
เสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน-เพ่ิมรายไดชุมชน
เหล็กสหวิริยาจัดอบรมทําน้ํายาเอนกประสงค
เดินหน้าหนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน
พร้อมเพิ่มรายได้ชุมชนในวิกฤตโควิด
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับผู้นำาชุมชนจัด

ฝึกอบรมการทำานำ้ายาอเนกประสงค์จาก
สับปะรดพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ชาวบ้าน
ทุ่งลานควาย จำานวน 30 คน    อ่านต่อ น.2

สรางความสขุ-เพิม่รายไดพนง. TCRSSเปดตลาดนดัในโรงงาน
เปิดโอกาสสร้างรายได้ ให้พนักงานช่วงวิกฤตโควิด -19 
แรงงานสัมพันธ์ ส่วนทรัพยากรบุคคล “TCRSS” จัดโครงการ 
“ตลาดพุธ สร้างสุข” เปิดตลาดนัดทีซีอาร์ในโรงงานบางสะพาน 
รูปแบบตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชมุชนทซีอีาร ์และจดัจำาหนา่ยสนิคา้ใหก้บัเพือ่นพนกังานดว้ยกนั 
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ “TCRSS” (โรงงาน
บางสะพาน) จัดโครงการ “ตลาดพุธ สร้างสุข”        อ่านต่อ น.4
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Leading Innovative and Reliable Steel Company

เพิ่มภูมิคุ้มกัน-ลดโอกาสติด
เชื้อโรคโควิด-19 เอสเอสไอ 
(สำานักงานใหญ่) นำาพนักงาน 
92 คน เข้ารับวัคซีนโควิด-19 
สำาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 ประธานคณะทำางานเฉพาะ
กิจฯ เผยตั้งเป้าจัดสรรวัคซีนให้
พนกังานทกุคนทีส่มคัรใจเขา้รบั
การฉีดวัคซีน เพ่ือความปลอดภัย
พนักงาน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับ
สังคม และลดการแพร่ระบาดของ
โรคให้กับประเทศ    อ่านต่อ น.3

ฉคีวคัซนีหยดุเชือ้
เพ่ือตนเองเพ่ือชาติ 
SSIนําพนักงานรับ
วัคซนีโควดิ-ม.33

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถาน
ประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน (ระดับทอง) 
ประจำาปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” (โรงงาน
บางสะพาน) จากผลสำาเร็จการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานและเป็น
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย นับเป้นความภาคภูมิใจและ
สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรอย่างมาก   
รวมถึงสร้างกำาลังใจให้พนักงานปฏิบัติ
งานอย่างปลอดภัยแบบต่อเนื่อง

“เอสเอสไอ” วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเป็นเลิศ จากการเดินหน้า
สร้างความปลอดภัยในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง กระทรวงแรงงาน
มอบรางวัลกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม      อ่านต่อ น.2

วฒันธรรมความปลอดภยัแกรง 
SSI ควาตนแบบระดบัทองปสอง

นวัตกรรมเหล็กงานกอสรางนวัตกรรมเหล็กงานกอสราง
SSI PostConnex

น.3

 

X
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ความปลอดภัย      ต่อจากหน้า 1

ในการทำางาน (ระดบัทอง) ประจำาป ี2564 ตอ่เนือ่ง
เปน็ปทีีส่อง ผูบ้รหิารเผย คำานงึถงึความปลอดภยั
ของพนักงานเป็นหลัก ยำ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเข้มงวด  
  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” เผยผลสำาเร็จจาก
การพัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานและเป็น
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบรางวัล
สถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน (ระดบัทอง) ประจำาป ี2564 ตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่ 2 จากการประกวดสถานประกอบการ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว-

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน นบัเปน็
ความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
อยา่งมาก รวมถงึสรา้งกำาลงัใจใหพ้นกังานปฏบิตัิ
งานอย่างปลอดภัยแบบต่อเนื่อง   
  นายมนนิทร ์อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายการผลิต กล่าวว่า “โรงงาน    
เอสเอสไอ (บางสะพาน) ใหค้วามสำาคญักบัความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานของพนักงานมาเป็นอันดับแรก เรา
ดำาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยอาชีว-
อนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และเดิน
หน้าสร้างความปลอดภัยในการทำางานอย่าง      
ตอ่เนือ่ง พรอ้มกำาชบัพนกังานทกุคนปฏบิตัหินา้ที่
ด้วยความไม่ประมาท รวมถึงจัดโครงการสร้าง
จติสำานกึความปลอดภยัใหก้บัพนกังานในองคก์ร
มาโดยตลอด  

  “ที่เอสเอสไอเราคำานึงถึงความปลอดภัย
ของพนักงานเป็นหลัก เน้นยำ้าว่าพนักงานทุกคน
ต้องทำางานอย่างปลอดภัย พร้อมท้ังดูแลส่ิงแวดล้อม
ให้ดี  พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ตั้งไว้อย่างเข้มงวด ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและ
ช่วยกันควบคุม ดูแล สถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่าง      
เข้มงวด” นายมนินทร์กล่าว 
  นายบุญทวี  บุญญอารักษ์  หัวหน้าสำานัก
จัดการ ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ให้
สัมภาษณ์ว่า “รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัท
ได้มุ่งเน้นการดำาเนินการและพัฒนางานด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน โดยต้องการให้พนักงานเกิด
ตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญในการดูแล
ตนเองและเพื่ อนร่วมงานให้ทำ างานอย่าง
ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน โดยมี

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทำางานกำากับดูแล ตรวจ
สอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการ
ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ 
ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงานใน
องค์กร พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการหามาตรการ
ต่างๆ ที่จะช่วยทำาให้มีค่าอัตราความถี่การบาด
เจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน 
(LTIFR) ลดต่ำาลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ 
และไมม่พีนกังานปว่ยเปน็โรคอนัเนือ่งมาจากการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง” 
  ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัล กรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงานอาจจดัสง่รางวลัใหก้บัหนว่ยงาน
ผ่านทางไปรษณีย์  หรือมอบผ่านสำานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์โควิด-19

X 	 กลุม่เหลก็สหวริยิารว่ม	#SaveBangsaphan
สนับสนุนอาหารทีมบริการฉีดวัคซีนCovid-19
กลุ่มเหล็กสหวิริยาภายใต้โครงการความร่วมมือ”Save Bangsaphan”
สนับสนุนอาหาร  มูลค่า  20,000  บาท  ให้แก่ทีมแพทย์  เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบางสะพาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
(อสม.) และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและ
สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19  ให้แก่ประชาชนอำาเภอ
บางสะพาน โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
บางสะพาน เป็นผู้รับมอบ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอ
บางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำานันตำาบลกำาเนิดนพคุณ ให้
เกียรติร่วมรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาล
บางสะพาน

เสริมเศรษฐกิจ    ต่อจากหน้า 1

นำาวัตถุดิบท้องถ่ินใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่พฒันาไปสูห่มูบ่า้นเศรษฐกจิ
หมุนเวียนต้นแบบและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM) ร่วมกับ
ผูน้ำาชมุชนจดัฝกึอบรมการทำานำา้ยาอเนกประสงค์
ให้กับชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำาพึง 
จำานวนท้ังส้ิน
30 คน โดยมี
วตัถปุระสงค์
เพื ่อลดราย
จ่ายในครอบ
ครัว เพิ่มราย
ได้ให้ชุมชน 
พ ร้ อ ม เ ดิ น
ห น้ า ห นุ น
ชุมชนสู้วิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน และมีนาง 
มยรุฉตัร ์บญุเสงีย่ม จากสมาชกิของกลุม่แมบ่า้น
เกษตรกรหรือกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบางสะพาน 
เป็นวิทยากร 
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า การทำานำ้ายาอเนกประสงค์ครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สับปะรด มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยนำามาเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมี ซึ่งผู้เข้าอบรม
สามารถนำาสตูรไปผลติเพือ่จดัจำาหนา่ยหารายได้
เสริมให้กับครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ได้อีกด้วย 
  นายสมบัติ  แก้วบุดดา  หัวหน้าศูนย์    
พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บจม.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี เล่าว่า “กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วน

หนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริหาร
จัดการขยะต้นแบบ ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้
ดำาเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ีผ่านมา
เราได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่
ประสบผลสำาเรจ็ดา้นการจดัการขยะ จดัฝกึอบรม
การคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป การใช้ถัง
กรีนโคนเพื่อกำาจัดขยะอินทรีย์ จัดทำาถุงตาข่าย
อวนสำาหรบัคดัแยกขยะรไีซเคลิ จดัฝกึอบรมทำานำา้
หมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัว และ

ใช้บำารุงดินในพืชสวนการเกษตรของตนเอง โดย
ชุมชนให้ความร่วมมือและนำากลับไปปฏิบัติจริง
ครบทกุครวัเรอืน 100 % จากจำานวนทัง้สิน้ 61 ครวั
เรอืน เพือ่พฒันาไปสูห่มูบ่า้นเศรษฐกจิหมนุเวยีน
ต้นแบบและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  “สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา
เชื่อมั่นว่าถ้าชุมชนอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ จึงเสริม
ความรู้ชุมชนสู้วิกฤตโควิด-19 ผ่านกิจกรรมนี้ ซึ่ง
นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว ยัง
สามารถเพิ่มเป็นอาชีพเสริมในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิดได้อีกช่องทางด้วยครับ” 
  นางนฤดี กลีบบัว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พูด
ถึงกิจกรรมฝึกอบรมฯ ว่า “กิจกรรมดังกล่าวช่วย
เสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับคนใน
ชุมชน พร้อมสร้างแรงจูงใจในเรื่องการประกอบ

อาชพีเสรมิ เพิม่รายได ้ลดคา่ใชจ้า่ยใหก้บัสมาชกิ
ได้ทุกครัวเรือน  
  ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่สนับสนุน
โครงการชมุชนบา้นทุง่ลานควายมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
สำาหรับการทำานำ้ายาอเนกประสงค์ครั้งนี้ แม้จะ
เปน็การอบรมชว่งเวลาสัน้ๆ แตไ่ดแ้นวทางปฏบิตัิ
มากมายและจะนำาสิง่ทีไ่ดร้บักลบัไปปฏบิตัใิชเ้อง
ทีบ่า้นดว้ยคะ่เปน็การประหยดัคา่ใชจ้า่ยครวัเรอืน
ได้อีกทาง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางสมควร ปัตเมฆ  คณะกรรมการ

ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งลานควาย ให้สัมภาษณ์    

ว่า “กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

สำาหรับสถาการณ์เช่นนี้ เพราะสามารถทำาเองได้

แบบง่ายๆ และช่วยลด

ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย” 
  ด้าน นางเสภา พึ่งพันธ์ คณะกรรมการ 
ธนาคารชุมชนบ้านทุ่ งลานควาย กล่าวว่า 
”กิจกรรมนี้สามารถสร้างความร่วมมือให้กับ
คนในชุมชน สร้างช่องทางการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือนไปพร้อมกัน สำาหรับความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้จะนำามาทำาใช้เอง
ที่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำาให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ
ปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน” 

X
 	 กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาชุมชน

บ้านฝ่ายท่า	สร้าง	 “ชุมชนน่าอยู่”	 เสริม		
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      ทีมพัฒนาความสัมพันธ์
ชุมชนกลุ่ม กลุ่มเหล็กสหวิยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์              
ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบ-
คีรีขันธ์  นำาโดยนายธนพล  อาภรณ์รัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1
บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ นายภาณุวัฒน์ ชูชมกลิ่น 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)        
นางเมฆนภา ผิวผุด ประธานตลาดนำ้าคลองปากปิด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) พ่อค้า แม่ค้า และ          
ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำาความสะอาดชุมชนตนเองและชุมชนโดยรอบ มากกว่า 50 คน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาดและร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม          
ในชุมชนให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นำาไปสู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

โ ด ย นำ า สั บ ป ะ ร ด 

มะกรูด ตะลิงปลิง ซึ่ง

เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่

ใ น ชุ ม ช น ม า ใ ช้ เ ป็ น

แนวทางให้ชุมชนได้

เ รี ย น รู้ รู ป แ บ บ ก า ร

พึ่งพาตนเอง ต่อยอด

การสร้างอาชีพเพื่อให้

และนางชูชีพ
สั ง ข์ แ ด ง 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ให้
สัมภาษณ์ว่า
“กิจกรรมน้ีช่วย
หนุนเสริมให้
ชุมชนมีรายได้
ในการประกอบ
อาชีพเสริมรู้จัก

ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด

ประโยชน์ และจะใช้ความรู้พัฒนาต่อยอดไปเร่ือยๆ

เริม่จากการรวมกลุม่เลก็ๆ ทำาเปน็สนิคา้ในชมุชน 

และขยายสู่ภายนอกระหว่างชุมชนในอนาคต”



ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2564 ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ฉีดวัคซีน            ต่อจากหน้า 1

 นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ประธาน
คณะทำางานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผย
กบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ”วา่ เมือ่วนัที่
21 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะทำางานฯ ของบริษัท
ไดน้ำาพนกังานสำานกังานกรงุเทพฯ จำานวน 92 คน 
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำาหรับผู้ประกันตน 
มาตรา 33  ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาส
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงลดความเจ็บ
ป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงาน 
ซึง่เปน็การชว่ยเพิม่ภมูคิุม้กนัใหก้บัสงัคม และลด
การแพร่ระบาดของโรคให้กับประเทศ 
 “ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่
แห่งชาติ เห็นชอบเพิ่มประชากรวัยแรงงาน
ระบบประกันสังคมนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริษัทฯ จึง
ประชาสัมพันธ์สำารวจความต้องการฉีดวัคซีน
ปอ้งกนัโควดิ-19 พืน้ทีส่ำานกังานกรงุเทพมหานคร 
และโรงงานบางสะพาน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและ
ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงลด
ความเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้
กับพนักงาน โดยนอกจากวัคชีนพื้นฐานที่ได้รับ
จากรัฐตามกลุ่มมาตรา 33 แล้ว บริษัทได้จัดสรร
วัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานโดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยตั้งเป้าจัดสรร
ให้พนักงานทุกคนที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ทั้งสำานักงานกรุงเทพและที่
โรงงานบางสะพาน” 
 นายธีรวุฒิ กล่าวอีกว่าแม้พนักงานจะได้
รับวัคซีนโควิด-19 แต่ยังต้องตั้งการ์ดสูงๆ เพราะ
วัคซีนเพียงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด-
19 หรือการเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อเท่านั้น   
หากประมาทหรือละเลยมีโอกาสติดเชื้อได้ 

 นางสาวหฤทัย งอยสูงเนิน หัวหน้า
ศูนย์เงินเดือนกลุ่ม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า 
“สำาหรับการรับวัคซีนเข็มแรกนี้มีความตื่นเต้น
พอสมควร แต่คำานึงถึงประโยชน์ว่าจะสามารถ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายพร้อมเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ใหก้บัสงัคมได ้จงึตดัสนิใจเขา้รบัวคัซนีครัง้นี ้และ       
เชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
วัคซีนขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฉีด หากเรามีการเตรียมพร้อมร่างกายที่ดีจะช่วย

ให้เราลดความกังวลลงได้ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน
เพื่อนๆ พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กัน 
นอกจากชว่ยลดโอกาสปว่ยเปน็โรคโควดิ-19 แลว้
สามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตหากติดเชื้อ   
โควิด-19 ได้อีกด้วย” 
 เช่นเดียวกับนางสาวพิมพ์ใจ บุตรมะไฮ 

หัวหน้างานอาวุโส สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการเอสเอสไอ เล่าว่า “ก่อนเข้ารับวัคซีนรู้สึกมี
ความกังวลเล็กน้อยเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน 
แต่เนื่องจากเตรียมพร้อมร่างกายก่อนรับวัคซีน
และปฏบิตัติามคำาแนะนำาของกรมอนามยั จงึไมม่ี
อาการข้างเคียงใดๆ หลังได้รับการฉีดวัคซีน ฝาก
ถึงผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนในครั้งถัดไป ขอให้พักผ่อน
ให้เพียงพอ ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์ เพื่อ
ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันนะคะ” 

 นางสาวสุชาดา ปัตถา ผู้เชี่ยวชาญ สำานัก
ตรวจสอบภายในกลุม่ บอกวา่ “สว่นตวัแลว้มโีรค
ประจำาตวั และมปีระวตักิารแพย้า ซึง่จะเขา้รบัการ
ฉดีวคัซนีในวนัที ่28 มถินุายน ทีจ่ะถงึนี ้ยอมรบัวา่
มคีวามกงัวลเรือ่งผลขา้งเคยีงวคัซนีเชน่กนั แตจ่ะ
เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนฉีด และแจ้งแพทย์

ก่อนรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
กับตนเองแล้ว ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พนักงานที่ยัง
ไม่ได้รับวัคซีนมาฉีดเถอะค่ะ เพื่อครอบครัวและ
คนที่คุณรัก” 
 ทั้งนี้เอสเอสไอ และบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาพร้อมใจร่วมปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่
ออกมาตรการคุมเข้มรับมือ Covid-19 มาทั้งหมด 
813 มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย การตั้งศูนย์
บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิด-
19 มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อ-พนักงาน 100% 
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม-ใส่หน้ากาก
อนามยั จดัทำาความสะอาด-ฆา่เชือ้สำานกังานและ
รถรับส่งพนักงาน งดให้พนักงานเดินทางไปยัง
พืน้ทีเ่สีย่งทกุกรณ ีหากเกดิกรณเีสีย่งใหพ้นกังาน
หยุดเฝ้าระวัง 14 วัน งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้า
ร่วมเป็นจำานวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการ
กรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงความร่วม
มือกับภาครัฐโดยประกาศมาตรการ Work Form 
Home ให้พนักงานทำางานจากที่บ้านอีกด้วย 
 นอกจากนี้ยังร่วมส่งกำาลังใจและความ
ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
บางสะพานและชุมชนบางสะพาน ในการรับมือใน
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ในครั้งนี้ ผ่านการร่วมสนับสนุนส่งมอบหน้ากาก
อนามัย N95 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จำาเป็นให้กับโรงพยาบาลบางสะพานและชุมชน
บางสะพานมลูคา่รวมกวา่ 950,000 บาท สนบัสนนุ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้กับชุมชน
บางสะพานจำานวน 71 หมู่บ้าน ร่วมสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจชุมชนในพื้นที่บางสะพาน 
การสนับสนุนการจัดสร้างห้องความดันลบโรง
พยาบาลบางสะพาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ #SaveBang-
saphan ที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้ความร่วมมือ
ในการแก้ปญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในพื้นที่บางสะพาน

นวัตกรรมเหล็กงานกอสราง
SSI PostConnex

“เอสเอสไอ” คิดค้นนวัตกรรมใหม่ Post-
Connex เสาท่อเหล็กที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
ประกอบที่เป็นระบบจุดต่อที่ช่วยรองรับพื้น
คอนกรีตอัดแรงไปพร้อมๆ กับการต่อเสาท่อน
ลา่งและทอ่นบนเขา้ดว้ยกนั ซึง่เปน็ระบบทีผ่ลติ
และควบคมุคณุภาพมาจากโรงงานและพรอ้ม
ประกอบติดตั้งได้โดยง่ายบริเวณหน้างาน 
 นายณัฐพล สุทธิธรรม หัวหน้าสำานัก
พัฒนาเทคโนโลยีและตลาดงานก่อสร้างด้วย
โครงสร้างเหล็ก  บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) เปิดเผยถึงนวัตกรรมนี้ว่า 
“PostConnex เปน็ระบบขอ้ตอ่ หรอืจุดตอ่ (con-
nection) ระหว่างเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กลวง (Hollow Steel Section, HSS) กับพื้น
คอนกรีตอัดแรง (post-tensioned slab) หรือเรียก
ให้เข้าใจง่ายๆ ว่า” นวัตกรรมจุดต่อสำาหรับพื้น
คอนกรีตอัดแรงกับเสาเหล็ก” โดยความพิเศษ
ของนวัตกรรมนี้ คือ PostConnex ใช้ระบบเสาท่อ
เหล็กที่ผลิตสำาเร็จมาจากโรงงานติดตั้งมาพร้อม
ชุดต่อประกอบ ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง 
ลดต้นทุน และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น  
 สำาหรับบริเวณหัวเสา (จุดต่อตัวผู้) ได้มีการ
ออกแบบจุดต่อเพื่อรองรับพื้นคอนกรีตอัดแรง 
พร้อมทั้งยังเป็นตัวนำาร่องสำาหรับการต่อเสา
โครงสร้างสำาหรับชั้นต่อไปด้วย โดยจะทำาให้
สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ส่วนบริเวณโคนเสา 
(จุดต่อตัวเมีย) จะมีการทำาจุดต่อไว้เช่นเดียวกัน 
ซึง่จดุตอ่ชดุนีเ้ราจะเรยีกวา่ อปุกรณย์ดึโคนเสา ที่
จะมีหนา้ทีใ่นการประคองเสา ในระหวา่งขัน้ตอน
ของการประกอบติดตั้ง และยังสามารถใช้ในการ
ปรับระดับ และความตรงดิ่งของเสาได้อีกด้วย 
 “ด้วยเป็นระบบที่ผลิตมาจากโรงงานซึ่ง
สามารถนำามาประกอบติดตั้งได้โดยง่ายหน้า
งาน “PostConnex” นี้ จะช่วยลดความแออัด

บริเวณจากการใช้
แรงงานก่อสร้ าง
จำานวนมากที่หน้า
งานก่อสร้างลงได้
มาก ลดความเสี่ยง
ตอ่การแพรก่ระจาย
เช้ือโควิด-19  ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการหยุด
งานก่อสร้างและ
กระทบต่อเจ้าของ
โครงการ และคาด
ห วั ง ว่ า จ ะ เ ป็ น ที่
นยิมในงานกอ่สรา้ง
อาคารแบบมัลติ-
สตอรี่ (multistory) 
ในบ้านเรา เริ่มต้น
จ า ก อ า ค า ร ที่ มี
ความสูงปานกลาง 
(mid-rise building) 
ก่อน โดยนวัตกรรม 
PostConnex กำาลัง
อยู่ในช่วงของการ
ศึกษาและจะดำาเนิน
การทำาการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการเร็วๆ นี้ครับ”
 สำาหรับผลการศึกษาและทดสอบเป็น

อย่างไร ทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอจะนำามา
เผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป



ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25644 : ข่าวฅนเหล็ก 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 ก.ค. 64

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

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

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

• เจาหนาที่กํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานและกิจการทองถิ่น  จํานวน 1 อัตรา 
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร / นิติศาสตร

• 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)
• พนักงานปฏิบัติการฝายผลิต  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

• พนักงานขับเครน / โฟลคลิฟท จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 ปวช.- ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกรการผลิต  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่
 เกีย่วของ (มปีระสบการณ และความชาํนาญเรือ่งงานออกแบบ งานประกอบโครงสราง
 เหล็กอุตสาหกรรม)

• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณ
 จะพิจารณาเปนพิเศษ)

สร้างความสุข      ต่อจากหน้า 1

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

ใหก้บัพนกังาน เพือ่จดัจำาหนา่ยสนิคา้ใหก้บัเพือ่น
พนักงานด้วยกัน สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพเสริมทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มมูลค่า
ของวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างแรง
จูงใจให้พนักงานได้เรียนรู้ พัฒนาความเป็นอยู่
ในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ได้ 
  โครงการ “ตลาดพธุ สรา้งสขุ” เริม่ดำาเนนิการ
ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ ์64 จดัโดยแรงงานสมัพนัธ ์
ส่วนทรัพยากรบุคคล (บางสะพาน) บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ด้วยการเปิด
ตลาดนัดทุกวันพุธแรกของเดือน บริเวณโรงอาหาร
ของโรงงาน (Canteen) มีพนักงานสนใจเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละ 8 ร้าน อาทิ 
ร้านขายสลัดโรล ร้านขายลูกชิ้นทอด ร้านขาย
ขนมหวาน ร้านบะจ่าง เป็นต้น ซึ่งรวมรายได้ที่
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนในโครงการ 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นตลาดนัดออนไลน์ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
เป็นต้นมา เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบัน
และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น หากพนักงานหรือผู้ที่
ต้องการเลือกซ้ือสินค้าในโครงการ สามารถติดตาม
ที่ช่องทางกลุ่มเฟสบุค “ตลาดนัดทีซีอาร์” 

  นายพิชิต กัลปยาณกิตติ หัวหน้างาน   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บางสะพาน) 
กล่าวว่า “สำาหรับปีนี้งานแรงงานสัมพันธ์มุ่งเน้น
กิจกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทีซีอาร์ 
โดยเน้นให้เข้ากับสื่อสังคมยุคปจจุบัน ได้แก่ สื่อ
ออนไลน์ ปจจุบันสื่อออนน์เข้ามามีบทบาทและ
สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์จนเป็นการค้าขาย
สินค้าทางออนไลน์ได้ ซึ่งมีเสียงตอบรับจาก
พนักงานเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเป็น
กิจกรรมนี้ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับ
พนักงานอีกทางครับ” 
  ด้าน นางสาวนาถนิภา พูนประเสริฐ 
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ กล่าว
ขอบคุณทีมงานแรงงานสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีช่องทางการจำาหน่ายสินค้า พร้อม
บอกว่าปจจุบันคุณแม่เปิดร้านขายข้าวแกง แต่
เมื่อเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงทำาให้ยอดขาย
ลดลง พอมีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มขายของออนไลน์ 
ทำาให้สามารถช่วยคุณแม่รับออเดอร์ข้าวแกงที่
บ้านมาขาย ยอดแต่ละวันเฉลี่ย 80 ออเดอร์ต่อ
วัน โครงการนี้นอกจากสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
แล้ว ยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วยค่ะ” 
  ทั้งนี้ “ตลาดนัดทีซีอาร์” ออนไลน์มุ่งเน้น
สำาหรับพนักงานบริษัทฯ หากมีการขยายไปยัง
บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา บริษัทฯ จะประชา-
สัมพันธ์อีกครั้ง


