณจะ
 พิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

SSI อบรม      ต่อจากหน้า 1

 ทํางาน (ถา้ม)ี การสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตล่ะบรษิทักาํหนด 
4. พนักงานจ้างเหมา 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

 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
  อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
  วิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
 - วศิวกรเยาว (Junior Engineer) วเิคราะหคณุภาพ วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรม
  เคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

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

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ตนเรือ / กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
 (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของ
 เรือเดินในประเทศ)

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

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

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

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

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

ในการทำางาน	เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการทำางานในองค์กร
	 	 ผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	
รายงานว่า	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	
จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 เอสเอสไอ	 (โรงงาน
บางสะพาน)	โดยฝา่ยพฒันาทรพัยากรบคุคล
เอสเอสไอ	 ร่วมกับสำานักจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภยั	จดัอบรมเจา้หนา้ทีค่วาม
ปลอดภัยในการทำางาน	(จป.)	ให้กับพนักงาน
ระดับบังคับบัญชา	เพ่ือทบทวนหลักสูตรความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมใน
การทำางาน	ตลอดจนเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ
ในข้อบังคับตามกฎระเบียบความปลอดภัย
อาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ	เพ่ือ
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย	สอดคล้องตามเป้าหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของปี	2564	
	 	 นายมนินทร์ อินทร์พรหม	 ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต	บริษัท	
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด(มหาชน)	หรือ	
เอสเอสไอ	 กล่าวถึงนโยบายการจัดอบรม
ทบทวนหลักสูตรความปลอดภัย	 อาชีว
อนามัย	 และสิ่งแวดล้อมในการทำางานให้
กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นพนักงานระดับ
บังคับบัญชาที่เข้ามาปฎิบัติงานก่อนปี	พ.ศ.
2561	 	ซึ่งการจัดอบรมนี้ให้กับกลุ่มพนักงาน
ดังกล่าวเพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู้	
การปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการและ
เงือ่นไขการฝกอบรมผูบ้รหิาร	หวัหนา้งานและ
ลูกจ้าง	 ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ตาม	พรบ.
ความปลอดภยัฯ	พ.ศ.	2554	การเปลีย่นแปลง
ของกฎหมายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 รวมทั้งให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ
ตามกฎระเบยีบความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 ที่สำาคัญคือ
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย	สอดคล้องตามเป้าหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของปี	2564	
ของโรงงานที่มีเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บ
ถงึขัน้หยดุงานและโรคจากการทำางานเทา่กบั
ศูนย์	ไม่มีอุบัติเหตุเพลิงไหม้
	 	 “การฝกอบรมความปลอดภัย	 อาชีว-
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	เป็น
ส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
จากการทำางานในองคก์ร”	นายมนนิทร	์กลา่ว
	 	 “ผูส้ือ่ขา่ว”	รายงานเพิม่เตมิวา่	สำาหรบั
การจัดอบรมในครั้งนี้	 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเอสเอสไอ	 ร่วมกับสำานักจัดการสิ่ง-
แวดล้อมและความปลอดภัย	จัดอบรมทบทวน
ความรูห้ลกัสตูรความปลอดภยั	อาชวีอนามยั
และส่ิงแวดล้อมในการทำางาน	ซ่ึงเป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องระยะเวลา		3		วัน		โดยกลุ่มเป้าหมาย

เปน็พนกังานในตำาแหนง่หวัหนา้งาน	พนกังาน
ปฏิบัติการและพนักงานใหม่	 โดยแบ่งการ
บรรยายและทบทวนในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
1.	 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย	 อาชีว-
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
2.	 กฎหมายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
3.	 สาระสำาคัญของกฎหมายความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
และการนำากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ	
4.	 ข้อบังคับด้วยขั้นตอนการพิจารณาโทษ
ทางวินัย
5.	 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย	 อาชีว-
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
6.	 คู่มือข้อบังคับของบริษัทฯที่พนักงานจะ
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
	 	 ทัง้นี	้ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะตอ้งผา่นแบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม	และ
จะต้องได้รับคะแนนไม่ตำา่กว่าร้อยละ	70	ถึงจะ
ผ่านเกณฑ์การอบรมในครั้งนี้	และการอบรม
ในครัง้นีเ้อสเอสไอไดด้ำาเนนิตามมาตรการคมุ
เข้มเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19	
อย่างเคร่ดครัด		โดยจะมีการวัดอุณหภูมิของ
ผู้เข้าอบรมทุกท่าน	น่ังอบรมแบบเว้นระยะห่าง

และสวมแมสตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องอบรม	และ
ในขณะนี้ทางเอสเอสไอได้มีมาตรการ	Work	 Form	
Home	ใหพ้นกังานทำางานจากทีบ่า้น	เพือ่ลดความเสีย่ง
ในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19	ซึ่งอาจจะ
มีการปรับรูปแบบการอบรมผ่าน	MS	Teams	ต่อไป
	 	 	 	 	 	 	สำาหรับในปี	 2563	บริษัทมีค่าอัตราความถี่การ
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน
เท่ากับ	0	ติดต่อกันเป็นปีที่	2	สำาหรับภาพรวมของกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา	มีค่า	LTIFR	อยู่ท่ี	0.14		ซ่ึงลดลงจากปีท่ีแล้ว
เดิมอยู่ที่	0.77	และเป็นสถิติของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ดี

ทีส่ดุในรอบ	10	ป	ีเนือ่งจากผูบ้รหิารของกลุม่เหลก็สหวริยิา	ไดส้นบัสนนุรณรงค์
การลดอุบัติเหตุในการทำางาน	และการปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักด้าน
ความปลอดภยัในการทำางานอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่งทำาใหส้ถติภิาพรวมของ
กลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ดีขึ้น	โดยในปี	2564	กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะดำาเนินการวาง
แผนงานด้านความปลอดภัย	มาตรการต่างๆ	เพ่ือแก้ไขปัญหา	และลดอุบัติเหตุ
จากการทำางานอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การจัดอบรมการวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภยัใหก้บัพนกังานครบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์จดัมาตรการใหร้างวลัและลงโทษ
ตามแผนขับเคล่ือนด้านความปลอดภัย	พร้อมกำาหนด	KPI	เพ่ือกระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักในการให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางานมากข้ึน	เป็นต้น

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางานกลุ่มเหล็กสหวิริยา
บริษัท

SSI

TCRSS

WCE

PPC

SSI	Group

0.31

0.00

1.86

0.00

0.56

พ.ศ. 2561

0.00

0.00

0.48

0.00

0.14

0.00

0.00

2.58

0.00

0.77

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

LTIFR = (จํานวนรายท่ีบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานหน่ึงวันข้ึนไป x 1,000,000)/ช่ัวโมงการทํางานท้ังหมด
* ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563


