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SSIระดมกรูพูชิติNetZero
เสริมเทคโนโลยลีดโลกรอน
WCEหนุนใช้วัสดุคุ้มค่า
แนวเศรษฐกิจหมุนเวียน
มอบกระเบ้ืองหลังคารง.
ให้โรงเรียน-ตํารวจ-วัด
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รอบรั้วกล
ุมเหล็ก

     กลุ่มเหล็กสหวิริยาโดยสำานักเทคโนโลยีกลุ่ม ภายใต้ School of 
Engineering จดัสมัมนาออนไลน ์Decarbonization pathway to achieve 
Net Zero emission target ใหก้บัผูบ้รหิาร พนกังานกลุม่เหลก็สหวริยิา 
และผูท้ีม่คีวามสนใจเขา้รว่มฟงั จำานวน 324 คน ผา่นระบบออนไลน ์
Microsoft Teams ซ่ึงงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้เช่ียวชาญร่วมให้ความรู้
ทั้งสิ้น 21 หัวข้อ จาก 14 องค์กรชั้นนำาทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

•  เลขาสมอ.เยี่ยมหมู่บ้านอุตฯ
สรา้งสรรคทุง่ประดู ่เอสเอสไอรว่ม
สนับสนุนเพิ่มมูลค่าให้ทุนชุมชน
 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) พรอม
คณะผูบรหิาร(สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม นาย
นาวา จนัทรสรุคน กรรรมการผูจดัการใหญ บมจ.
สหวริิยาสตีลอนิดัสตรี (เอสเอสไอ) รวมตรวจเยีย่ม
หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (CIV) บานทุง
ประดู ต.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ซึ่งเปนหมูบานที่
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตตอยอดใหเกิด
มูลคาใหมทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรม
สรางสรรคผานกิจกรรมทองเที่ยว อาทิ ฐาน
กิจกรรมหมทรายคลายเครียด นับวาเปนไฮไลท
ของหมูบานทุงประดู รวมถงึกจิกรรมนวดแผนไทย
กิจกรรมเรียนรูโรงสีขาวและปลูกขาวแบบผสมผสาน
และเยีย่มชมสวนมะพราวลงุบรูณ  ทางคณะไดรวม
รับประทานอาหารเมนูพื้นบานของบานทุงประดู
อีกดวย ท้ังน้ีหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (CIV)
บานทุงประดู ขับเคล่ือนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
และรวมสนับสนุนโดยกลุมเหล็กสหวิริยา

•  กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาชายหาด
สวนหลวง-สนับสนุนน้ําด่ืมจิตอาสา
 กลุมเหล็กสหวิริยารวมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน “เราทําความดี ดวยหัวใจ” รวม
ปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนา เก็บขยะบริเวณชายหาด
สวนหลวง หมูที่ 9 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ โดยมีนายเลิศยศ แยมพราย 
นายอําเภอบางสะพาน เปนประธานในพิธี สําหรับ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทําความดี   
ดวยหวัใจ” ในครัง้นี ้ทางศนูยอาํนวยการจติอาสา
พระราชทานอําเภอบางสะพานจัดข้ึน เน่ืองในโอกาส
วันสําคัญของชาติไทย วันที่ 4 พฤษภาคม (วัน
ฉัตรมงคล) โดยมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในพืน้ทีอ่าํเภอบางสะพานเขารวมกวา 
50 คน ภายใตการปองกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 
อยางเครงครัด ทั้งนี้กลุมเหล็กไดรวมสนับสนุน   
นํ้าดื่ม เพื่อมอบใหแกจิตอาสาในกิจกรรมดังกลาว

อ่านต่อ น.3

สรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นจติอาสาหนนุพนกังานมสีว่นรว่มรบัผดิชอบสงัคม 
“เอสเอสไอ” คิดดีเพื่อสังคมจัดกิจกรรม “1 ครอบครัว 3 ความดี” โดยไม่
กำาหนดรูปแบบการทำาความดี สามารถร่วมทำากับใคร ที่ไหน อย่างไรก็ได้     
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2565                อ่านต่อ น.3

เอสเอสไอคดิดเีพือ่สงัคม
จดั 1 ครอบครวั 3 ความดี

มุ่งพิชิตเป้าลดก๊าซเรือนกระจก กลุ่ม
เหล็กสหวิริยา - School of Engineering 
จัดสัมนาออนไลน์ “Decarbonization 
pathway to achieve Net Zero emission
target” โดยมี 21 วิทยากรชั้นนำาทั้ง
ภายใน-ตา่งประเทศรว่มใหค้วามรู ้อาทิ
นโยบาย มาตรการป้องกัน   อ่านต่อ น.2

หนุนการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ส่งต่อ
กระเบื้องหลังคาให้เกิดการใช้ซำ้า
“เวสท์โคสท์ฯ รักษ์โลก” นำากระเบ้ือง
หลังคาคอนกรีตไม่ใช้แล้วสภาพดี
ของอาคารสำานักงาน (โรงงานบาง-
สะพาน) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
และศาสนสถานพื้นที่บางสะพาน 
รวม 4 แห่ง จำานวน 3,000 แผ่น เพื่อ
นำาไปใช้ด้านสาธารณประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชม พร้อมร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อมในการช่วยลด
ขยะเกิดใหม่พื้นที่บางสะพาน
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานว่า บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด หรือ “WCE” โดยมี
นายวีระชัย ฟุ้งเฟอง รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากร
บุคคลและพนักงาน     อ่านต่อ น.4
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พิชิตNetZero      ต่อจากหน้า 1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย เทคโนโลยีการผลิต
เหล็กด้วยไฮโดรเจน การพัฒนาการผลิตพลังงาน
ชีวภาพที่มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น ผู้เข้าร่วม
สัมมนากว่า 324 คน จากกลุ่มเหล็กสหวิริยาและ
บุคคลภายนอก ช้ีเป็นความรู้ท่ีสำาคัญสำาหรับพัฒนา
กระบวนการทำางานและเกิดเป็นโครงการใหม่ๆ 
เพื่อช่วยลดอุณหภูมิโลก
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา่ เมือ่วนัที ่25-26 พฤษภาคม 2565 ทีผ่า่นมากลุม่
เหล็กสหวิริยาโดยสำานักเทคโนโลยีกลุ่ม ภายใต้
School of Engineering จัดสัมมนาออนไลน Decarboni-
zation  pathway  to  achieve  Net  Zero emission
target ใหก้บัผูบ้รหิาร พนกังานกลุม่เหลก็สหวริยิา 
และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟัง จำานวน 324 คน
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams กิจกรรมสัมนา
ดังกล่าวจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลกและทิศทาง
แนวโน้มของนโยบายและ
มาตรการการจัดการภาวะโลก
ร้อนในระดับโลกและประเทศ
ไทย 2) ส่งเสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่สำาคัญในการก้าว
ไปสู่ เป้าหมาย “การปล่อย
มลพิษสุทธิเป็นศูนย์” และ 3) 
ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
พลังงานทดแทน 
  การสัมมนาได้แบ่งออก
เป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 
1) นโยบายและมาตรการจัดการ
ภาวะโลกรอ้น ผลกระทบและความทา้ทายในการ
พฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ ชว่งที ่2) การคน้พบใหม่
ด้าน เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าในการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้า ช่วงที่ 3) พลังงานหมุนเวียนพลังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยีหลักเพื่อรองรับเป้าหมาย
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธเิปน็ศนูย ์และชว่ง
ที ่4) นโยบาย/มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
ศนูย ์ซึง่ม ี21 หวัขอ้ความรูจ้าก 21 วทิยากร จาก  14 
องค์กรชั้นนำาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ คุณปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการสำานักส่งเสริม
ตลาดคาร์บอนและนวัตกรรมองคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน)  ดร. อรทัย 
พงศ์รักธรรม ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย Ms. Asa Ekdahl, Head of Environment 
and Climate Change, Worldsteel Association, Mr. 
Hiroyuki Tezuka, Chair-man of Energy Technology
Committee, Japan Iron and Steel Federation และ
คุณวสันต์ ติรางกูร รองประธานด้าน climate 
change RE-100 Thailand club เป็นต้น
  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ประธานเจ้า
หน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม ในฐานะ Dean of School 
of Engineering กลุ่มเหล็กสหวิริยา กล่าวว่า 
“ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
มีความสำาคัญต่อชีวิตประจำาวันมากขึ้นเรื่อยๆ 
และเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กร
อิสระ รวมถึงภาคเอกชน และยังเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ซึ่งจำาเป็นต้องมีการวางแผนปรับตัว
เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจไปในทิศทางที่จะ
ลดกระทบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ดำาเนินการตามแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ต่อไปในอนาคต อีกทั้ง
ยงัเปน็การผลกัดนัใหบ้คุลากรขององคก์รไดรู้แ้ละ
เขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก
นโยบายและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ   
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        เหลก็สหวริยิารว่มชมรมผูส้งูอายฯุ เยีย่มผูส้งูวยัพงศป์ระศาสน ์   ชมรมผูส้งูอายตุำาบลพงศป์ระศาสน ์นำาโดย นายสมบูรณ์
เขียนวาด ประธานชมรมผู้สูงอายุตำาบลพงศ์ประศาสน์ พร้อมสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับทีมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มเหล็กสหวิริยาโดยนางนฤมล 
สภุาพงษ ์ผูจ้ดัการอาวโุสชมุชนสมัพนัธ ์รว่มลงพืน้ทีเ่ยีย่มบา้นผูส้งูอายแุละผูป้ว่ยตดิเตยีงในพืน้ทีต่ำาบลพงศป์ระศาสน ์เนือ่งในวนัผูส้งูอาย ุประจำาป ี2565 
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำาลังใจให้เห็นคุณค่าของชีวิต พร้อมดำารงชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมีความสุข 
 กอ่นหนา้นี ้ชมรมผูส้งูอายตุำาบลพงศป์ระศาสน ์ไดจ้ดัทำาบญุทอดผา้ปา่สามคัค ีณ วดัหนิกอง เพือ่จดัหางบประมาณสำาหรบัจดัซือ้ของเยีย่มชว่ยเหลอื
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,150 บาท ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมบริจาคสมทบ
ทุนและจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคสำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภูมิอากาศของประเทศไทย พร้อมนำาความรู้ที่ได้
รับไปพัฒนาองค์กรต่อไป
  เวทีในครั้งนี้ถือเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัยจากผู้
เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นส่วนที่จะนำามาขับเคลื่อนและ
ผลกัดนัองคก์รใหพ้ชิติเปา้หมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ขอ
ขอบคณุวทิยากรทกุทา่นทีใ่หเ้กยีรตกิบักลุม่บรษิทั
ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และขอบคุณ
ทีมงานจัดการที่เตรียมพร้อมและตั้งใจจัดงาน
สัมมนาในครั้งนี้ด้วย”
  ดร.ทนิกร  ผดงุวงศ ์ ตวัแทนคณะกรรมการ
จัดงาน กล่าวว่า “สำาหรับการจัดสัมมนา Decar-
bonization Pathway to Achieve Net Zero Emission 
Target หรือการพิชิตเป้าหมายลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้
เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับฟังคำาบรรยายจาก
วิทยากรท่ีมีความสามารถมาให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
รวมถึงทิศทางของนโยบายและการจัดการภาวะโลก

รอ้นทัง้ในระดบัโลกและในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังรวมไปถึง New Frontier on Low carbon technologies
และมาตรการของภาครฐัที ่สง่เสรมิการผลติ สนบั
สนุนในภาคอุสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการพฒันาพลงังานทีส่ำาคญั ซึง่ผูร้ว่มสมัมนา
จะได้รับความรู้มาใช้ต่อยอดการดำาเนินงานเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับการ
พชิติเปา้หมายลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ ขององค์กรต่อไปในอนาคต” 
  ดา้นนายปฐม ชยัพฤกษทล ผูจ้ดัการสำานกั
ส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
กล่าวว่า “ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ หรือโลกร้อนจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาค
ส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง และเร่ง
ด่วน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีส่วนปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเพียงประมาณร้อยละ 0.8 ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งโลก แต่ประเทศไทย
กลับเป็นประเทศ 1 ใน 10 ประเทศต้นๆ ที่มีความ
เสี่ยงสูงมากที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรง จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
สืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ 
สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศไทยได้
ประกาศเจตนารมณท์ีจ่ะยกระดบัการดำาเนนิการ
แกไ้ขปญัหาภมูอิากาศอยา่งเตม็ที ่และทกุวถิทีาง 
เพื่อให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวันนี้ถึงปี 2030
ลดลงร้อยละ 40 ซึ่งจะสามารถทำาให้ประเทศไทย
บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon
Neutrality) ภายในปีค.ศ.2050 และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Green-
house Gas Emission) ภายในปี ค.ศ.2065”
  ประเทศไทยโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึง
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนที่นำาทางแนวทาง

ขบัเคลือ่นและแผนปฎบิตักิารทีช่ดัเจน โครงสรา้ง
พื้นฐานและกฎระเบียบ ตลอดจนกำาหนดกลไก
ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนให้เกิดการลดก๊าซ
เรือนกระจกร่วมกับการส่งเสริมนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลงทุนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับเมือง และระดับอุตสาหกรรมอัน
จะนำาไปสูเ่ปา้หมายในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานด้วยเทคโนโลยี
และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถนำา
มาใช้ในปัจจุบันโดยมีแนวโน้มที่จะนำามาใช้ใน
อนาคต รวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและบทบาท

หนว่ยงานภาคทีีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึบทบาทของ TGO 
ในการส่งเสริมให้เกิด Public Private Partnership 
ร่วมกับภาคอุสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย
  นางสาวนาตยา ชมภูวรณ์ ผู้ เข้าร่วม
สัมมนา  กล่าวว่า  “กิจกรรมนี้มีกูรูร่วมเผยความรู้
มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็น
เวทีแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสามารถนำาไปปรับใช้ในการทำางานได้จริง 
ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันแก้ไข
อยา่งจรงิจงัในเรือ่งพลงังานในประเทศไทยเราจะ
พิชิตเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ได้”
  นางสาวอรวรรณ พันดวง  ผู้ เข้าร่วม
สัมมนาให้สัมภาษณ์ว่า “จากการเข้าร่วมงานใน
วันที่ 25-26 พ.ค. ที่ผ่านมา ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม
ทีมผู้จัดงานที่สามารถบริหารจัดการงานออกมา
ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม และดใีจมากทีอ่งคก์รใหค้วาม
สำาคัญเรื่องพลังงาน พร้อมมีเป้าหมายดีๆในการ

ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้
สร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ตั้งแต่ความรู้ด้านนโยบาย 
มาตรการจัดการโลกร้อน 
เทคโนโลยีแนวหน้าลดการ
ปลอ่ยคารบ์อนใหน้อ้ยลง รวม
ไปถึงกระบวนการใช้การผลิต
พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ยงั
ได้ทราบมาตรการสนับสนุน 
การส่งเสริมการผลิตพลังงาน
สะอาดให้กับอุตสาหกรรมหลัก
ขององค์กร ซึ่งองค์ความรู้นี้
จะสามารถนำาไปตอ่ยอด และ
พฒันาโครงการทีก่ำาลงัดำาเนนิ
การอยู่ได้ไม่น้อยเลยค่ะ” 

         ด้าน ดร.ศริพร ลุนพรม อาจารย์สังกัดสาขา
วิเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาขอนแก่น ผู้เข้าร่วม
สัมมนา (ภายนอก) ให้สัมภาษณ์ว่า “งานสัมมนา
ออนไลน ์“Decarbonization pathway to achieve net 
Zero emission target” เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
มาก จากการฟังสัมมนาได้รับทราบข้อมูลสำาคัญ
ตา่งๆ ซึ่งสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย
อาทิ นโยบายและแผนพัฒนาประเทศ มาตรการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุงานวจิยัและการลงทนุดา้น
การจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้ม การพฒันาพลงังาน
สะอาด รวมถงึตวัอยา่งเทคโนโลยตีา่งๆ ทีส่ามารถ
นำามาพัฒนาเพื่อรองรับหรือเพื่อเป็นแนวทางใน
แกป้ญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและลดการปลดปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ทั้งนี้ขอชื่นชมคณะ
ผู้จัดงานที่วางลำาดับหัวข้อสัมมนาได้เป็นอย่างดี
มคีวามเชือ่มโยงและระยะเวลาในการจดักจิกรรม
มีความเหมาะสม”
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ทาเรือประจวบ ยึดมั่นความปลอดภัยทางทะเลเปนหลัก เตรียมความพรอมจัด
ฝกซอมแผนฉุกเฉินการใชทุนกักนํ้ามัน ครั้งที่ 1 ประจําป 2565 โดยทบทวน  
และฝกฝนบุคลากรใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน  กรณีเกิดนํ้ามัน
ร่ัวไหลจากเรือเดินทะเล ผูบริหารเผยเปนการตอกยํ้าขีดความสามารถและ
ใหพนักงานเกิดความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง จากการฝกซอม
พนักงานสามารถปฏิบัติตามแผนไดอยางถูกตอง และใชงานอุปกรณทุน          
กักคราบนํ้ามันไดอยางถูกวิธี มีพนักงานเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 23 คน ณ 
ทาเรือ A ในทาเทียบเรือประจวบ
  เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ณ ทาเรือ A ในทาเทียบเรือประจวบ 
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (พีพีซี) จัดเตรียมแผนปฏิบัติการสําหรับภาวะ
ฉกุเฉนิ โดยปฏบิตัติามนโยบายคณุภาพ นโยบายสิง่แวดลอม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยของทาเรือ จัดฝกซอมแผนฉุกเฉินการใชทุนกักนํ้ามัน ครั้งที่ 1 
ประจําป 2565 กรณีเกิดนํ้ามันรั่วไหลจากเรือเดินทะเล เพื่อใหบุคลากรทบทวน
แนวทางปฏิบตังิาน และฝกฝนใหเกดิความเขาใจและความชาํนาญในการปฏบิตัิ
งาน โดยมีพนักงานเขารวมฝกซอมจํานวนทั้งสิ้น 23 คน 
  สําหรับทุนกักนํ้ามัน (Oil Containment Boom) เปนอุปกรณที่ใชใน
การกําจัดนํ้ามันหากเกิดการรั่วไหลของนํ้ามันในปริมาณมาก มีความยาวถึง 
1,000 เมตร ซึ่งไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานกลางแจงไดตลอดเวลา 
มีระยะลอยเหนือนํ้า 30 ซ.ม. และระยะกั้นใตนํ้า 70 ซ.ม. และกรณีการเกิดนํ้ามัน
รั่วไหล แบงออกเปน 2 ระดับ คือ นํ้ามันรั่วไหลระดับ 1 หมายถึง ปริมาณนํ้ามัน
ที่รั่วออกมามองเห็นเปนฟลมบางๆ สามารถใชน้ํายาขจัดคราบน้ํามัน (Oil 
spill) ขจัดได และนํ้ามันรั่วไหลระดับ 2 หมายถึง ปริมาณนํ้ามันที่รั่วออก
มามองเห็นดวยตาและไมสามารถใชนํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน (Oil spill) ขจัดได 
ตองใชทุนกักนํ้ามันดําเนินการ

  ซึ่งจากการฝกซอมแผนฉุกเฉินดังกลาว สรุปไดวาพนักงานสามารถ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และสามารถใชงานอุปกรณทุน
กักคราบนํ้ามัน ที่มีความยาว 120 เมตร ไดอยางถูกวิธี การฝกซอมคร้ังนี้
นอกจากพนักงานที่เขารวมจํานวน 23 คน เกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ 
ยังเกิดความชํานาญเพิ่มขึ้นอีกดวย
  นายพิทูล  กองเลข  หัวหนาแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทาํงาน ฝายปฏิบตักิารทาเรือ บรษิทั ทาเรอืประจวบ จํากัด นํา
พนักงานที่เกี่ยวของฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินการใชทุนกักนํา้มนั พรอม
กลาววา “การฝกปฏิบตักิารในทกุๆ คร้ังจะชวยตอกยํา้พนกังานในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการทาํงาน ไดทบทวนแนวทางปฏบิตั ิและฝกฝนใหเกดิความชาํนาญ 
เพือ่เตรยีมความพรอมสาํหรบัภาวะฉกุเฉนิ และปฏบิตังิานจรงิได หากเกดิกรณี
นํา้มนัรัว่ไหลลงสูทะเลจากเรอืทีเ่ขามาเทยีบทาขนถายสนิคาในเขตทาเทยีบเรอื”
  นางสาวอินทิรา  เทอดวงศวรกุล  ฝายบริหารระบบ ผูเขารวมฝกซอม
ใหสัมภาษณวา “ไดมีโอกาสเขารวมฝกซอมการใชทุนกักนํ้ามันทุกคร้ังที่เปน 
การฝกซอมประจําป โดยเราจะฝกซอมทั้งหมด 2 คร้ัง/ป เปนการทบทวน
พนักงานใหฝกปฏิบัติไดอยางถูกตองและรวดเร็ว อีกทั้งเปนการตรวจสอบ
สภาพความพรอมของทุนกักนํ้ามัน หากมีตรงไหนชํารุดจะไดดําเนินการ
ซอมแซมใหอยูในสภาพดีไดพรอมใชตลอดเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน”
  บรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั หรอื พพีซี ีเปนทาเรอืนํา้ลกึ ประกอบกจิการ
ทาเรือพาณิชยสากล รวมถงึใหบริการทาเทยีบเรือสําหรับเรือเดินทะเลพาณิชย
และเรอืบรรทกุสนิคาทัว่ไป โดยมทีาเทยีบเรอืใหบรกิารจาํนวน 4 ทา (A-B-C-D)
สามารถรองรับเรือขนถายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนรับ
ฝากเก็บสินคา โดยสินคาที่ใหบริการบรรทุกขนถายสวนใหญ เปนสินคาที่    
เกี่ยวกับเหล็กของกลุมเหล็กสหวิริยา

ทาเรือประจวบซอมใชทุนกักนํ้ามัน
เสริมความมั่นใจปลอดภัยทางทะเล

คิดดีเพื่อสังคม     ต่อจากหน้า 1

X     เหล็กสหวิริยาหนุนทักษะด้านกีฬาเยาวชน
บางสะพาน สนับสนุนนํ้าดื่มเยาวชนจิตอาสางาน
กีฬาสีให้กลุ่มโรงเรียนธงชัย

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนนำ้าดื่มให้กับ
เยาวชนจติอาสาจากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั 
ในกิจกรรม  “งานมหกรรมกีฬาสี  กลุ่มโรงเรียนธงชัย”  โดยมีนางสาว
มิญญ์ชนก ปรางละออ ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร เป็นผู้รับมอบ
ณ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร สำาหรับเยาวชนจิตอาสาดังกล่าว จะช่วย
ฝกสอนทักษะด้านดนตรี กีฬา และทักษะชีวิตกับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ธงชัย ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนบ้านหนองระแวง 
โรงเรียนบ้านหนองมงคล โรงเรียนวัดถำ้าคีรีวงศ์ และโรงเรียนวัดธงชัย
ธรรมจักร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน จำานวน 250 คน และปฏิบัติงานภายใต้
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สวัสดีครับ ผมเด็กชายเหล็กมวน วันนี้เรากลับมาพบกันใน
บทความ “เหล็กรักษโลก” เชนเคยครับ วันนี้ผมจะขออาสา
พาพี่ๆทุกทานไปรูจักกับ “ฉลากเขียว” หรือที่เรามักคุนชิน
ในชื่อภาษาอังกฤษวา “Green Label” นั่นเองครับ ซึ่งผม
เชื่อวาพี่ๆ หลายๆ ทานคงเคยเห็นสัญลักษณฉลากเขียว
นี้ติดอยูบนผลิตภัณฑหรือสินคาบางประเภทบางแลว แต
พี่ๆรูหรือไมครับวาฉลากเขียวนี้คืออะไร แลวสินคาที่มี
สัญลักษณฉลากเขียวนี้มีดีอยางไร อยากรูจักกับฉลาก
เขียวกันแลวใชมั้ยครับ อยารอชาตามผมมาเลยคราบบ 
  สําหรับฉลากเขียว หรือ Green label ก็คือ “ฉลาก
สิ่งแวดลอม” ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO14024 ที่
มอบใหแกผลิตภัณฑเพื่อใชแสดงสัญลักษณวาผลิตภัณฑ
ที่ไดรับฉลากเขียวนั้นเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั่นเองครับ 
กอนอื่นผมขอเลาที่ไปที่มาของฉลากเขียวในประเทศไทย
ของเรากอนนะครับ โครงการฉลากสีเขียวนั้นเริ่มตนขึ้น
เมื่อเดือนตุลาคม 2536 โดยองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน Thai land Business Counci l  for 
Sustainable Development (TBCSD) รวมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดย
มอบหมายใหสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม 
(สมอ.) และสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาที่เลขานุการ
โครงการ รวมสงเสริมและเปนผูใหขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชนในการขับเคลื่อนโครงการฉลากเขียวนี้ใหสําเร็จ 
โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศมีการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
มิติของสิ่งแวดลอมนั่นเองครับ 
  สําหรับฉลากเขียวนี้จะออกใหกับผลิตภัณฑซึ่งได
ผานการประเมินและตรวจสอบวาไดมาตรฐานทางดาน
สิง่แวดลอมตามมาตรฐาน ISO14024 เปนฉลากทีบ่งบอก
ความเปนมติรตอสิง่แวดลอม ซึง่จะมอบใหกบัผลิตภณัฑทีม่ี
คณุสมบตัติรงตามขอกาํหนด โดยองคกรอสิระทีไ่มมสีวน
ไดสวนเสยี มขีอกาํหนดของผลติภณัฑและการพจิารณาที่
มกีาํหนดแตกตางกนัไปตามประเภทของสนิคาหรือบริการ 
และผลกระทบตอสิง่แวดลอม ทัง้ในแงของการผลติ การใช
ทรพัยากรตางๆ รวมถงึการทิง้ทาํลาย เรยีกไดวาเปนการ
ประเมินครบทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle 
Assessment :LCA) กันไปเลยครับ ซึ่งจะเปนการจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดมลพิษทางสิ่ง
แวดลอม ตามหลกั 3R คอื การลดของเสยี (Reduce) การ

ใชซํา้ (Reuse) และนาํกลบัมาใชใหม (Recycle) นัน่เองครบั 
  ยังไมจบเพียงเทานั้นนะครับ จริงๆ แลวการขอ
รับรองผลิตภัณฑฉลากสิ่งแวดลอมนั้น ยังแบงไดอีก 3 
ประเภทยอยๆ ซึ่งที่ผมเกริ่นไปขางบนนั้นเปนเพียงประเภท
ที ่1 เทานัน้ครบั แตกย็งัมปีระเภทที ่2 คอืฉลากสิง่แวดลอม
ตามมาตรฐาน (ISO14021) เปนฉลากที่ผูผลิต ผูจัด
จําหนาย หรือผูสงออก จะเปนผูบงบอกความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมหรือแสดงคาทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
ตนเอง หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Self-declared 
Environmental Claims” ซึ่งอาจจะแสดงในรูปแบบของ
ขอความหรือสัญลักษณ รูปภาพ เชน การใชพลังงาน
อยางประหยัด การนํากลับมาใชใหม เปนตน โดยฉลากนี้
จะไมมีองคกรกลางในการดูแล แตทางผูผลิตจะตอง
สามารถหาหลักฐานมาแสดงเมื่อมีคนสอบถาม ดังนั้น
ฉลากประเภทนี้ผูผลิตสามารถทําการศึกษาหรือประเมิน
ผลไดดวยตนเอง  
  และฉลากประเภทที่ 3 คือฉลากสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐาน(ISO14025) เปนฉลากที่บงบอกถึงผลกระทบ
ของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม โดยมีการแสดงขอมูลสิ่ง
แวดลอมโดยรวม (Environmental information) โดย
การใชเคร่ืองมือการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต
ของสิง่แวดลอม (Life Cycle Assessment) เขามาประเมนิ
ตามมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่งฉลากนี้ จะมีหนวยงาน
อิสระหรือองคกรกลางในการทําหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลกอนที่จะประกาศลงกับผลิตภัณฑนั้นๆ 
ตอไปครับ
  เห็นแลวใชมั้ยครับวา ฉลากเขียวนั้นมีดีอยางไร ซึ่ง
เราในฐานะผูผลิตและผูบริโภคก็ควรหันมาใสใจผลิตภัณฑ
ฉลากเขียวกันใหมากขึ้นนะครับ อยางนอยก็เปนการเริ่มตน
ชวยโลกและสิ่งแวดลอมของเราเพื่อความยั่งยืนนะครับ   
  เอะ...แลวอตุสาหกรรมเหลก็บานเราใหความสาํคญั
กับเรื่องนี้อยางไรหนอ...ไวผมจะมาเลาใหฟง
  สําหรับวันนี้ผมตองขอตัวลาไปกอน แลวพบกับ
ผมเด็กชายเหล็กมวน พรอมสาระดีๆ ในบทความ “เหล็ก
รักษโลก” ในคร้ังหนานะครับ และเพื่อไมใหพลาดสาระ
ความรูและขาวสารดีๆ แบบนี้ พี่ๆ อยาลืมกดติดตามเพจ 
#SSIGroupThisWeek กันนะครับ สวัสดีคราบบบ

แหลง่ขอ้มลูอา้งองิ www.tei.or.th/greenlabel และศนูยวจิยั
นโยบายดา้นเศรษฐกจิสีเขยีว (https://progreencenter.org)

ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมสานต่อความดี จำานวน 33 ความดี ผู้บริหาร
เผย หากจดุเริม่ตน้ความคดิดเีกดิขึน้จากพนกังาน เรา
จะให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งสานต่อความคิดดี สร้าง
คณุประโยชนใ์หก้บัสงัคมและชมุชนบางสะพานตอ่ไป
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ   
เอสเอสไอ มีความตระหนักและให้ความสำาคัญการ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใส่ใจดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
อยู่คู่บางสะพานต่อไป
  ในการนี้ “เอสเอสไอ” จึงจัดกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน ภายใต้ช่ือ “กิจกรรม
1 ครอบครัว 3 ความดี” 
ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
เพื่อสนับสนุนพนักงาน
ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สังคม และมีเจตนารมณ์
ที่จะทำางานร่วมกับผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง โดยมุ่งสร้าง

และสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับ
และไวว้างใจ คำานงึถงึผลกระทบทีอ่าจจะมตีอ่ผูม้สีว่น
ได้เสีย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร  
ใหพ้นกังานมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและอยูร่ว่มกนั
อย่างมีความสุข 
  น.ส.นาคมัลลิกา นาคจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย
พนักงานสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “SSI จัดกิจกรรม 1 ครอบครัว 3 
ความดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีจุดเริ่มต้นมาจาก ฝ่าย
พนักงานสัมพันธ์ ได้รับข้อเสนอแนะจากพนักงาน 
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและสร้างประโยชน์ในพื้นที่
บางสะพาน ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ขององค์กร จึงนำา
ข้อเสนอแนะนั้นมาจัดเป็นกิจกรรม “1 ครอบครัว 3 
ความดี” ขึ้น ชว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มในการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำานึก
ของการทำาความดี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนร่วมทำางานด้านอาสา หรือกิจกรรม

สาธารณประโยชนร์ว่มกบัชมุชน ซึง่สามารถสรา้งคณุ
ประโยชน์ให้กับสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  หากจุดเริ่มต้นความคิดดีเกิดขึ้นจากพนักงาน
ขอให้พนักงานเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ร่วมสานต่อความ
คิดดี สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน
บางสะพานต่อไป”
  สำาหรับรูปแบบการดำาเนินกิจกรรมคือ ให้พนักงาน
และครอบครวัรว่มทำาความดอียา่งไรกไ็ด ้ไมก่ำาหนดรปู
แบบ ในพืน้ทีส่าธารณะ อาท ิวดั สเุหรา่ โบสถ ์โรงเรยีน
ชุมชนหรือสถานท่ีราชการ พร้อมถ่ายรูปบันทึกเหตุการณ์
บอกเล่าความดี และโพสต์ลง Facebook ในกลุ่ม SSI-
Employee Relation ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 10
พฤษภาคม 2565 ทีผ่า่นมา ซึง่มพีนกังานและครอบครวั
เขา้รว่มกจิกรรมครัง้นีเ้ปน็จำานวน 33 ความด ีทัง้นี ้ผูเ้ขา้

รว่มกจิกรรมและทำาตาม
กติกาจะได้รับชุดกิฟต์เซ็ท
ดูแลสุขภาพ 1 ชุด ต่อ 1 
ความดี เพื่อเป็นกำาลังใจ
ให้กับบุคลากรร่วมสร้าง
ความดีให้กับสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ
        นายสมศักด์ิ จุรักษ์
หน.งานอาวุโสการทดสอบ

ทางเคมแีละสอบเทยีม  “เอสเอสไอ”  ใหส้มัภาษณว์า่
“กิจกรรม 1 ครอบครัว 3 ความดี เป็นกิจกรรมท่ีดี
ช่วยพนักงานมีส่วนร่วมช่วยเหลือและร่วมดูแลสังคม
รอบข้างในพ้ืนท่ีบางสะพานบ้านเราพร้อมปลูกฝังให้
สมาชิกในครอบครัวมีจิตอาสา และรู้จักแบ่งปันเวลา
ทำาประโยชน์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือ พึ่งพา หรือดูแล
สภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และมีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานในอนาคต” 
  ดา้นนางสาววรนนั พืน้ผา ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
พนักงานเอสเอสไอ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมเพือ่ทำากจิกรรมสาธารณประโยชน ์ซึง่สว่นตวั
ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้ีเป็นปีท่ีสองแล้ว ทำาแล้วเกิดความสุข
ทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั หากสงัคมจะเตม็ไปดว้ยผูท้ีรู่จ้กั “ให”้ 
สงัคมของเราจะนา่อยูม่ากขึน้ ทกุคนจะมคีวามสขุเพิม่
ขึ้น เพราะไม่ต้องรอให้เงินเข้ามามีบทบาททำาให้เรามี
ความสุข ไม่ต้องรอมีเงินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ปรารถนา 
เราทุกคนสามารถพบความสุขได้ง่ายๆ ในทุกวันจาก
การนึกถึงเพื่อนมนุษย์และทำาประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ 
เหนื่อยแต่สร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ”



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 มิ.ย. 65

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรวิจัยและพัฒนาวัสดุ วุฒิปริญญาตรี สาขาวัสดุ โลหะการ
 - วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ/อุตสาหการ
 - วิศวกรระบบเครื่องมือวัดและควบคุม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดฯ/
  ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
 - วิศวกรจัดซื้อ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ/ไฟฟา
• ชางซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา
• เจาหนาที่ชุมชนสัมพันธ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร (มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป)
• พนักงานขับรถโฟลคลิฟท  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 - 6 หรือ ปวช. ทุกสาขา
• พนักงานจางเหมา  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิ ม.6 -ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Engineer Production  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
• Surface  Engineering (วศิวกรรมพืน้ผวิ)  จาํนวน 1 อตัรา (ประจาํโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร การเชื่อม, เครื่องกล, อุตสาหการ,
 โลหะการ สาขาวิทยาศาสตร หรือเกี่ยวของ
• Electrical Equipment Engineer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วศบ.หรือ อสบ.สาขาไฟฟา/อิเล็กทรอนิคส/วัดคุม/
 สื่อสาร/คอมพิวเตอร
• Project Engineer  จํานวน 2 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเคร่ืองกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ
 (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
• Civil Service  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง / โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Digital Marketing  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ
 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Human Resources Assistant Manager  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 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

• QA  Engineer  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล/อุตสาหการ) หรือ
 เทียบเทา (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
• Training supervisor (หัวหนางาน-หัวหนาแผนกฝกอบรม)
 จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาตร 
 มนุษยศาตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ชางเทคนิค  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา
 จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา

• พนักงานปฏิบัติการ (แผนกวิเคราะหคุณภาพ)
 จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา/เคร่ืองกล/ยานยนต/อุตสาหการ/งานเช่ือม/อิเล็กทรอนิกส

• พนักงานปฏิบัติการ (แผนกผลิต)  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา/เคร่ืองกล/ยานยนต/อุตสาหการ/งานเช่ือม/อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจดัการฝายพฒันาธรุกจิ  จาํนวน 1 อตัรา (ประจาํสํานกังานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาตร
 วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

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

• ชางนํ้ามัน / สรั่งชางกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒุ ิม.6 - ปวส. มเีอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภยัในกรณฉีกุเฉนิ
 ตามที่กรมเจาทากําหนด

• ตนเรือ-กัปตันเรือ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณเปนตนเรือ หรือ
 กัปตันเรือ TUG ไมนอยกวา 2 ป หรือมีประสบการณในการทํางานบนเรือ TUG
 ไมนอยกวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรมเจาทากําหนด

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• ชางซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา

ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

มอบกระเบ้ืองหลังคา   ต่อจากหน้า 1

นำากระเบื้องหลังคาคอนกรีตไม่ใช้แล้วสภาพดีของ
อาคารสำานักงาน (โรงงานบางสะพาน) จำานวน 3,000
แผ่น มอบให้แก่หน่วยงานราชการ และศาสนสถาน
พื้นที่บางสะพาน จำานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย หน่วย
จราจรเกาะยายฉิม โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  
โรงเรียนวัดดอนทอง และวัดถำ้าเขาไม้รวก สำาหรับ
นำาไปใช้ประโยชน์ซ่อมแซมหลังคาอาคาร หรืองาน
โครงการต่างๆ ช่วยลดการเกิดขยะใหม่ และร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าด้วย 
  โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 
นายวีระชัย ฟุงเฟอง และพนักงานเวสท์โคสท์ฯ 
นำากระเบื้องหลังคาคอนกรีตไม่ใช้แล้วสภาพดีของ
อาคารสำานกังาน (โรงงานบางสะพาน) สง่มอบใหก้บั
วัดถำา้เขาไม้รวก จำานวน 1,450 แผ่น สำาหรับใช้ซ่อมแซม
กุฏิพระสงฆ์ และมอบให้กับโรงเรียนวัดดอนทอง 

ผู้รับมอบ ส่วนหน่วยจราจรเกาะยายฉิม มอบให้
จำานวน 400 แผ่น สำาหรับสร้างซุ้มศาลาริมทาง 
โดยมีดาบตำารวจศักดิ์สหรัฐ แพรพันธ์ ผู้บังคับ
บัญชาหมู่ (จร.) สภ.บางสะพาน เป็นผู้รับมอบ
  นายวีระชัย ฟุงเฟอง รองกรรมการ          

ผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เวสท์
โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด กล่าวว่า “สำาหรับการนำาวัสดุ
ก่อสร้างกลับมาใช้งานซำ้า หรือนำากระเบ้ืองหลังคา
คอนกรตีของอาคารสำานกังานทีย่งัมสีภาพดมีารยีสู
(Reuse) นั้น นับว่าเป็นการใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด 
เนือ่งจากกระเบือ้งคอนกรตีมคีวามแขง็แกรง่ ทนทาน
ต่อแดดและฝน ทั้งยังช่วยลดขยะใหม่ที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
บางสะพานได้ โดยเวสท์โคสท์ฯ ได้ส่งมอบกระเบื้อง
หลังคาจำานวน 3,000 แผ่น ให้กับหน่วยงานราชการ
และศาสนสถานในบางสะพานแล้วจำานวน 4 แห่ง
เพื่อให้เกิดการนำามาใช้ซำ้าและเกิดประโยชน์สูงสุด”
  ดา้นนายอนนัตชยั ศกัดาสทิธ ิหวัหนา้แผนก
แรงงานสมัพนัธ ์บรษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั 
ให้สัมภาษณ์ว่า “ตนเองมีโอกาสได้นำากระเบ้ืองหลังคา
ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ซ่ึงทางโรงเรียน
จะนำาไปจดัทำาขอบกัน้แปลงผกัสวนครวัของนกัเรยีน 
นอกจากใช้วัสดุซำ้าอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยส่งเสริม 
สุขภาพน้องๆ ให้แข็งแรงจากการทานผักอีกด้วยครับ”

โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายขาว จำานวน 1,000 แผน่ 
สำาหรบัใชส้รา้งซุม้และแปลงผกัสวนครวั โดยม ี
นางจุฑาทิพย์ อินธิศุภเศรษฐ์ ผู้อำานวยการ
โรงเรียนวัดดอนทอง และนางสาวก่ิงแก้ว สุขชนะ
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เป็น


