
เอสเอสไอจบัมอืมจธ.เสรมิแกรง
จัดเพิ่มความรูดิจิทัลใหพนักงาน
เอสเอสไอ-มจธ.ร่วมลงน�มบันทึก
คว�มเข้�ใจคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร
พัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีโดย

จัดอบรม School of Information 
Technology พัฒน�บุคล�กรด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ     อ่านต่อ น.2

ปที่  13   ฉบับที่  207   ประจําวันที่  1  มกราคม  2565

รวมสรางโมเดลเศรษฐกิจใหมBCG 
SSI-TCRSSไดรับอุตฯสีเขียวระดับ4
บรรเทาคา่ใชจ่าย
ชาวบางสะพาน
เหล็กสหวิริยา
จัดรถพุ่มพวง
จ่ายครึ่งราคา
ลดค่�ครองชีพคนบ�งสะพ�น
ยคุโควดิ-กระตุน้เศรษฐกจิชมุชน
กลุ่มเหล็กสหวิริย� (SSI-TCRSS-
TCS-WCE-BSBM) จัดโครงก�ร
“จ่�ยครึ่ง กลุ่มเหล็กสหวิริย�
ให้อีกครึ่ง” สนับสนุนรถบริก�ร
ข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่
จำ�หน�่ยใหพ้ีน่อ้งประช�ชนพืน้ที่
บ�งสะพ�นรวม 4 ตำ�บล ได้แก่ 
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ แม่รำ�พึง 
พงศ์ประศ�สน์ และตำ�บลธงชัย 
เมื่อวันที่ 17 - 21 ธันว�คม 2564 
ที่ผ่�นม� มีผู้รับประโยชน์กว่� 
1,200 คน
 ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็ก   
เอสเอสไอ”  ร�ยง�นว�่  เมือ่วนัที่
17  ธันว�คม  2564  น�ยเลิศยศ
แย้มพร�ย  น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น     
      อ่านต่อ น.4



ขบัเคลือ่นระบบอตุส�หกรรมสเีขยีว
จนกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
องค์กร พร้อมยกระดับสถ�นประกอบ-
ก�ร สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่บีซีจี
กระทรวงอุตส�หกรรมมอบร�งวัล
อุตส�หกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สอง
บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ “บรษิทั สห-
วิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
“SSI” (โรงง�นบ�งสะพ�น) และ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มห�ชน) “TCRSS” (โรงง�นบ�งสะพ�น)
ผูบ้รหิ�รเผยกำ�หนดเป�้หม�ยหลกัป ี
2565 นำ�องค์กรดำ�เนินง�นแนวท�ง
โมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่ก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน          อ่านต่อ น.2

กลุ่มเหล็กสหวิริย�สร้�งโอก�ส-ร่วมพัฒน�
คุณภ�พก�รศึกษ� จัดโครงก�รส่งเสริมคว�มรู้
เย�วชนบ�งสะพ�นและพื้นที่ใกล้เคียง พิชิต

รัว้อดุมศกึษ� ประจำ�ป ี2564 เพือ่เตรยีมคว�ม
พร้อมเย�วชนมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 จำ�นวน 300
คน สอบแข่งขันเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�

ผ่�นกิจกรรมทบทวนคว�มรู้ท�งวิช�ก�รใน 
5 วิช�หลักที่สำ�คัญ ด้วยก�รประชุมรูปแบบ
ออนไลน์ระบบ ZOOM ระหว่�งวันที่ 13 - 17 

ธันว�คม 2564 ที่ผ่�นม�
   ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
ร�ยง�นว่�      อ่านต่อ น.3

หนุนเยาวชนบางสะพานสูร้ัวมหาวิทยาลัย เหล็กสหวิริยาจัดทวนความรูเขมออนไลน

เปดใชแลว
สะพานวัฒนธรรมแมนํ้านาน
ฝมือเวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง

อ่านต่อ น.3

       น�ยกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม เป็นประธ�นในพิธีและมอบ
ร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวให้กับสถ�นประกอบก�รท่ีได้รับรองอุตส�หกรรมสีเขียว
ระดบัที ่4 และระดบัที ่5 ซึง่จดัโดยกระทรวงอตุส�หกรรม ทัง้นี ้สองบรษิทัในกลุม่เหลก็
สหวิริย� (SSI-TRCSS) มีน�ยมนินทร์ อินทร์พรหม หัวหน้�ส�ยก�รผลิต “SSI” และ
น�ยสุช�ติ บุญแก้ว ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รคว�มปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมโรงง�น “TCRSS” 
เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมสัมมน�แลกเปล่ียนคว�มรู้ Green Industry Forum โครงก�รส่งเสริม
สถ�นประกอบก�รเพือ่มุง่สูก่�รเปน็อตุส�หกรรมสเีขยีว ขบัเคลือ่นระบบอตุส�หกรรม
สีเขียว จนกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับสถ�นประกอบก�รสู่
โมเดลเศรษฐกจิใหมบ่ซีจี ีณ โรงแรมเซน็ทร� บ�ย เซน็ท�ร�ศนูยร์�ชก�รฯ แจง้วฒันะ



ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25652 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

โมเดลเศรษฐกิจ    ต่อจากหน้า 1

เสริมความรู้ดิจิทัล  ต่อจากหน้า 1

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นผู้นำ�ก�ร
เปลีย่นแปลงตอ่องคก์รยคุดจิทิลัโดยไดร้บัเกยีรติ
จ�กผศ.ดร.มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้
ธนบรุ ีเปน็วทิย�กรใหค้ว�มรู ้รวมระยะเวล�เรยีน
ทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง ผู้บริห�รเผย เชื่อมั่นพนักง�น
จะนำ�คว�มรูม้�ตอ่ยอดเปน็โมเดลธรุกจิเชงิสร�้ง
สรรค์และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้
  ผูส้ือ่ข�่ว “ข�่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ SSI ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้�ธนบุรี หรือ มจธ. ลงน�มบันทึกคว�ม
เข้�ใจ (Memorandum Of Understanding: MOU) 
คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�น
เทคโนโลยีโดยจัดอบรมหลักสูตร Digital Trans-
formation Digital Service Innovation (DSI):  School 
of Information Technology เพื่อพัฒน�บุคล�กร

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ และด้�นต่�งๆ ที่
ต้องก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นผู้นำ�
ก�รเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรยุคดิจิทัล พร้อมกับ
ผลิตบุคล�กรที่ส�ม�รถทำ�ง�นได้จริงในสภ�พ
แวดล้อมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่�ง
รวดเรว็ และส�ม�รถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ได้กับง�นต่�งๆ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ให้กับ
พนักง�นระดับบริห�รจำ�นวน 56 คน ใน 5 หัวข้อ
ก�รเรียนรู้ประกอบด้วย 1) Digital Transformation 
2) Digital Service 3) Information Management 1
4) Information Management 2 และ 5) Digital Project
ซึ่งใช้ระยะเรียนทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติ
จ�ก ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วร�ภรณ์ และ ดร.สุณิส�
สถ�พรวจน� คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�-
วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ม�เป็น
วิทย�กรให้คว�มรู้
  นายณรงค์ฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล ผู้ช่วย
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส บริษัท สหวิริย�สตีล
อนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) หรอื เอสเอสไอ กล�่วว�่

ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อโควิด-19 จะเห็นได้
ว่�โลกธุรกิจมีก�รปรับตัวอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะ
เร่ืองของเทคโนโลยีท่ีเติบโตอย่�งก้�วกระโดด ด้วย
ก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญ�ประดิษฐ์ 
หรือ AI หุ่นยนต์ และแพลตฟอร์มต่�งๆ เข้�ม�ใช้
ง�นขับเคลื่อนก�รดำ�เนินธุรกิจและเข้�ม�ช่วย
อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน 
  ดังนั้น เพื่อให้ก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวเข้�กับเทคโนโลยี สร้�งโอก�สธุรกิจ
ใหม่ๆ  สร�้งกระบวนก�รเปลีย่นผ�่นจ�กอน�ลอ็ก
ไปสู่ดิจิทัลอย่�งสมบูรณ์ (Digitization) พร้อมกับ
สร้�งศักยภ�พบุคล�กรให้พร้อมรับมือกับเรื่อง
ดังกล่�วจึงได้ลงน�ม MOU คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร
พัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีกับมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี โดยก�รจัดฝึกอบรม
หลักสูตร Digital Transformation Digital Service 
Innovation (DSI):  School of Information Technology
ภ�ยใต้แนวคิด “Redesign campaign /product /service
/customer experience of your work” ให้กับพนักง�น

เพื่อตอบโจทย์ก�รทำ� Digital Transformation   
  “พนักง�นให้คว�มสนใจในก�รเรียนรู้
ในหลักสูตรนี้เป็นอย่�งม�ก มีส่วนร่วมแสดง
คว�มคิดเห็นและฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่�งดี ไม่
ว่�จะเป็นก�รเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และใน
ห้องเรียน เชื่อมั่นว่�พนักง�นที่ได้เข้�รับก�รฝึก
อบรมทั้งหมดส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับม�ต่อ 
ยอดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์และนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งแน่นอน”  
  นางสาวอภญิญา ศวิะวฒันะวงศ ์ผูจ้ดัก�ร
ฝ่�ยนวัตกรรมสำ�หรับอุตส�หกรรมย�นยนต์ 
บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) หรอื 
เอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้เข้�ร่วมอบรม กล่�วว่�  ได้รับ
คว�มรู้เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมต่�งๆ ม�กม�ย
ในก�รนำ�ม�ปรับใช้กับก�รทำ�ง�น โดยเฉพ�ะ
เรื่อง Design Thinking ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในหัวข้อ 
Digital Service โดยท�งทมีง�นไดน้ำ�ไปปรบัใชก้บั
ลกูค�้ และตอ่ยอดทำ�ใหเ้กดินวตักรรมก�รบรกิ�ร
ใหม่ให้กับลูกค้�ได้

  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� เมื่อวันที่ 29 พฤศจิก�ยน 2564 กระทรวง
อุตส�หกรรม โดยกรมโรงง�นอุตส�หกรรม (กรอ.) 
จัดพิธีมอบร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวและสัมมน�
แลกเปลีย่นคว�มรู ้Green Industry Forum โครงก�ร
ส่งเสริมสถ�นประกอบก�รเพื่อมุ่งสู่ก�รเป็น
อุตส�หกรรมสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถ�น
ประกอบก�รได้รับคว�มรู้เชิงลึกในก�รบริห�ร
จดัก�รผลติเพือ่สิง่แวดลอ้มและประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิ
ผลในท�งปฏิบัติ ส�ม�รถยกระดับสถ�นประกอบ
ก�รให้เป็นอุตส�หกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น 
ซึ่งโครงก�รได้มีก�รกำ�หนดง�นพิธีมอบร�งวัล
อุตส�หกรรมสีเขียวให้กับสถ�นประกอบก�รที่ได้
รับรองอุตส�หกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5
พรอ้มทัง้จดัแสดงนทิรรศก�รเพือ่เปน็ก�รสนบัสนนุ
ใหส้ถ�นประกอบก�รนำ�สนิค�้ภ�ยใตอ้ตุส�หกรรม
สีเขียว และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมม�จัดแสดงภ�ยใน
ง�น ท้ังน้ีได้รับเกียรติจ�กน�ยกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ 
ปลดักระทรวงอตุส�หกรรม เปน็ประธ�นในพธิมีอบ
ร�งวัล ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วปฏิบัติภ�ยใต้ม�ตรก�ร
ก�รปอ้งกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 อย�่งเครง่ครดั 
ณ โรงแรมเซน็ทร� บ�ย เซน็ท�ร�ศนูยร์�ชก�รและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
  ภ�ยในง�นยงัไดม้กี�รจดัสมัมน�แลกเปลีย่น
คว�มรู้เรื่อง Green Industry Forum ในหัวข้อ “ก�ร
ขบัเคลือ่นระบบอตุส�หกรรมสเีขยีว ภ�ยใตโ้มเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG Model” โดยน�ยศุภกิจ บุญศิริ 
รองอธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และผู้แทน
สถ�นประกอบก�รทีไ่ดร้บัก�รรบัรองอตุส�หกรรม
สีเขียว ระดับที่ 4 และ 5 เพื่อประช�สัมพันธ์เผย
แพร่องค์คว�มรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจ แนวคิดและ
คว�มจำ�เป็นของก�รเข้�สู่อุตส�หกรรมสีเขียว
และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนให้กับผู้ประกอบก�ร
อตุส�หกรรม บคุล�กรภ�ครฐั และประช�ชนทัว่ไป 
สำ�หรับสถ�นประกอบก�รที่ได้รับอุตส�หกรรมสี
เขยีว ระดบัที ่4 และระดบัที ่5 ในป ีพ.ศ. 2563 - 2564 
ซึง่มผูีไ้ดร้บัร�งวลัทัง้สิน้รวม 268 ร�ย ประกอบดว้ย
ร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) จำ�นวน 236 ร�ย และร�งวัล
อตุส�หกรรมสเีขยีวระดบั 5 เครอืข�่ยสเีขยีว (Green 
Network) จำ�นวน 32 ร�ย 
  ทั้ งนี้  สองบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริย� 
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด 
(มห�ชน) “SSI” (โรงง�นบ�งสะพ�น) และบริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) “TCRSS” 
(โรงง�นบ�งสะพ�น) ได้รับร�งวัลสถ�นประกอบก�ร
ท่ีได้รับอุตส�หกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 หรือวัฒนธรรม
สีเขียว (Green Culture)  ซ่ึงมีน�ยมนินทร์  อินทร์พรหม
หัวหน้�ส�ยก�รผลิต “เอสเอสไอ” และน�ยสุช�ติ 
บุญแก้ว ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รคว�มปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมโรงง�น “TCRSS” เข้�รับมอบร�งวัล 

  นายมนนิทร ์อนิทรพ์รหม หวัหน�้ส�ยก�ร
ผลิต “เอสเอสไอ” ให้สัมภ�ษณ์ว่� “ร�งวัลนี้ทำ�ให้
เห็นเป็นประจักษ์ว่� “เอสเอสไอ” มีคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจและภ�ย
นอกองคก์ร เพือ่มุง่สูก่�รพฒัน�อตุส�หกรรมอย�่ง
ยั่งยืน ประกอบกิจก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีก�รบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ด้วย
ก�รนำ�ระบบก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมต�ม
ม�ตรฐ�นส�กล ISO 14001 ม�ประยุกต์ใช้ พร้อม
สร้�งวัฒนธรรมองค์กรด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�ม
ปลอดภัย โดยดำ�เนินง�นโครงก�รจิตอ�ส�สร้�ง
วินัยและวัฒนธรรมคว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
(Behavior Based Safety : BBS) และกิจกรรมคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคมด้�นสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้�น
ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืในรปูแบบ BCG ตลอดจนจดัทำ�
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมใน
ร�ยง�นประจำ�ปีและร�ยง�นคว�มยั่งยืนเปิดเผย
ตอ่ส�ธ�รณะ โดยในป ี2565 กำ�หนดเป�้หม�ยก�ร
ดำ�เนินง�นแนวท�งโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่ก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืนเป็นเป้�หม�ยหลักขององค์กรอีกด้วย” 
  “เพร�ะทุกคนในองค์กรมีจิตสำ�นึกร่วมกัน
ในก�รสงวนและรักษ�ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ใหค้ว�มรว่มมอืรว่มใจในทกุด�้นของก�รประกอบ
กิจก�รให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำ�เนินก�ร
ต�่งๆ จนกล�ยเปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร” 
  เช่นเดียวกับน�ยสุช�ติ บุญแก้ว ผู้จัดก�รฝ่�ย
บริห�รคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงง�น 
“TCRSS” กล่�วว่� “โรงง�นเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
ดำ�เนินกิจกรรมด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม      
ม�อย่�งต่อเนื่อง รวมถึงให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับ
ก�รจัดก�รของเสียจ�กก�รผลิตและบริโภคด้วย
ก�รนำ�วัตถุดิบทีผ่่�นก�รผลติและบรโิภคแลว้เข้�สู่
กระบวนก�รแปรสภ�พเพ่ือกลับม�ใช้ใหม่ เช่น 
ก�รนำ�ข้ีเถ้� (Ash) ซ่ึงเกิดจ�กก�รใช้เถ้�กะล�ป�ล์ม
นำ�้มันเป็นเช้ือเพลิงม�ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์สำ�หรับ
ผลิตคอนกรีตบล็อกประส�นปูพ้ืนรูปร่�งศิล�หกเหล่ียม
โดยอยู่ระหว่�งก�รทดลองร่วมกับวิทย�ลัยก�รอ�ชีพ
บ�งสะพ�น ค�ดว่�จะแล้วเสร็จช่วงเดือนมีน�คม 2565” 
  สำ�หรบั BCG Economy หรอื เศรษฐกจิชวีภ�พ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy) คอื โมเดลเศรษฐกจิสูก่�รพฒัน�ที่
ย่ังยืน ซ่ึงเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ท่ีสอดรับกับเป้�หม�ย
ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื (SDGs) ของสหประช�ช�ตอิย�่ง
นอ้ย 5 เป�้หม�ย ไดแ้ก ่ก�รผลติและบรโิภคทีย่ัง่ยนื
ก�รรับมือก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�ร
อนุรักษ์คว�มหล�กหล�ย คว�มร่วมมือเพ่ือก�รพัฒน�
ทีย่ัง่ยนื ก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ อกีทัง้ยงัสอดรบักบั
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำ�คัญ
ในก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย 
กระทรวงอุตส�หกรรมมีนโยบ�ยส่งเสริมและพัฒน�
กิจก�รท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต�มแนวท�งอุตส�ห-
กรรมสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่�นอุตส�หกรรมไทยสู่
อุตส�หกรรม 4.0 (Industry 4.0) สอดรับกับโมเดล
เศรษฐกจิใหมข่องรฐับ�ล หรอื BCG โดยจะผลกัดนั

ให้โรง�นอุตส�หกรรมในกำ�กับที่มีอยู่ประม�ณ 
71,130 โรงทุกแห่งต้องพัฒน�สู่ก�รเป็นอุตส�หกรรม
สีเขียว (Green Industry) ภ�ยในปี 2568
  กระทรวงอุตส�หกรรมดำ�เนินโครงก�รอุตส�ห-
กรรมสีเขียวเพ่ือส่งเสริมภ�คอุตส�หกรรมในประเทศ
ไทยใหม้กี�รประกอบก�รทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และสงัคม อนัจะสง่ผลให ้ภ�คอตุส�หกรรมมภี�พ
ลักษณ์ที่ดี น่�เชื่อถือ ประช�ชนไว้ว�งใจ และเป็น
จุดเริ่มต้นในก�รพัฒน�ภ�คอุตส�หกรรมสู่ก�ร
สร�้งเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ซึง่จะทำ�ให้
ผลติภณัฑม์วลรวมสเีขยีวของประเทศ (Green GDP)
มีมูลค่�สูงข้ึนด้วย และได้ผนึกกำ�ลังกับทุกหน่วยง�น
ของกระทรวงอุตส�หกรรมและสถ�บันเครือข่�ย
โดยเฉพ�ะส่งเสริมให้สถ�นประกอบก�รท่ัวประเทศ
ใสใ่จในก�ร ดำ�เนนิธรุกจิทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
และมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองสู่ก�รเป็นอุตส�หกรรม
สีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 คว�มมุ่งม่ันสีเขียว (Green Commitment)
คือ ก�รแสดงคว�มมุ่งม่ันในรูปแบบของนโยบ�ย เป้�
หม�ยและแผนง�นท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และมกี�รสือ่ส�รภ�ยในองคก์รใหท้ร�บโดยทัว่กนั 

  ระดับที่ 2 ปฏิบัติก�รสีเขียว (Green Activity) 
คอื ก�รดำ�เนนิกจิกรรมต�มนโยบ�ย เป�้หม�ยและ 
แผนง�นทีก่ำ�หนดเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
อย่�งเป็นรูปธรรมและสำ�เร็จต�มคว�มมุ่งม่ันท่ีต้ังไว้ 
  ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ 
ก�รบริห�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมอย่�งเป็นระบบ มีก�ร
ติดต�ม ประเมินผลและทบทวนเพ่ือก�รพัฒน�อย่�ง
ต่อเน่ืองหรือก�รได้รับร�งวัลด้�นส่ิงแวดล้อมอันเป็น
ทีย่อมรบั หรอืไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมต่�ง ๆ 
  ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
คอื ก�รทีท่กุคนในองคก์รมจีติสำ�นกึรว่มกนัในก�ร
สงวน และรักษ�ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้คว�ม
ร่วมมือร่วมใจในทุกด้�นของก�รประกอบกิจก�ร
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำ�เนินก�รต่�ง ๆ 
จนกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
  ระดับที่ 5 เครือข่�ยสีเขียว (Green Network) 
คือ ก�รขย�ยขอบเขตของก�รเป็นอุตส�หกรรมสี
เขียวจ�ก ภ�ยในองค์กรเองออกสู่ภ�ยนอก ตลอด
โซอ่ปุท�น (Supply Chain) โดยสนบัสนนุใหคู้ค่�้และ
พันธมิตรเป็นอุตส�หกรรมสีเขียวด้วย



ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  2565 ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

เปดใชแลว
สะพานวัฒนธรรมแมนํ้านาน  ฝมือเวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง

ตามที่ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หรือ WCE ธุรกิจวิศวกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้รับความไว้วางใจจากกรมทางหลวงชนบท 
ให้เปนผู้ดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้า
น่าน หรือ “สะพานพระราชวังจันทร” อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนสะพานแลนดมารค
วฒันธรรมแหง่ใหม ่เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่ว
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 จนแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น เม่ือวันท่ี 
27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เปนประธานพิธีเปดสะพานพระราชวังจันทร 
และปล่อยขบวนรถอํานวยความปลอดภัย
การจราจรในช่วงเทศกาลปใหม่ 2565 โดย
มีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ พร้อมมีคณะผู้บริหาร 
นําโดยนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว กรรมการ        

ผู้จัดการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว กรรมการ       
ผูจ้ดัการ บรษิทั เวสทโคสท เอน็จเินยีริง่ จาํกัด 
หรือ WCE กล่าวว่า “โครงการนี้งานหลักคือ
ตัวโครงสร้างสะพานเหล็กโค้งที่ใช้วัสดุเหล็ก
คุณภาพจากบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อ
นํามาผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยดําเนินการ
ประกอบติดตัง้แลว้เสรจ็พรอ้มใชง้าน ซึง่ WCE 
เชื่อมั่นว่าสะพานวัฒนธรรมแห่งนี้มีความ
คงทนแข็งแรง สามารถรับนํ้าหนักของรถที่
สัญจรไป-มาได้อย่างแน่นอน”
  “การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าน่าน 
จังหวัดพิษณุโลกนี้ ดําเนินการผลิตทุกขั้นตอน
จากโรงงาน WCE บางสะพานทั้งหมด ได้แก่ 
การทําแบบ วาดแบบ ตัดชิ้นส่วน การผลิตและ
ทดลองประกอบ (Pre Assembly) โครงสร้าง
เสมือนจริง ยกเว้นการชุบกัลวาไนซเท่านั้น 

ตอ้งนาํสง่ชิน้สว่นไปชบุทีโ่รงงานจงัหวัดชลบรุี
แล้วจึงขนส่งโครงสร้างชิ้นส่วนทั้งหมดไป
ติดตั้งท่ีไซดงาน จังหวัดพิษณุโลก โดยใน
กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานทุกขั้นตอน” 
  สําหรับสะพานวัฒนธรรมแม่นํ้าน่าน 
หรอืสะพานพระราชวงัจนัทร มขีนาดความยาว 
120 เมตร กวา้งรวม 19 เมตร เปนสะพานเหล็ก
โค้ง (Steel Arch Bridge) ความยาว 80 เมตร 
สําหรับรถยนตข้าม ส่วนต่อสะพานเชิงลาด
ท้ังสองด้านของสะพาน ความยาวด้านละ 18 
เมตร ทางเท้าและทางจักรยาน มีความกว้าง
ดา้นละ 4.55 เมตร ทัง้สองดา้นตลอดความยาว
สะพาน รวมมลูคา่งาน 79.95 ลา้นบาท ใชร้ะยะ
เวลาก่อสร้างต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 จนถึง
เดือนกันยายน 2564 โดยสะพานข้ามแม่นํ้าน่าน
ถือเปนสะพานแลนดมารควัฒนธรรมแห่งใหม่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

ให้คึกคัก เพราะเปนจุดเช่ือมต่อแหล่งที่ตั้ง
ของศาสนสถานที่สําคัญสองฝงแม่นํ้าของ
จังหวัดหลายแห่ง คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ 
พร้อมกับช่วยลดความหนาแน่นด้านจราจร

หมายเหตุ : กรมทางหลวงชนบทออกแบบ
สะพานข้ามแม่นํ้าน่านแห่งนี้โดยยึดหลักการ  
ลดความหนาแน่นด้านการจราจร ความสะดวก
สบายในการสัญจรท้ังทางน้ําและทางบก 
ความสอดคลอ้งกบัจติรกรรมและวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ด้วยวิธีการออกแบบไม่ให้มี
เสาตอม่อสะพานในแม่นํ้าเนื่องจากบริเวณ    
ดงักลา่วถกูใชเ้ปนสถานทีจ่ดังานประเพณกีาร
แข่งเรือยาวท่ีเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรม
อยา่งหนึง่ของจังหวัดพิษณุโลกที่ดําเนินการ
กันมาต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้มีการใช้   
รูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต
กับส่วนประกอบต่างๆ ของสะพาน

หมายเหตุ : กรมทางหลวงชนบทออกแบบ
สะพานข้ามแม่นํ้าน่านแห่งนี้โดยยึดหลักการ  
ลดความหนาแน่นด้านการจราจร ความสะดวก
สบายในการสัญจรท้ังทางน้ําและทางบก 
ความสอดคลอ้งกบัจติรกรรมและวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ด้วยวิธีการออกแบบไม่ให้มี
เสาตอม่อสะพานในแม่นํ้าเนื่องจากบริเวณ    
ดงักลา่วถกูใชเ้ปนสถานทีจ่ดังานประเพณกีาร
แข่งเรือยาวท่ีเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรม
อยา่งหนึง่ของจังหวัดพิษณุโลกที่ดําเนินการ
กันมาต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้มีการใช้   
รูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต
กับส่วนประกอบต่างๆ ของสะพาน

หนุนเยาวชน         ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 13-17 ธันว�คม 2564 ที่ผ่�นม� กลุ่มเหล็ก
สหวิริย� (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) ร่วมกับ
โรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� จัดโครงก�รส่งเสริม
คว�มรู้เย�วชนบ�งสะพ�น พิชิตรั้วอุดมศึกษ� 
ประจำ�ปี 2564 เตรียมคว�มพร้อมให้กับเย�วชน
ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่  6 ในเขต
บ�งสะพ�นและพื้นที่ใกล้เคียง สำ�หรับก�รสอบ
แขง่ขนัเข�้ศกึษ�ตอ่ในระดบัอดุมศกึษ� เพือ่เพิม่ขดี
คว�มส�ม�รถและยกระดับศักยภ�พของเย�วชน
ให้ทัดเทียมเมืองใหญ่ ด้วยก�รจัดกิจกรรมทบทวน
คว�มรู้ท�งวิช�ก�รในวิช�หลักที่สำ�คัญ ประกอบ
ดว้ย วทิย�ศ�สตร ์คณติศ�สตร ์ภ�ษ�องักฤษ ภ�ษ�
ไทย สังคมศึกษ� และคว�มถนัดทั่วไป ผ่�นก�ร
ประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM โดยมีคณะวิทย�กร
ที่มีประสบก�รณ์และมีชื่อเสียงนำ�โดย อ�จ�รย์   
ธีรศักดิ์ จิระตร�ชู ครูวิทย�กร แนะแนวจุดเน้น
ต�่งๆ สำ�หรบัก�รสอบเข�้มห�วทิย�ลยัใหก้บันอ้งๆ
เย�วชนทีส่มคัรเข�้รว่มโครงก�รจำ�นวนกว�่ 300 คน 
จ�ก 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ�งสะพ�น
วิทย� โรงเรียนธงชัยวิทย� โรงเรียนชัยเกษม
วิทย� โรงเรียนบ�งสะพ�นน้อยวิทย�คม โรงเรียน
ทับสะแกวิทย� โรงเรียนห้วยย�งวิทย� โรงเรียน  
หว้�กอวิทย�ลัย และโรงเรียนธน�ค�รออมสิน 
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริห�ร
กลุ่มเหล็กสหวิริย� กล่�วว่� “กลุ่มเหล็กสหวิริย�มี 
นโยบ�ยดำ�เนนิธรุกจิดว้ยคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และชุมชน โดยยึดต�มปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
และจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่ง
ก�รผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒน� และเติบโตอย่�ง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�สังคมและชุมชนต�ม
แนวท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และจ�กก�รดำ�เนิน
กิจกรรมพัฒน�ชุมชนบ�งสะพ�นตลอดระยะเวล�
กว�่ 30 ปทีีผ่�่นม� แสดงใหเ้หน็ถงึเจตจำ�นงอนัแนว่
แนข่องก�รเปน็พลเมอืงทีด่ ีและไดร้บัคว�มไวว้�งใจ
จ�กช�วบ�งสะพ�น โดยมุ่งหวังที่จะสร้�งคว�ม

แข็งแกร่งให้กับสังคมและชุมชนในก�รดำ�เนินชีวิต
ไดอ้ย�่งมคีว�มสขุครอบคลมุทัง้ด�้นก�รพฒัน�ก�ร
ศึกษ� ก�รส่งเสริมดูแลและรักษ�สิ่งแวดล้อม ก�ร
พัฒน�อ�ชีพและร�ยได้ ก�รส่งเสริมสุขภ�พและ
อน�มัยที่ดี ก�รร่วมดูแลทำ�นุบำ�รุงศ�สน�และ
วัฒนธรรม รวมถึงก�รพัฒน�กิจกรรมจิตอ�ส�
  ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ� ว่�
เปน็ปจัจยัสำ�คญัในก�รพฒัน�เย�วชนในทอ้งถิน่ให้

ส�ม�รถเตบิโตและเปน็กำ�ลงัหลกัในก�รขบัเคลือ่น
พัฒน�ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งได้อย่�งยั่งยืน 
กลุ่มเหล็กสหวิริย�จึงได้ดำ�เนินภ�รกิจก�รพัฒน�
ด้�นก�รศึกษ�ในชุมชนม�อย่�งต่อเน่ืองผ่�นรูปแบบ
กจิกรรมทีห่ล�กหล�ย โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิก�รพฒัน�
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ก�รศึกษ�ในชุมชน 
  สำ�หรบัโครงก�รดงักล�่วฯ กลุม่เหลก็สหวริยิ�
จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันก�ร
แพร่ระบ�ดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต�มม�ตรก�รเฝ้�
ระวังโรคติดต่อของกระทรวงส�ธ�รณสุข โดยมุ่งหวัง

เปน็อย�่งยิง่ว�่นกัเรยีนผูเ้ข�้รว่มกจิกรรมโครงก�รฯ
ทุกคน จะส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้รับจ�กคณะวิทย�กร
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสบคว�มสำ�เร็จ 
บรรลุต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ที่ได้ไปใช้ในก�รพัฒน�ศักยภ�พของตนเอง และ
นำ�คว�มรูท้ีไ่ดก้ลบัม�ตอ่ยอดในก�รพฒัน�ทอ้งถิน่ 
ชุมชน สังคม และประเทศช�ติต่อไป
   ทั้งนี้  ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ            

ก�รศึกษ� ว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพัฒน�เย�วชน
ในท้องถิ่นให้ส�ม�รถเติบโตและเป็นกำ�ลังหลักใน
ก�รขับเคลื่อนพัฒน�ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
กลุ่มเหล็กสหวิริย�จึงได้ดำ�เนินภ�รกิจก�รพัฒน�
ด้�นก�รศึกษ�ในชุมชนม�อย่�งต่อเน่ืองผ่�นรูปแบบ
กจิกรรมทีห่ล�กหล�ย โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิก�รพฒัน�
และเกดิประโยชนส์งูสดุแกก่�รศกึษ�ในชมุชน อ�ท ิ
โครงก�รกองทุนสหวิริย�ร่วมพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�
บ�งสะพ�น โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ�กลุ่มเหล็ก
สหวิริย� โครงก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถ่ิน โครงก�ร

พฒัน�ช�่งเทคนคิเพือ่อุตส�หกรรมเหล็กครบวงจร 
โครงก�รอน�คตเหล็กไทย สร้�งด้วยเด็กไทย ฯลฯ
  ขอขอบคณุ ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�และคณะครู
จ�กโรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� โรงเรียนชัยเกษม
วิทย� โรงเรียนบ�งสะพ�นน้อยวิทย�คม และ
โรงเรียนทบัสะแกวทิย� รวมถงึบุคล�กรทีเ่กีย่วข้อง
ที่ร่วมผลักดันให้โครงก�รนี้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ด้วยดีเสมอม�”
  นางกรวรรณ  คลองยุทธ์  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิช�ก�รโรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� กล่�วว่� 
“โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้เย�วชนบ�งสะพ�น พิชิต
รั้วอุดมศึกษ� ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคว�มรู้และ
ทักษะที่จำ�เป็นต�มหลักสูตร กิจกรรมเตรียมคว�ม
พร้อมก�รสอบนี้มีคว�มสำ�คัญม�กในสถ�นก�รณ์
ก�รแพรร่ะบ�ดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เนือ่งจ�กกอ่น
หน้�นี้นักเรียนในพื้นที่บ�งสะพ�นกำ�หนดรูปแบบ
ก�รเรยีนระบบออนไลน ์เพือ่ปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ด
ในสถ�นศึกษ� ทำ�ให้กิจกรรมถือเป็นก�รเตรียม
คว�มพร้อมก่อนลงสน�มสอบจริง ก�รทดสอบ
คว�มถนดัทัว่ไป ท�งสถ�บนัทดสอบท�งก�รศกึษ�
แห่งช�ติได้จัดสอบขึ้น เพื่อวัดศักยภ�พก�รเรียน
ในมห�วิทย�ลัย โดยก�รสอบจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ คว�มส�ม�รถในก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์ 
และแก้โจทย์ปัญห� คว�มส�ม�รถท�งด้�นภ�ษ�
อังกฤษ  ซึ่งข้อสอบ GAT และ PAT จะมีอ�จ�รย์       
ผูเ้ชีย่วช�ญในคณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัมห�วทิย�ลยัเปน็
ผู้ออกข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ GAT จะมีทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย โดยจะเน้นคว�มซับซ้อนม�กกว่�
คว�มย�ก เป็นรูปแบบหนึ่งก�รทดสอบเข้�ศึกษ�
ต่อในมห�วิทย�ลัย โดยเป็นก�รสอบวัดคว�มถนัด
ทั่วไปที่ต้องสอบกันทุกคน ซึ่งคะแนนที่ได้จะใช้ใน
ก�รยื่นสมัครรับตรงและระบบกล�งเพื่อเข้�ศึกษ�
ต่อระดับมห�วิทย�ลัยต่อไป”
  “ฝ�กถึงนักเรียนทุกคนว่� ขอให้ทุกคนตระหนัก
ว่� “เวล� เป็นส่ิงท่ีทุกคนมีเท่�กัน แต่จะต่�งกันก็ตรงท่ี
ใครรู้จักคุณค่�ของมันม�กกว่�กันเท่�น้ัน” ซ่ึงกิจกรรม
ในคร้ังน้ี นักเรียนทุกคน จะได้นำ�คว�มรู้เทคนิคต่�งๆ
ที่วิทย�กรมอบให้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”



ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25654 : ข่าวฅนเหล็ก 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 ม.ค. 65

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมวัสดุนาโน วิศวกรรมเซรามิกส (มี
 ประสบการณ)

• 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)

• Quality Assurance Engineer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขางานเช่ือม อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (สามารถขับรถยนตได
 และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกตอง)

 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 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 -  วิศวกรซอมบํารุงเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) 
 -  วิศวกรวิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ข้ึนไป ทุกสาขา

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ตนเรือ / กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒุ ิปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มปีระสบการณการทาํงานในเรอื (มเีอกสาร
 คนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินใน
 ประเทศ)

• กลาส ี/ สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
 อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• พนักงานขับเครน  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เคร่ืองกล ยานยนต อุตสาหการ (มีประสบการณขับเครน)

รถพุ่มพวง           ต่อจากหน้า 1

เป็นประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยรถ

จำ�หน่�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่ใน

โครงก�ร “จ�่ยครึง่ กลุม่เหลก็สหวริยิ�ใหอ้กี

ครึง่” รว่มกบัน�ยทนงศกัดิ ์แขง่ขนั ผูบ้รหิ�ร

กลุ่มเหล็กสหวิริย� บริเวณหน้�ที่ว่�ก�ร

อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วกลุ่มเหล็กสหวิริย�จัด

ขึน้เพือ่รว่มบรรเท�คว�มเดอืดรอ้นและชว่ย

ลดค�่ครองชพีใหก้บัประช�ชนบ�งสะพ�น

ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ    

โรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยก�รสนับสนุนรถ

บริก�รข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่ หรือ

เรียกว่� ”รถพุ่มพวง” ไปจำ�หน่�ยให้กับพ่ีน้อง

ประช�ชนในพ้ืนท่ีบ�งสะพ�นต�มจุดท่ีกำ�หนด

โดยกลุม่เหลก็สหวริยิ�สมทบเงนิชว่ยชำ�ระ

ค่�สินค้�ให้กับประช�ชน 50 เปอร์เซ็นต์ 

ประช�ชนจ่�ยเอง 50 เปอร์เซ็นต์ จำ�กัด 

ก�รใช้จ่�ยได้วันละไม่เกิน 300 บ�ทต่อคน

ประช�ชนในพื้นที่บ�งสะพ�นส�ม�รถใช้

บริก�รผ่�นรถข�ยสินค้�ของโครงก�รที่มี

สัญลักษณ์ลูกโป่งสีแดง ซึ่งให้บริก�รใน

วันที่ 17 - 21 ธันว�คม 2564 และสำ�หรับ

เส้นท�งก�รบริก�รรถพุ่มพวงในพื้นที่

บ�งสะพ�น 4 ตำ�บล (กำ�เนิดนพคุณ-แม่รำ�พึง-

พงศ์ประศ�สน์-ธงชัย) ประกอบไปด้วย

• วันที่ 17 และ 18 ธันว�คม 2564 เส้นท�ง 

ตล�ดบ�งสะพ�น / กำ�เนิดนพคุณ / แม่รำ�พึง /
ทีท่ำ�ก�รอำ�เภอบ�งสะพ�น / ตล�ด ถงึหน�้กูดแคร ์
•  วันที่  20 ธันว�คม 2564 เส้นท�งตล�ด

บ�งสะพ�น - ร่อนทอง - ทองมงคล
•  วันที่ 21 ธันว�คม 2564 เส้นท�ง บ้�นกรูด 
ต.ธงชัย 

  นายทนงศักดิ์ แขงขัน ผู้บริห�รกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� กล่�วว่� “สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� (โควิด-19) ในพื้นที่

อำ�เภอบ�งสะพ�นช่วงที่ผ่�นม�นั้น มีหล�ยคน
หล�ยอ�ชีพได้รับผลกระทบจ�กวิกฤตดังกล่�ว
โดยเฉพ�ะอ�ชีพพอ่ค�้ แม่ข�ย ทีต่อ้งปฏบิัตติ�ม

แนวท�งของศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (ศบค.) ในก�ร
กำ�หนดให้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่

ควบคมุหรอืพืน้ทีส่แีดง งดกจิก�รกจิกรรมทีต่อ้ง
รวมตัวกัน รวมถึงธุรกิจก�รค้�ที่อ�จก่อให้เกิด
ก�รแพร่ระบ�ดเชื้อไวรัสโคโรน� (โควิด-19) ใน

พื้นที่ด้วย โดยกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรม

ทีช่ว่ยบรรเท�คว�มเดอืนรอ้นใหก้บัพีน่อ้ง

บ�งสะพ�นไดท้ัง้ผูข้�ยและผูซ้ือ้ ซึง่หวงัว�่

พ่ีน้องบ�งสะพ�นจะมีคว�มสุขกับของขวัญ

ปีใหม่ที่เร�จัดให้ในครั้งนี้ครับ” 

    นางสมพร สังเทระ แม่ค้�รถพุ่มพวง

พื้นที่บ�งสะพ�น เล่�ให้ฟังว่� “รถบริก�ร

ข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่ ช�วบ้�น

เรยีกว�่ “รถพุม่พวง” เนือ่งจ�กมลีกัษณะ

เปน็พุม่ๆ พวงๆ จ�กวตัถดุบิทีห่อ้ยท�้ยรถ

เปน็รถเรข่�ยของ รถข�ยกบัข�้ว หรอืวตัถุ

ดิบต่�งๆ ในก�รทำ�อ�ห�ร เป็นรถท่ีส�ม�รถ

เข้�ไปถึงแหล่งชุมชนได้แบบเดลิเวอร่ี ร�ค�

เป็นมิตร ข�ยของสดใหม่ทุกวัน คล้�ยกับ

ก�รยกตล�ดเคลื่อนที่ม�ไว้ในรถเร่ข�ย

ของ จะมกี�รแยกสนิค�้ออกต�มประเภท 

แยกออกเปน็ชดุๆ แลว้หอ้ยไวต้�มท�้ยรถ 

เพื่อให้ง่�ยต่อก�รซื้อสำ�หรับลูกค้� และ

ง่�ยต่อก�รห�สินค้�สำ�หรับพ่อค้�แม่ค้� 

   สำ�หรับกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่�เป็น

กิจกรรมที่ช่วยอ�ชีพค้�ข�ยของช�ว
บ�งสะพ�นให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น ลูกค้�มี
คว�มสขุในก�รเลอืกซือ้สนิค�้อย�่งเตม็ที ่
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริย�ที่จัดกิจกรรม
ดีๆ แบบนี้ให้พี่น้องบ้�นเร�”   
   ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่�วมีประช�ชน    

พี่น้องบ�งสะพ�นได้รับประโยชน์ในด้�นลดค่�
ครองชีพประม�ณ 1,200 คน


