
ม.วลยัลกัษณสดุยอดแชมป2ปซอน
ผลงานปริญญานิพนธเหล็กSSI4YE
ผลงาน “ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอม
โพสิตจากแผ่นเหล็กประกอบ และคอนกรีตผสม
เศษคอนกรตีเกา่สำาหรบัระบบพืน้ชนดิบาง”นสิติ
วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์เจงควา้
รางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ์ 2 ปีซ้อน ภายใต้
โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for 
Young Engineers หรือ SSI4YE ประจำาปี 2020 

รับทุนรวม 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้ในการใช้งานโครงสร้างเหล็ก
ให้เกิดประสิทธิภาพสู่วิศวกรรุ่นเยาว์ ในงานสัมมนา
วชิาการดา้นการกอ่สรา้งดว้ยเหลก็โดยเอสเอสไอ 
หรอื SSI Steel Construction Forum 2021 ทีผ่า่นมา
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา   อา่นต่อ น.2
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Leading Innovative and Reliable Steel Company

SSIจัดสัมมนาดานการกอสรางเหล็กป64
รวมผลกึไอเดยีงานเหลก็ยคุนวินอรมอล

300 ผู้ประกอบการ-วิศวกร-นักออกแบบ-นักวิชาการ 
วงการเหล็กรวมตัวร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการก่อสร้าง
ด้วยเหล็กโดยเอสเอสไอ หรือ SSI Steel Construction   
Forum 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
ในรูปแบบ Online Platform (Zoom Webinar) เปิดมุมมอง 
วิสัยทัศน์การออกแบบก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก โดย
ได้รับเกียรติจากบุคคลในวงการเหล็กร่วมแชร์ความรู้
และประสบการณ์ พร้อมเป็นเวทีแสดงผลงานสุดยอด
ปรญิญานพินธ ์(ป ี4) ของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์
ที่ผ่านด่านเข้มเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
          ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงานวา่ระหวา่ง
วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564        อ่านต่อ น.2

 WCE ประสบความสําเร็จ

อ่านต่อ น.3

การทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ บทต.ต้นแบบ
พร้อมส่งมอบให้ รฟท. ทดสอบใช้งานบนรางรถไฟ


        เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา “เอสเอสไอ”
จัดงานสัมมนาวิชาการด้านโครงสร้างเหล็ก โดย “เอสเอสไอ” 
หรือ SSI Steel Construction Forum 2021 (The Rise of Steel Con-
struction After Covid-19 Pandemic) ในรูปแบบ Online Platform 
(Zoom Webinar) รวมผู้ประกอบการ-วิศวกร-นักออกแบบ-นักวิชาการ
วงการเหล็ก จำานวน 300 คน ร่วมเรียนรู้เนื้อหาด้านโครงสร้าง
เหล็กโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ รวมถึง
อัปเดตความคืบหน้าด้านนวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ๆ พร้อม
ด้วยหลักปฏิบัติงานก่อสร้างและตรวจสอบงานอาคารและ
สะพานโครงสร้างเหล็ก เพื่อเกิดเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต



ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25642 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

จัดเวทีออนไลน์     ต่อจากหน้า 1

แชมป์ 2 ปีซ้อน      ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ ได้จัดกิจกรรมตัดสินผู้ชนะเลิศโครงการ
ประกวดวิทยานิพนธ์หัวข้อที่เกี่ยวกับเหล็ก ภายใต้
โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for 
Young Engineers Program 2020” (ปี 4) หรือ SSI4YE 
ในงานสัมมนาวิชาการด้านการก่อสร้างด้วยเหล็ก โดย
เอสเอสไอ หรือ SSI Steel Construction Forum 2021 
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2564 ใน
รูปแบบ Online Platform (Zoom Webinar) โดยได้รับ
เกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 1) นายวิกรม วัชระคุปต์ 
ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 2) นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย                
ผู้อำานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย (ISIT) 3) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) 4) พนัเอก ผศ.ดร.ณฐัพร นตุยะ-
สกุล ประธานอนุกรรมการ สาขาโครงการ
สรา้งเหลก็ วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศ
ไทย และ 5) นายณัฐพล สุทธิธรรม 
ตัวแทนจากบมจ.สหวิริยาสตีลอนิดสัตร ี
(SSI) เปน็ผูต้ดัสนิผูช้นะเลศิรางวลั Best 
of The Best Senior Project Award 2020 
ในครั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและเกณฑ์
การตัดสิน
  1. ข้อกำาหนดทั่วไป: เป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน หรือ flat steel 
product เช่นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled 
coil) เหล็กแผ่นหนา (steel plate) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูป
พรรณขึ้นรูป เย็น เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ ใน
การศึกษาวิจัยโครงการ   
  2. เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิน 
เกณฑ ์1 (40 คะแนน) เปน็โครงการทีส่ามารถตอ่ยอด
หรือพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
เกณฑ์ 2 (30 คะแนน) เป็นโครงการที่มีการใช้นวัต-
กรรม อนัสามารถสรา้ง มลูคา่เพิม่ไดใ้นเชงิวศิวกรรม 
เกณฑ์ 3 (30 คะแนน) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมและ สิ่งแวดล้อม
  สำาหรบักจิกรรมคน้หาสดุยอดปรญิญานพินธ์
ประจำาปี 2563 น้ัน คณะกรรมการตัดสินได้เปิดโอกาส
ให้นักศึกษา 3 ทีมสุดท้ายท่ีผ่านเข้ารอบประกอบด้วย
1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และ3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รว่มขึน้นำาเสนอผลการศกึษาตอ่คณะกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯซ่ึงจากผลงานประกวดวิทยานิพนธ์
3 ทีมสุดท้าย มีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นที่ได้รับรางวัล
ชนะเลศิ Best of The Best Senior Project Award 2020 
ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ 
“ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจาก
เหล็กประกอบและคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่า
สำาหรับระบบพื้นชนิดบาง” เป็นผลงานยอดเยี่ยม
ที่สุด และได้รับคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ภายใต้
เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสินของโครงการฯ พร้อม
ไดร้บัทนุการศกึษาเพิม่เตมิจำานวน 25,000 บาท และ
โล่รางวัลสำาหรับสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนอีกด้วย
  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการท่ัวไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัทสหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประธาน
คณะทำางานโครงการ กล่าวว่า “โครงการ Structural 

Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 2020 
หรือ SSI4YE 2020 เป็นโครงการท่ีได้จัดข้ึนเป็นปีที่ 4
โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษา
วิศวกรรมก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้งานโครง
สรา้งเหลก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็มติรตอ่
ส่ิงแวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอตุสาหกรรม
เหลก็และอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง ตลอดจนส่งผลต่อ
ความย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงเราหวังว่าโครงการ SSI4YE
จะเปน็โครงการทีต่อ่ยอดให้นสิตินกัศกึษาไดห้นัมา
สนใจพัฒนานวัตกรรมงานโครงสร้างเหล็กให้เพิ่ม
มากขึน้ เพือ่เปน็ประโยชนแ์กอ่ตุสาหกรรมเหลก็และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต
  และสำาหรบัโครงการประกวดสดุยอดปรญิญา
นิพนธ์ในปีนี้ น้องๆ ทั้ง 3 ทีมทำาผลงานได้อย่างน่า
ทึ่งมาก มีทั้งการทดสอบในห้องปฏิบัติการควบคู่
ไปกบัการทำาแบบจำาลองเพือ่ศกึษาพฤตกิรรม สง่ผล
การศึกษามีความน่าเช่ือถือ โดยผลงานท่ีได้รับรางวัล 

Best of The Best มกีารนำาไปทดลองกอ่สรา้งจรงิ ซึง่
สามารถสะท้อนเกณฑ์การตัดสินในทุกข้อ คือ การทำา
มาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ นวัตกรรมท่ีได้ไม่ลอกเลียน
แบบใครและไม่ทำาลายสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยครับ”
  นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำานวยการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) 
กล่าวว่า “การคัดเลือกทีมชนะเลิศในปี 2563 คณะ
กรรมการทั้ง 5 ท่านพิจารณาโครงงานทั้งสามทีม
ด้วยความช่ืนชม เห็นความพัฒนาก้าวหน้าจากปีก่อน
หน้านั้นหลายประการ ต่อยอดแนวความคิดของ
งานได้อย่างมีศักยภาพสามารถนำาไปใช้ได้จริง
รวมถงึการใชท้รพัยากรใหไ้ดศ้กัยภาพสงูสดุรว่มกนั
ระหว่างเหล็กและคอนกรีต สามารถตอบโจทย์งาน
การซ่อมแซมโครงสร้างทำาให้ช่วยแก้ปญัหาทางวศิว-
กรรมโครงสร้างเหล็กได้เป็นอย่างดีการตัดสินผลงาน
ตอ้งคำานงึถงึศกัยภาพในเชงิพาณชิยค์วามเปน็มติร
ต่อส่ิงแวดล้อมรวมทัง้ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางวิศวกรรมด้วย สำาหรับการหาทีมชนะเลิศเป็นการ
ตัดสินใจที่ยากลำาบากที่สุดของคณะกรรมการ แต่
ขอชื่นชมทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้
ซึง่ตอ้งบอกวา่มผีลงานทีโ่ดดเดน่จรงิๆ สว่นอกี 2 ทมี
ขอให้ฝึกฝนและพัฒนาผลงานต่อไปครับ”
  เช่นเดียวกับ ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล                
ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
คณะกรรมการตดัสนิรางวลัสดุยอดปรญิญานพินธ ์
ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัล Best of The Best Project 
Award ที่ดำาเนินการจัดแข่งขันโดยเอสเอสไอได้รับ
ความสนใจมาอย่างต่อเน่ือง มีผลงาน Senior Projects
ของนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวด  และเข้าสู่การ
คัดเลือก 3 ผลงานเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอช่ืนชมน้องๆทุกคน
ท่ีร่วมมือกันสร้างผลงานท่ีมีคุณค่า ทุกผลงานล้วน
เป็นผลงานที่น่าสนใจแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์

และความตัง้ใจ สะทอ้นการใชค้วามรูค้วามสามารถ
ในทางวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี 
  “สำาหรับผลงานปริญญานิพนธ์หัวข้อประสิทธิภาพ
ของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบ
และคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่าสำาหรับระบบ
พืน้ชนดิบาง ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิในปนีีน้ัน้ ถอืวา่มี
ความโดดเดน่เปน็พเิศษในดา้นการนำาไปใชง้านจรงิ 
โดยผู้ประกอบการที่ร่วมดำาเนินโครงงานขอแสดง
ความยนิดกีบันอ้งๆ และขอเปน็กำาลงัใจใหก้บัความ
มุง่มัน่จนประสบความสำาเรจ็ในการสรา้งนวตักรรม
ด้านการใช้งานเหล็กกล้าให้เกิดประโยชน์ในวง
กว้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
เหล็กรวมถึงวงการก่อสร้างของประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ”
  นางสาวตแูวกูมารนี ีโตะ๊โซ๊ะ นกัศกึษาชัน้ปี
ที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อ

ข่าวว่า “ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้ศึกษา
เรื่อง “ประสิทธิภาพของการอัดแรง
คานคอมโพสติจากแผน่เหลก็ประกอบ 
และคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่า
สำาหรบัระบบพืน้ชนดิบาง” ซึง่สามารถ
ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้ อาทิ ประโยชน์ด้านงานก่อสร้าง 
สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการสั่น 
และการแอ่นตัวสำาหรับคานที่มีระยะ
พาดยาวที่ภาวะใช้งาน โดยใช้ในงาน

ก่อสร้างอาคารจอดรถของโรงพยาบาลวิภาราม 
(พัฒนาการ) ส่วนด้านวิชาการ ได้ดำาเนินการผลิต
และเผยแพร่วารสารเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้คาน
เหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กซึ่งถือเป็นองค์ความรู้
ใหมท่ีเ่กดิขึน้ในประเทศ และจะนำาสูก่ารจดทะเบยีน
ดา้นของทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่ยืน่ขอจดทะเบยีน
อนุสิทธิบัตรของผลงานต่อไป
  “ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุน 
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำาความรู้จากศาสตร์
การเรียนมาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานที่สามารถ
นำาไปใช้งานได้จริง รวมทั้งขอบพระคุณอาจารย์
ที่ปรึกษาที่คอยชี้แนะตลอดการศึกษาวิจัยทำาให้
ประสบความสำาเร็จเป็นปีที่ 2 ที่สำาคัญขอบคุณ
เพื่อนๆ ที่ให้ความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอดจึงทำาให้
ทีมจากมหาลับวลักษณ์ชนะรางวัล Best of The 
Best ในปนีี ้สามารถสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัสถานศกึษา
ในวงกวา้งโดยเฉพาะงานดา้นวศิวกรรมและคดิคน้
นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กไทย”

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านการก่อสร้าง
ด้วยเหล็กโดยเอสเอสไอ หรือ SSI Steel Construction
Forum 2021 เพื่อเผยแพร่วิทยาการความรู้ด้านนวัต-
กรรมโครงสร้างเหล็กสำาหรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการ วิศวกร นักออกแบบ และ
นักวิชาการ ให้
เกิดข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อ
เนือ่ง พรอ้มเปดิ
กว้างให้บุคคลท่ี
สนใจสมัครเข้า
ร่วมรับฟังได้ใน
รูปแบบ Online 
Platform (Zoom 
Webinar) โดย
กำาหนดภายใต้
แนวคิด The Rise of SteelConstruction After Covid-19             
Pandemic มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน 
  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป ด้าน
พฒันาธรุกจิเหลก็งานกอ่สรา้ง บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า 
“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ  ไวรัสโควิด-19 
ทมีงานจงึตอ้งปรบัรปูแบบการจดักจิกรรมเปน็แบบ
ออนไลน์ เพื่อการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อม
ปฏบิตัติามมาตรการของหนว่ยงายภาครฐักระทรวง

สาธารณสุข ด้านการรวมตัวและเว้นระยะห่างทาง
สงัคม เพือ่ลดความเสีย่งการแพรร่ะบาดไวรสัโควดิ-
19 ทำาให้ในปีนี้งานสัมมนา SSI Steel Construction
Forum 2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผย
แพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำาหรับ
งานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ 
วิศวกร นักออกแบบ และนักวิชาการ และเกิดเป็น
ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในอนาคตได้”

  สำาหรับงานสัมมนาดังกล่าว จัดข้ึนระหว่างวันท่ี
9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online Platform 
(Zoom Webinar) โดย Theme ของงานแบ่งออกเป็น 
3 วัน ได้แก่ วันที่หนึ่ง (9 พ.ย. 64) กำาหนดสัมมนา
ภายใต้ Theme : Innovation and Research in Steel 
Construction โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบดว้ย 1) นายณฐัพล สทุธธิรรม  2) ดร.เอกชยั 
อยู่ประเสริฐชัย 3) ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ 4) 
นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์  5) นายภาวิต

ซอฐานานุศักดิ์ และ 6) นายปรัชญา เอี่ยมทรงศักดิ์
บรรยายความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครง
สรา้งเหลก็  เช่น  การนำาเสาเหลก็มาใชก้บัระบบพืน้
post-tension รวมถึงผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ซึง่นอกจากนีย้งัมกีารแขง่ขนัสดุยอดปรญิญานพินธ์
รอบ Best of The Best Senior Project Award จาก
น้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการ SSI4YE 2020 อีกด้วย

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      วันที่สอง (10 พ.ย. 64) บรรยายใน Theme:
New Normal Steel Building Construction เนน้เนือ้หา
เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารที่ใช้โครงสร้างเหล็ก
ในการก่อสร้างในยุคนิวนอร์มอล (New normal) ที่
ต้องการความโปร่ง โล่ง ไม่แออัด อันสะท้อนระยะ
ห่างที่เหมาะสมที่สุด (Optimum distancing) โดย
โครงสร้างเหล็กเข้าไปช่วยเพิ่มพื้นที่ (Space) ให้กับ
ผู้ใช้โครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างจำาเป็นต้องตอบ
โจทยใ์หก้บัผูก้อ่สรา้งอาคาร ในยคุ New Normal ทัง้

ยังเป็นงานก่อสร้างที่ใช้คนน้อย ไม่เกิดความแออัด
ในสถานที่งานก่อสร้าง ช่วยลดมลพิษจาก PM 2.5 
(รถขนส่ง รถติดจากการปิดการจราจรท่ียาวนาน) และ
PM10 ฝุ่นขนาดใหญ่ จากโครงสร้างงานคอนกรีต 
(Concrete construction) ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้าง
โรงพยาบาลสนามที่ใช้เวลาเพียง 15 วัน ซึ่งในการ
บรรยายวนันีม้ผีูท้รงคณุ ประกอบไปดว้ย  1) ดร.เมธ ี
เชี่ยววณิชย์กร  2) นายจักรา พรประสิทธิ์  3) นาย
วานชิกมลนนัท ์ 4) นายจติกร ดา่งเหลา และ  5) นาย

อาทิตย์ ตรีภพ 
     และวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของงาน
สัมมนา บรรยาย
ภายใต้ Theme: 
New Normal Steel 
Infrastructure โดย
ได้รับเกียรติจาก  
ผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

1) ดร.สกุจิ ยนิดสีขุ 2) ดร.พทุธพิงศ ์หะลหีร์ตันวฒันา 
3) ดร.ทนิกร  ผดงุวงศ ์4) นายพรชยั จริะทศันป์ระสตุ 
และ 5) นายยงยุทธ แหยมบาง โดยเนื้อหาทั้งหมด
พูดถึงการดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพานที่อยู่
ระหวา่งขัน้ตอนของการกอ่สรา้งและการตรวจสอบ
และซ่อมบำารุง อาทิ สะพานข้ามแม่นำ้าน่าน จังหวัด
พษิณโุลก และสะพานนวลฉว ีจงัหวดันนทบรุ ีอกีทัง้
นำาเสนองานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก (Steel arch
bridge) ข้ามแม่นำา้เจ้าพระยา จังหวัดสิงห์บุรี อีกแห่งด้วย



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

        กลุมเหล็กสหวิริยารวมทอด
ผาปาโครงการทนุเลาเรยีนหลวง
สําหรับพระสงฆ์ไทยประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า
สมทบทนุ “โครงการทนุเลา่เรยีนหลวงสำาหรบั
พระสงฆ์ไทย” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
นอ้มเกลา้ฯ ถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 
วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย


 

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE 
บริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยา ไดผลิตรถโบกี้บรรทุก     
ตูสนิคา (Bogie Container Flat wagon) ตนแบบ หรอื 
รถ บทต. ตามมาตรฐานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ร.ฟ.ท.) เสร็จสมบรูณ และเขากระบวนการทดสอบ
ความแข็งแรงของโครงประธานโดยการรับนํ้าหนัก
บรรทกุแบบสถิต (Static Load Test) โดยศนูยพฒันา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการรถไฟ ((Railway Engi-
neering and Technology Development Centre: 
RETD) “WCE” รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) โดยความรวมมือดาน
งานวิจัยและพัฒนาโครงการการทดสอบความแข็ง
แรงของ Flat Wagon Underframe ภายใตสภาวะ
โหลดและการวัดความเครียด เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวอช.) หนวยบริหารและ
จดัการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ (บพข.) ดาํเนนิการทดสอบท่ี Workshop
WCE ผลการทดสอบสําเรจ็ตามเปาหมายทกุประการ 
รถโบกีบ้รรทกุตูสนิคา
ตนแบบของ WCE 
สามารถรับนํ้าหนัก
บรรทกุไดมากกวา 85 
ตนั สงูกวาขอกาํหนด
ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย (80.60 
ตัน) ภายใตการรวม
สัง เกตการณของ 
ดร.ศิริพงศ พฤทธิพันธุ รองผูวาการรถไฟฯ และ
คณะ นําไปสูความพรอมสําหรับการทดสอบวิ่งบน
รางตอไป WCE เช่ือม่ันวา บทต. ดงักลาวจะผานการ
ทดลองใชโดยการรถไฟแหงประเทศไทยในที่สุด  และ
จะทําให WCE เปนผูผลิตรายแรกของประเทศที่ผาน
เกณฑมาตรฐานของ ร.ฟ.ท. สามารถตอบสนอง
นโยบาย Made in Thailand และ Local Content 
ของประเทศที่มุงพัฒนาสงเสริมความสามารถดาน
การผลิตของอุตสาหกรรมระบบราง 
 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจ
วศิวกรรมของกลุมเหลก็สหวริยิา เปดเผยวา  บรษิทัฯ 
เล็งเห็นถึงโอกาสการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมระบบราง

มีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพ-
สิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าร่วมพิธี      
ณ วัดกุยบุรี ตำาบลกุยบุรี อำาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยยอดเงินจากการทอดผ้าป่าโครงการทุน    
เล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำาปี ๒๕๖๔ นี้ รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
 กิจกรรมทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่าง
ลึกซึ้งและนำาไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระ
ภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มี
วิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนสำาเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุน
เล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประจำาทุกปี สร้างโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงให้แก่
พระภิกษุและสามเณร จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 
และเป็นที่พึ่งหลักของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย

          กลุมเหล็กสหวิริยามอบน้ําด่ืม 1,200 ขวด สนับสนุนผูกักตัวท่ี
เปนกลุมเสีย่งผูปวยตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ชมุชนบานปากคลอง    
กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางกฤษณา เลิศนิธิพร ผู้จัดการอาวุโสศูนย์ข่าวสารและ
ต้อนรับ บริษัท สหวิริยาสตีลอิสดัสตรี จำากัด (มหาชน) สนับสนุนนำ้าดื่ม จำานวน 1,200 
ขวด เพือ่มอบใหแ้กผู่ก้กัตวัทีเ่ปน็กลุม่เสีย่งผูป้ว่ยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)
ณ บ้านน็อคดาวน์ ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ตำาบลธงชัย อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สำาหรบัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา่ 2019 (โควดิ 19) ในพืน้ทีต่ำาบลธงชยั 
ทางอำาเภอบางสะพานมีคำาสั่งให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ด่านชุมชน และ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อสกัดกั้นการ
เข้าออกของบุคคลที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ใน
ระหว่างวันที่ 11-24 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

WCE ประสบความสําเร็จ
การทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ บทต.ต้นแบบ

พร้อมส่งมอบให้ รฟท. ทดสอบใช้งานบนรางรถไฟ

จากนโยบายภาครัฐที่สงเสริมขยายการขนสง
ทางราง และการสนับสนุนความสามารถภาค
อุตสาหกรรมของของประเทศ ไดแก โครงการ Thai 
First, Made in Thailand และ Local Content จาก
ฐานความแข็งแกรงดานวิศวกรรม ความรู ความ
สามารถของบคุลากร 
เครื่องมือ เครื่องจักร
ที่ทันสมัย และความ
พรอมของ Workshop 
ขนาดใหญของ WCE 
จึงไดดําเนินโครงการ
ผลิตรถโบก้ีบรรทุก
ตูสินคาตนแบบ หรือ 
รถ บทต. จาํนวน 2 คนั  

เพื่อการศึกษาเรียนรู และแสดงความสามารถดาน
การออกแบบและผลติทางวศิวกรรมของบรษิทั  เพือ่
เปนแนวทางนาํไปสูการผลติ บทต. ในประเทศทดแทน
การนําเขาจากตางประเทศ WCE ออกแบบและ
ผลิตโครงประธาน (Underframe) ใชวัสดุที่ผลิตใน
ประเทศ 100% ประกอบรวมกบัชิน้สวนแคร (Bogie) 
ขอพวง (Coupling Device) และ ระบบเบรค (Brake 
System) ที่นําเขาจากตางประเทศและมาประกอบ 
ขั้นตอนสุดทายเปนรถ บทต. ที่โรงงาน WCE 
 โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผานมา บริษัทได
ดําเนินการทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ
บรรทุกตูสินคาตนแบบที่ผลิต โดยการรับน้ําหนัก
บรรทุกแบบสถิต (จอดรถอยูกับที่) ตามขอกําหนด

ของ รฟท. ที่อางอิงมาตรฐานสากล ซึ่งประสบความ
สําเร็จตามเปาหมาย สามารถรองรับนํ้าหนักการ
บรรทุกไดมากกวา 85 ตัน ทั้งนี้ ไดรับความรวมมือ
จาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ(ีมจธ.)  
ตามโครงการความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา

นวั ตกรรม  ร ะหว าง 
WCE และ มจธ. โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.วิทูร  
อุทัยแสงสุข ภาควิชา
วิ ศวกรรม เครื่ องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
และคณะฯ  รวมกับ WCE 
ดําเนินการทดสอบตาม
ขอกาํหนด ดวยเครือ่งมอื

วัดที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารวมวัดผลทดสอบ ไดแก 
CMM Laser scan และ Digital Image Correlation (DIC)
พรอมกับไดรับเกียรติจาก นายศิริพงศ พฤทธิพันธุ 
รองผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย กลุมธุรกิจซอม
บํารุงรถจักรและลอเลื่อน ประธานคณะทํางานทดลอง
วสัดอุปุกรณและคดัเลอืกคณุสมบัตทิางเทคนคิเบือ้งตน
(Pre-Qualifi cation: PQ) ในฝายการชางกล Pre-Q    
และคณะรวมสังเกตการณการทดสอบ
 รถ บทต. ตนแบบดังกลาว จะนําไปทดสอบการ
เบรกและการเลี้ยวโคง บนรางรถไฟในเดือนธันวาคม 
2564 จากนั้นจะสงมอบใหการรถไฟแหงประเทศไทย
ทดสอบใชงานจริงเปนเวลา 6 เดือน ที่ระยะทางใชงาน 
72,000 กิโลเมตร เมื่อดําเนินครบทุกขั้นตอนตามแผน

เปนที่เรียบรอยจะสามารถสรุปผลความสําเร็จ
ไดอยางแนนอนในเดือนพฤศจิกายน 2565 นั่น
หมายความวา WCE จะเปนผูผลิตรถ บทต. ราย
แรกของประเทศไทยที่ผานมาตรฐานการรถไฟ
แหงประเทศไทย    
 กรรมการผูจัดการ WCE กลาววา องค
ความรูที่ไดจากการผลิตรถ บทต.ตนแบบ และ
การเก็บขอมูลการทดลองใชรวมกับการรถไฟ
จะนําไปสูการพัฒนาทางวิศวกรรมรถไฟ ที่ขับ
เคลือ่นการสรางนวตักรรมใหมๆ  ในอตุสาหกรรม
ระบบรางไดตอไป เชน การออกแบบสราง บทต. 
Lightweight model เพื่อบรรทุกนํ้าหนักไดมาก
ขึ้น Bogie ที่ลดการสึกหรอของลอและราง รถ
ขนสงสินคาอุตสาหกรรม เชน ผลิตภัณฑในกลุม
เหล็กสหวิริยา อุตสาหกรรมทางการเกษตรและ
อื่นๆ ที่ประสงคจะขนสงทางระบบราง เปนตน
 เพื่อการมุงมั่นอยางจริงจังของ WCE ที่จะ
เปนศูนยกลางการพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยี
รางและรถไฟ  จงึไดจดัตัง้ศนูยพฒันาวศิวกรรม
และเทคโนโลยีการรถไฟ (Railway Engineering

and Technology   
Development Centre:
RETC) ขึ้นที่อําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบ 
เพื่อขับเคลื่อนพัฒนา
ยกระดบัความรู ความ
สามารถดานวิศวกรรม
เทคโนโลยี และนวัต-
กรรม สรางบุคลากร 

รองรับการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมขนสงทาง
ราง รวมถึงการใหบริการดานงานวิศวกรรม 
การซอมบํารุง ซอมปรับปรุงดัดแปลง ผลิต
ชิ้นสวน ผลิตตัวรถ รวมทั้งใหบริการดานการ
ทดสอบทีเ่กีย่วของ เปนศนูยกลางการบรูณาการ
ความรูความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
 ดวยวิสัยทัศนของ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิ-
เนียริ่ง จํากัด ที่มีเปาหมายอยางมุงมั่นตอการ
ดาํเนนิงานใหศนูยพฒันาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การรถไฟ เปนศูนยชั้นนําของประเทศและเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมระบบราง ตอบสนองนโยบาย
ของภาครัฐ และแผนการพัฒนาของประเทศไทย



ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25644 : ข่าวฅนเหล็ก 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 ธ.ค. 64

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• ผูจัดการสวนกฎหมาย  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร (มีประสบการณสายโรงงาน)

• 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 เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Digital Marketing  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วฒุปิรญิญาตร ีดานบรหิารธรุกจิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร วทิยาศาสตรคอมพวิเตอร หรอื
 สาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ (มปีระสบการณ 2 ปข้ึนไปในสายงานพฒันาธรุกจิ หรอืการตลาด)

• Employee Relations and General Affairs จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาตร การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 ที่เกี่ยวของ (มีประสบการณในสายงานทรัพยากรบุคคล และธุรการ 5 ปขึ้นไป)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกรเครื่องกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 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 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 สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส สาขาบริหารธุรกิจ
 (มีประสบการณจัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป/จัดซื้อตางประเทศ/จัดซื้อทั่วไป 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

บริษัท สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื SSI เปดเผยวา ทีป่ระชมุคณะ
กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อ       
วนัที ่18 พฤศจกิายน 2564 ไดมมีตริบัทราบการพนจากตาํแหนงกรรมการผูจดัการ
ใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ของนายวิน วิริยประไพกิจ
มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป และอนุมัติแตงตั้งให นายนาวา
จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส หัวหนาสายธุรกิจ ขึ้นดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
คนใหม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและธุรกิจภายใต SSI 
Operating Company โดย มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป  
  นายนาวา จันทนสุรคน เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทั้งดานการคา 
ดานทรัพยากรบุคคล ดานอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และ
มีประสบการณบริหารงานในตําแหนงผูบริหารระดับสูงในภาคธุรกิจตางๆ เปน
อยางดี
  อนึ่ง นายวิน วิริยประไพกิจ ยังคงดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุม และประธานคณะกรรมการจัดการ โดยมีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร    
ของหนวยธุรกิจตางๆ และสํานักงานกลุม ตามกลยุทธองคกรในการสรางธุรกิจ
ใหม เสริมธุรกิจเดิม และเติมทุนทางธุรกิจใหเกิดผลกําไรอยางย่ังยืนสําหรับ      
กลุมบริษัท

บอรด SSI อนุมัติแตงตั้ง “นาวา จันทนสุรคน”
เปนกรรมการผูจัดการใหญคนใหม

       คณบดีคณะส่ิงแวดลอม 
ม.เกษตรฯดูงานกิจกรรมซเีอสอาร
กลุมเหล็กสหวิริยา   ผศ.ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ
คณบดีคณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมคณะเยี่ยมชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ที่ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารปูม้ากลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน ธนาคารชุมชน โครงการ
ทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก ณ วิทยาลัยการอาชีพอำาเภอบางสะพาน โดยมี        
นายสมบัติ แก้วบุดดา หัวหน้าศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สื่อสารกลุ่ม “เอสเอสไอ” และทีมงานให้การต้อนรับ


