
มุงใชทรัพยากรหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
SSIควา3รางวัลจัดการกากอุตสาหกรรม
พนง.อาสาPPC
ร่วมแรงสร้าง
ลานพัฒนาการ
เยาวชนพิเศษ
ท่าเรือประจวบฯ เปิดโลกเรียนรู้
เยาวชนบางสะพาน ผนึกกําลัง
พนักงานอาสา จํานวน 50 คน ทํา
กิจกรรมอาสาสร้างลานกิจกรรม
กระตุ้นพัฒนาการ พร้อมทาสีพื้น
สนามลานกิจกรรมสร้างสุข และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  อ่านต่อ น.3

X     นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ เปน็ผูแ้ทนบรษิทัรบัรางวลัจากโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการกากอตุสาหกรรมทีม่ปีญัหาเสีย่งตอ่การ
ลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs & KAIZEN ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 3 รางวัล จาก
นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยโครงการดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
การหมนุเวยีนใชป้ระโยชนข์องเสยีและลดปรมิาณของเสยีทีต่อ้งกาํจดั และสรา้งความรู ้ความเขา้ใจของภาคอตุสาหกรรม
ในการจัดการกากอุตสาหกรรมหรือการนําของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยนําหลักการ KAIZEN เข้ามา
เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

รอบรั้วกล
ุมเหล็ก

รอบรั้วกล
ุมเหล็ก

“เอสเอสไอ” มุง่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตของพนักงานและพัฒนา
ระบบแรงงานสมัพนัธใ์นสถาน-
ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มอบรางวัลเกียรติยศ
สูงสุดยิ่งปีที่ 20 ด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

เพื่อเชิดชูเกียรติและให้เป็น
แบบอย่างกับสถานประกอบการ
อื่นๆ นําไปใช้พัฒนาองค์กร     
ให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารเผย มุ่ง
ดําเนินงานบริหารจัดการด้าน
แรงงานและสวัสดิการพร้อม
ส่งเสริมองค์กรให้เป็นต้นแบบ
ที่ดีต่อไป               อ่านต่อ น.2

       
สรางมาตรฐานแรงงานสัมพันธ-สวัสดิการ
SSIรับรางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งปที่20

•  พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ร่วมกจิกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
ปรับปรุงภู มิทัศน์ถนนเพ่ือลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
 พนกังานจติอาสากลุม่เหลก็สหวริยิา รว่ม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำาความดี 
ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทาง
ข้ามหน้าวัดธงชัยธรรมจักร โดยการตีเส้นและ
ทาสเีสน้ชะลอความเรว็กอ่นถงึทางขา้มบรเิวณ
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์อำานวยการจิตอาสาพระราชทาน
อำาเภอบางสะพาน และศูนย์ปฎิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอำาเภอบางสะพาน เพื่อ
รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การสร้าง
จติสำานกึใหผู้ข้บัขีล่ดความเรว็ในชมุชน ใหช้ะลอ
ความเรว็ในทีค่บัขนั ทางรว่มทางแยก ทางขา้ม
หรอืทางมา้ลา้ย และลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิ
ขึ้น โดยมนีายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน
ในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพานเขา้รว่มกวา่ 
400 คน

ปที่  13   ฉบับที่  216   ประจําวันที่  1  ตุลาคม  2565

สหวริิยาเตมิโอกาสสหวริิยาเตมิโอกาส
วิสาหกิจท้องถิ่นวิสาหกิจท้องถิ่น
จดัตลาดสนิคา้ชุมชนจดัตลาดสนิคา้ชุมชน
ซื้อโดยคนโรงงานซื้อโดยคนโรงงาน

อ่านต่อ น.4

เอสเอสไอ ควา้ 3 รางวลัประสทิธภิาพ
จดัการกากอตุสาหกรรม ในโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการ
ลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs & 
KAIZEN ประจําปี 2565 จัดโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหนุนการ
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและ
ลดปริมาณของเสียที่ต้องกําจัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด       อ่านต่อ น.2

อ่านต่อ น.3



ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25652 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

คว้า 3 รางวัล      ต่อจากหน้า 1

ผู้บริหารเผย พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักด้าน
ความปลอดภัยฯ อย่างสมํ่าเสมอ และให้ความ
สาํคญักบัการจดัการขยะ ของเสยี และมลพษิจาก
กระบวนการดําเนินธุรกิจ พร้อมนําอุตสาหกรรม
เหล็กไทยไปสู่ธุรกิจคาร์บอนตํ่า 
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ            
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทน
บริษัทรับรางวัลจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีมีปัญหาเส่ียงต่อการ
ลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs & KAIZEN (ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) 
ประจําปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 3 
รางวลั ประกอบดว้ย  1) 3Rs Awards  2) Zero Waste 
Achievement Awards  3) 3Rs+ Award ด้านการ
ลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ ประเภทเหรียญ
ทองแดง จากนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
  สําหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
กากอุตสาหกรรมท่ีมีปัญหาเส่ียงต่อการลักลอบท้ิง
โดยใชห้ลกัการ 3Rs & KAIZEN ประจาํป ีพ.ศ. 2565 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณ

ของเสยีทีต่อ้งกาํจดั และสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรม
หรือการนําของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ตาม
หลัก 3Rs โดยนําหลักการ KAIZEN เข้ามาเพิ่ม
ศกัยภาพการใชป้ระโยชนข์องเสยี และสอดคลอ้ง
กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
  นายมนินทร ์ อนิทรพ์รหม  ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ” กล่าวว่า
“เอสเอสไอ มีนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3Rs/KAIZEN เพื่อมุ่งสู่
การไม่มีของเสียต้องจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ 
(zero waste to landfill) หรือมีการบูรณาการนโยบาย
3Rs/KAIZEN และการฝงักลบเปน็ศนูยเ์ขา้กบัระบบ
การจัดการอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ
จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งสู่การจัดการกากอุตสาหกรรม
รวมถึงของเสียอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดย
จัดตั้งคณะทํางานการจัดการกากอุตสาหกรรม
ตามหลัก 3Rs และคณะทํางานย่อยเพื่อส่งเสริม 
KAIZEN ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
นโยบายและเป้าหมายให้พนักงานได้ทราบอย่าง

ทั่วถึง เช่น ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภาพถ่าย
กิจกรรม หรือการอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงมี
แผนการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs/KAIZEN และ
แผนลดการเกิดของเสียและการจัดการของเสียมา
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการลดปริมาณ
ของเสียที่ส่งกําจัดจากวัสดุดูดซับนํ้ามันอีกด้วย
  “ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่
ปฏิบัติตามหลักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงให้ความสําคัญกับ
การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจ พร้อมนําอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่

ธุรกิจคาร์บอนตํ่า” 
  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเสวนาเรื่อง 
“แนวทางการพฒันาการใชป้ระโยชนก์ากของเสยี”
ซึ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตเอส-
เอสไอ ยังได้รับเกียรติร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงาน และเป็น
แนวทางการจัดการที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ 
พร้อมทั้งร่วมเสนอแนะรูปแบบการให้ความช่วย
เหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมตอ้งการในอนาคตไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

แรงงานสัมพันธ์   ต่อจากหน้า 1
 กลุ่มเหล็กสหวิริยาขอแสดงความยินดีบ้านม้าร้อง-
บ้านทางสาย รับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวชุมชนปี 2565
 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการ        
ท่องเท่ียวและกีฬา  เป็นประธานมอบเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียว
ประจาํป ีพ.ศ.2565  ใหแ้ก ่ชมุชนบา้นมา้รอ้ง  หมู ่4 ต.พงศป์ระศาสนแ์ละบา้น
ทางสาย หมู ่9 ต.ธงชยั อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ในฐานะทีช่มุชนบา้น
ม้าร้องและบ้านทางสาย ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว
ชุมชน จนได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานการท่องเท่ียวไทยประเภทโฮมสเตย์ไทย
(Home Stay Standard) มาตรฐานการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน (Community Based
Tourism Standard) และมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว (Tourism Attraction Standard)  
 สําหรับบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์และบ้านทางสาย หมู่ 9
ต.ธงชัย เป็นชุมชน 2 ใน 221 แห่ง ที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานการทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้ทัง้นีก้ารมอบเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวชุมชนให้กับชุมชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ในการรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  
รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ 
ไทย การทอ่งเทีย่วชมุชน และแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีใ่หค้วามสําคญัในการเขา้รบั
การตรวจประเมนิ จนไดร้บัเครือ่งหมายมาตรฐานการทอ่งเทีย่วไทยประเภท
ตา่ง ๆ  ซึง่ทางกลุม่เหลก็สหวริยิาไดม้สีว่นรว่มในการสนบัสนนุและรว่มดําเนนิ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนของทั้ง 2 หมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง

X

      ร่วมใจสร้างสาธารณะประโยชน์บางสะพาน
เอสเอสไออาสาเทพื้นคอนกรีตวัดชะม่วง
 คณะผู้บรหิารและพนกังานอาสาของบรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วยชุมชนบ้าน
ชะมว่งและประชาชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงจาํนวนกวา่  80  คน  รว่ม
กจิกรรมเอสเอสไออาสาเทพืน้คอนกรตีหนา้กฏุพิระ (หลงัใหม)่
วัดชะม่วง หมู่ท่ี 3 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ภายใต้โครงการ
25 ปเีอสเอสไอ 250 ความดพีนัดวงใจอาสา “จบัมอืกนัทําอาสา 
SSI ARSA TOGETHER” ปีที่ 3 สําหรับกิจกรรมอาสาในครั้งนี้    
นับเป็นความดีที่ 244 ภายใต้การดําเนินงานเอสเอสไออาสา  
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งวฒันธรรมจติอาสา รวมถงึสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของพนกังานในการรว่มพฒันาชมุชนบางสะพาน

X
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 กระทรวงแรงงาน 
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธี
มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence
Award 2022 แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบ
บริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล 
ประจําปี 2565 ซึ่งมีรางวัลเกียรติยศสําหรับสถาน
ประกอบกิจการท่ีมีการดําเนินงานในกิจกรรมแต่ละ
ดา้นมาอยา่งตอ่เนือ่ง
จํานวน 18 รางวัล 
ได้แก่ รางวัลเกียรติยศ
สถานประกอบกิจการ
ที่ธํารงรักษาระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย
ต่อเน่ือง ปีท่ี 15 จํานวน
2  ร า ง วั ล  ร า ง วั ล
เกียรติยศสูงสุดยิ่ง 
สถานประกอบกจิการ
ดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ปีที่ 20 จํานวน     
5 รางวัล และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบ    
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม    
ในการทํางานระดับประเทศ ปีที่ 20 จํานวน 11 รางวัล
  ซึ่งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอ
สเอสไอ โดยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พร้อมคณะกรรมการสวัสดิการ ผู้บริหารและพนักงาน เข้ารับ
มอบรางวลัเกยีรตยิศสงูสดุยิง่สถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 20 
จากนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
แรงงาน รางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
สถานประกอบกิจการที่สามารถดําเนินการในแต่ละด้านได้
อย่างดียิ่ง อันจะเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นๆ นํา
ไปเป็นต้นแบบในการดําเนินสถานประกอบกิจการ และมุ่งไป
สู่การเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้าน
แรงงานให้อยู่ระดับยอดเยี่ยมต่อไป
  นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสเอสไอ
กล่าวว่า “พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรสําคัญขององค์กร 
เอสเอสไอ จึงมุ่งดําเนินงานบริหารจัดการด้านแรงงาน

แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร  ทั้ ง
ยังตระหนักถึงความ
สําคัญของการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
ของผู้ใช้แรงงานและ
ครอบครัวพนักงาน 
สรา้งจติสํานกึความรบั
ผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงานให้เกิดขึ้น จน
สามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับสถานประกอบ
กิจการอื่นๆ นําไปใช้
เป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่ง
ขึ้นต่อไป” 
         ด้าน นายยงยุทธ
มลิทอง หัวหน้าสํานัก
ทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
เอสเอสไอ ใหส้มัภาษณ์
ว่า “รางวัลเกียรติยศนี้
สะทอ้นถงึนโยบายของ

องค์กรที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องและ
พนกังานทกุระดบัคอืทรพัยากรทีม่คีณุคา่ ทกุคนมคีวามสําคญั
ต่อความสําเร็จขององค์กร เราจึงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความ
สามารถของพนักงาน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
รวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พนักงานต่อไป”



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

พนง.อาสาPPC    ต่อจากหน้า 1

สวัสดีครับ ผมเด็กชายเหล็กม้วน วันนี้เรากลับมา
พบกันในบทความ “เหล็กรักษ์โลก” กันอีกเช่นเคยครับ 
คร้ังที่แล้วผมได้พาพี่ๆทุกท่านไปพบกับ 7 ผลิตภัณฑ์
เหลก็ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มกนัไปแลว้ วนัน้ีเราเดนิทาง
มาถงึตอนสดุทา้ย ซึง่ผมจะพาไปรูจ้กั 4 ผลติภณัฑเ์หลก็
ของเอสเอสไอที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฉลาก
ส่ิงแวดล้อม หากพ่ีๆ ยังไม่ลืม โรงงานของผมมีผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการรับรองฉลากความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
รวมท้ังหมด 11 ผลิตภัณฑ์ด้วยกันเลยนะครับ และในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ก็จะมีการผ่านเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงความเป็นมิตร
ที่แตกต่างกันไป พี่ๆ อยากรู้กันแล้วใช่มั้ยครับว่าอีก 4 
ผลติภณัฑเ์หลก็ของเอสเอสไอมผีลติภณัฑต์วัไหนอกีบา้ง
นะ ถา้อยากรูแ้ลว้...อยา่รอชา้ตามผมมาเลยครา้บบบบบ
  ก่อนที่เราจะไปทำาความรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ 
เหมือนเช่นเคยครับผมขอเล่าย้อนถึงความเดิมเกี่ยวกับ
เกณฑท์ีใ่ชส้ำาหรบัชีว้ดัความเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของ
ผลติภณัฑ ์โดยผลติภณัฑท์ีจ่ะผา่นการรบัรองฉลากสิง่
แวดล้อมของเอสเอสไอนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ ซ่ึงเกณฑ์จะประกอบไปด้วย 
1.Degradable เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแตกสลายได้ 
2.Design for disassembly ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบ
เพือ่ใหง้า่ยตอ่การแยกชิน้สว่น 3.Extended life product 
ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 4.Recovered 
energy ผลิตภัณฑ์สามารถนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 
5.Recyclable ผลิตภัณฑ์สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้
หรือมีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือมีการนำาของ
เสียจากกระบวนการอื่นๆมาใช้ใหม่ 6.Reduced energy 
consumption มีการลดการใช้พลังงานช่วงใช้งาน 
7.Reduced resource use มีการลดการใช้ทรัพยากร
ช่วงการผลิตและการกระจายสินค้า 8.Reusable and 
refillable ผลติภณัฑส์ามารถนำากลบัมาใชใ้หม ่9.Waste 
reduction การลดของเสีย 10.Renewable energy 
การใช้พลังงานหมุนเวียน และ 11. Greenhouse Gas 
Reduction การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และนีก่ค็อื
เกณฑ์ที่ทางเอสเอสไอใช้สำาหรับการรับรองผลิตภัณฑ์
เหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ 
  มาถงึผลติภณัฑต์วัทีแ่ปด ทีผ่า่นการรบัรองกค็อื 
“เหล็กรางนำา้” หรือ “C-Channel” เป็นเหล็กรูปพรรณรีด
ร้อนท่ีผ่านเกณฑ์ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมถึง 3 หัวข้อ
ครับ ซ่ึงประกอบด้วย  1. ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถแตกสลายได้
2. ผลิตภัณฑ์สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้หรือมีส่วน
ประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือมีการนำาของเสียจากกระบวน
การอืน่ๆ มาใชใ้หม ่และ  3. การลดของเสีย ซึง่ผลติภณัฑ ์
C-Channel น้ีน้ันมีเหล็กท่ีมีส่วนประกอบของ Scrap ซ่ึงเป็น
ของเสยีจากการใชง้านประมาณรอ้ยละ 10 โดยนำา้หนกั
  ต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เก้า ที่ผ่านการรับรองก็
คือ “SSI Air Beam”ซึ่งเป็นนวัตกรรมเหล็กโครงสร้าง
จดสิทธิบัตรเฉพาะของ โรงงานเอสเอสไอของผม เหล็ก
ชนดินีจ้ะมคีณุสมบตัริองรบัแรงดงึสงูกวา่เหลก็ทัว่ไปใน
ตลาด เราพฒันาและออกแบบมาเปน็พเิศษเพือ่ใหเ้ปน็สว่น

 “ขอบคุณความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมให้โครงการประสบความสําเร็จ นําโดย
ผู้นําชุมชน และชาวบ้านหมู่ 3 บ้านอ่าวยาง รวมถึง
พนกังานจติอาสาเขา้มารว่มสรา้งลานกจิกรรมกระตุน้
พัฒนาการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านกิจกรรมร่วมแรงแปรงสี ปี 7 เพื่อ
ใชป้ระโยชนท์างการพฒันาเดก็และการศกึษาตอ่ไป”
 ด้านนางสาวรจนา วรรณะ ผู้อํานวยการศูนย์
การศกึษาพเิศษ ประจาํจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์กลา่ว
ขอบคุณบริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด พร้อมบอกว่า 
“สําหรับลานกระตุ้นพัฒนาการถือเป็นสิ่งสําคัญใน
กลุม่เดก็พเิศษมาก ฐานการเรยีนรูต้า่งๆจะชว่ยกระตุน้
พฒันาการดา้นรา่งกายและสตปิญัญาของเดก็กลุม่นี้
เป็นอย่างดีนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่ง
ลานกระตุน้พฒันาการนีเ้กดิขึน้จากวามรว่มมอืรว่มใจ
ของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างและปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ฯ แห่งนี้ เพื่อใช้เป็น
สถานที่เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาการเด็กๆ ต่อไป”
 นายพิชญุตม์ พงษ์สระพัง หัวหน้าหน่วย
อาํเภอบางสะพาน ใหส้มัภาษณว์า่ รูส้กึดใีจที ่บ.ทา่เรอื
ประจวบให้ความอนุเคราะห์จัดสร้างกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กที่หน่วยบริการบางสะพาน (โรงเรียนอ่าวยาง) ซ่ึง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หน่วยบริการบางสะพาน หนุนทักษะเยาวชนบางสะพาน
กลุ่มนักเรียนพิเศษแข็งแกร่ง ผู้บริหารเผย กิจกรรมน้ีเป็น
การพัฒนาทักษะเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคสว่นในอาํเภอบางสะพาน ทัง้ยงัปลกูจติสํานกึการ
เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัสงัคม สรา้งคา่นยิมและวฒัน-
ธรรมองคก์รใหก้บัพนกังานในการทาํงานเพือ่สว่นรวม
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
วันที่ 20 กันยายน 2565 บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 
หรอื “PPC”  นาํโดยนายจริ โชตนิชุติ กรรมการผูจ้ดัการ 
พรอ้มพนกังานจติอาสา สง่มอบลานกจิกรรมสรา้งสขุ
ภายใต้กิจกรรม “เปิดโลกเรียนรู้ ร่วมแรงแปรงสี ปี 7”
ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ หน่วยบริการบางสะพาน โดยมีนางสาวรจนา 
วรรณะ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจํา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้เป็น
ลานกจิกรรมเรยีนรู ้และฝกึฝนพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนพิเศษ พื้นที่อําเภอบางสะพาน 
โดยมีความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน พนักงานจิตอาสา ผู้นําท้องถิ่น และชาวบ้าน
หมู ่3 บา้นอา่วยาง จาํนวน 50 คน รว่มกนัสรา้งฐานการ

ประกอบของเหล็กโครงสร้างที่ทนต่อการรับนำ้าหนักได้
ดี แม้จะมีสเป็กการออกแบบที่หลากหลาย แต่เราก็มั่นใจ
ว่าเหล็กของเราแข็งแกร่งและทนทานเหมือนกับตัวผมนี่
แหละครบั ซึง่ผลติภณัฑ ์Air Beam นีไ้ดผ้า่นเกณฑค์วาม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง 5 หัวข้อเลยนะครับ ได้แก่  
1. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแตกสลายได้  2. ผลิตภัณฑ์
สามารถแปรสภาพใชใ้หมไ่ดห้รอืมส่ีวนประกอบจากวสัดุ
รีไซเคิลหรือมีการนำาของเสียจากกระบวนการอื่นๆ มา
ใช้ใหม่  3. มีการลดการใช้ทรัพยากรช่วงการผลิตและ
การกระจายสินค้า โดยการนำาวัตถุดิบ Off cut ที่เหลือ
จากการตดัแผน่ใหญม่าใชแ้ทน  4. การลดของเสยี และ5.
เป็นผลิตภัณฑ์สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ มีการกำาหนด
มาตรฐานบรรจุของผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำากลับมา
ใชไ้ดใ้หม ่โดยเมือ่นำาผลติภณัฑไ์ปตดิตัง้แลว้ จะมกีารเกบ็
ไมบ้รรจภัุณฑแ์ละนำากลบัมาใชใ้หมใ่นโครงการตอ่ไป เหน็
มั้ยครับว่าเราเหล็กโครงสร้างโรงงานของเราใส่ใจโลก
และสิ่งแวดล้อมมากๆ เลยนะครับ 
  ตอ่มาทีผ่ลติภณัฑต์วัทีส่บิ ทีผ่า่นการรบัรองกค็อื 
“SSI Air PEB” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนที่มีความ
แข็งแรงพิเศษ เหมาะสำาหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ 
ซึง่สามารถกำาหนดขนาด รปูแบบ และคณุภาพตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ลยครบั สำาหรบั SSI Air PEB นีไ้ด้
ผา่นเกณฑค์วามเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มถงึ 6 หวัขอ้ดว้ย
กันนะครับ ซึ่งประกอบด้วย  1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
แตกสลายได้  2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อให้ง่าย
ต่อการแยกชิ้นส่วน ซึ่งในส่วนนี้เรามีการออกแบบการ
กอ่สรา้งอาคารโดยใชโ้ครงสรา้งเหลก็ “แบบนอ๊คดาวน”์ 
ซึง่เปน็การออกแบบใหท้ำาการยดึตอ่ดว้ยสลกัเกลยีวและ
น๊อตแทนการเชื่อมในการติดตั้งครับ  3. เป็นผลิตภัณฑ์
มอีายุการใชง้านทีย่าวนาน  4. เปน็ผลติภณัฑท์ีช่ว่ยการ
ลดการใชท้รพัยากร  5. สามารถใชซ้้ำาและเตมิใหมไ่ด ้และ 
6. เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดของเสีย โดยจะมีการกำาหนด
มาตรฐานการทำาสีที่ตัวสินค้า เพื่อลดปริมาณการใช้สี
และทินเนอร์ที่ไม่จำาเป็นลงได้อีกด้วยครับ 
  และแล้วเราก็เดินทางมาถึงผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้าย 
ผลิตภัณฑ์ตัวที่สิบเอ็ดที่ผ่านการรับรองนั่นก็คือ “SSI 
Air Purlin” เป็นผลิตภัณฑ์แปรสำาหรับงานก่อสร้างขนาด
ใหญ ่ซึง่ไดผ้า่นเกณฑค์วามเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มถงึ 3 
หัวข้อด้วยกันครับ ซึ่งประกอบด้วย  1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถแตกสลายได้  2. เป็นผลิตภัณฑ์สามารถแปร
สภาพใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ
มีการนำาของเสียจากกระบวนการอื่นๆมาใช้ใหม่ และ  3. 
ผลิตภัณฑ์สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงผมแอบทราบ
มาว่าผลิตภัณฑ์ Air Purlin ของเรานั้นมีความสามารถ
ในการย่อยสลายได้ถึง 2.13% โดยนำ้าหนักเลยนะครับ
  สำาหรับวันน้ีผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับผม
เด็กชายเหล็กม้วน ในบทความ “เหล็กรักษ์โลก” ในคร้ังหน้า
นะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้
และข่าวสารดีๆ แบบน้ี พ่ีๆ อย่าลืมกด
ติดตามเพจ SSI Group Tomorrow
กันนะครับ สวัสดีคร้าบบบ

เรียนรู้และทาสีพื้นสนาม ทาสีเครื่องเล่นเด็ก รวมถึง   
รั้วศูนย์การศึกษา เพื่อเป็นการซ่อมแซมและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษให้สวยงามยิ่งขึ้น 
 สําหรับกิจกรรม “เปิดโลกเรียนรู้ ร่วมแรงแปรงสี”
ดําเนินงานต่อเนื่องเป็นที่ 7 ซึ่งเป็นกิจกรรมความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (CSR) มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับ
เยาวชนและสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอบางสะพาน 
อาทิ ทาสีพ้ืนสนามการเรียนรู้ (BBL) สนามวอลเล่ย์บอล
ผนังอาคารเรียน รั้วโรงเรียน สนามเครื่องเล่นเด็ก 
เป็นต้น อันจะส่งผลให้เยาวชนได้มีทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาการที่ดี รวมทั้งได้เรียนรู้ที่แปลกใหม่ผ่าน
กิจกรรมนอกห้องเรียน นับเป็นสร้างความสุขให้แก่
สังคมอย่างแท้จริง
 นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ท่าเรือประจวบ จํากัด กล่าวว่า “ท่าเรือฯ ให้ความสําคัญ
ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติเยาวชนและสง่เสรมิการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ให้อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขมา
อยา่งตอ่เนือ่ง สาํหรบักจิกรรมนีเ้ปน็การพฒันาทกัษะ
เยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนใน
อําเภอบางสะพาน ทั้งยังปลูกจิตสํานึกการเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับสังคม สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรให้กับพนักงานในการทํางานเพื่อส่วนรวม” 

หน่วยบริการน้ีมีแผนจัดทําสนามเด็กเล่นสําหรับกระตุ้น
พัฒนาให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กมี
พฒันาการทางดา้นรา่งกายทีด่เีนือ่งจากเดก็ทีเ่รยีนใน
หน่วยบริการแห่งน้ีจัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ โดยกิจกรรม
จากลานกระตุ้นพัฒนาการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการ 
กระตุน้สตปิญัญาของเดก็ได ้และสสีนัทีส่ดใสสวยงาม
จะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
 นายธนภน อยู่เย็น หัวหน้าแผนกซ่อมบํารุง
และเครื่องมือหนัก พนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าว
ว่า “กิจกรรมความรับผิดชอบสังคมแบบนี้ ทําให้รู้สึก
ว่าตนเองยังมีประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งช่วย
เด็กๆ ในศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีสนามเด็กเล่นใหม่ 
มีลานกิจกรรมฝึกพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ร่างกายให้แข็งแรง พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์นอก
ตาํรา สรา้งสรรคค์วามสขุใหเ้กดิขึน้อยา่งเปน็รปูธรรม”
 เช่นเดียวกับ นางประมวล ญานวัฒนะ 
กรรมการหมู่บ้าน (อะไร) บอกความรู้สึกว่า “ดีใจ
แทนเดก็ๆ ทีม่ลีานกจิกรรมสาํหรบัฝกึฝนพฒันาการที่
สวยงามแบบนี ้จะไดใ้ชเ้ปน็สถานทีเ่รยีนรู ้พรอ้มสรา้ง
เสรมิกระตุน้พฒันาการทัง้ดา้นสตปิญัญาและรา่งกาย
ของเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียน และ
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นร่วมกับเพ่ือนๆ ในศูนย์ฯ แห่งน้ี”

 ส่งเสริมทักษะชีวิต นร.บางสะพานวิทยา 
กลุ่มเหล็กฯร่วมนิทรรศการ9สาระเรียนรู้
 กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการ
อาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดโครงการทักษะชีวิต วิชาการ เทศกาล
อาหาร และดนตร ีครัง้ที ่3 โรงเรยีนบางสะพานวทิยา ภายในงาน
มีการจัดแสดงผลงานของชุมนุมทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
แสดงความสามารถของนกัเรยีนดา้นนาฏศลิป ์ดนตร ีและทกัษะ
ภาษา การออกรา้นขายของ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่

X 1-6 ในแตล่ะหอ้งเรยีน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งและพฒันาทกัษะชวีติ 
นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 กลุม่เหลก็สหวริยิา ไดร้ว่มมอืและใหก้ารสนบัสนนุพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนบางสะพานวทิยา ผา่นกจิกรรมโครงการมากมาย 
อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา โครงการส่งเสริม
ความรูเ้ยาวชนบางสะพาน พชิติรัว้อดุมศกึษา โครงการอนาคตเหลก็ไทย 
สร้างด้วยเด็กไทย เป็นต้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในทอ้งถิน่ สง่เสรมิ
ใหเ้ยาวชนในทอ้งถิน่สามารถเตบิโตและเปน็กาํลงัหลกัในการขบัเคลือ่น
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ต.ค. 65

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหน่งผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผ่านเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผ่านการคัดเลือก ไดแก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรวิจัยและพัฒนาวัสดุ วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ (1 อัตรา)

• ผูจัดการดานพลังงาน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒ ิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟา/เครือ่งกล (มปีระสบการณดาน
 พลังงานและพลังงานทดแทน (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา  จํานวน 5 อัตรา  วุฒิ ปวช.- ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Engineer Production (วิศวกรสวนงานการผลิต)  จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

• Environment Engineer (วิศวกรรับประกันคุณภาพ) จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรทุกสาขา หรือเทียบเทา

• Employee Relations and General Affairs Supervisor จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• Sales Engineer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสายงานวิศวกรรมศาสตร

• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง/โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• Human Resources Assistant Manager  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• ชางเทคนิค  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ)

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีแตล่ะบรษัิทกําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดต่อ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
 หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แม่รําพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอ่าวฯ โทร 
 032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

วิสาหกิจท้องถิ่น   ต่อจากหน้า 1

กระตุ้นระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ช่วยเพิ่มรายได้กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
จัดตลาดสินค้าชุมชน ณ ลานกิจกรรมเอสเอสไอ 
(โรงงานบางสะพาน) เปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจ 
ผู้ขายสินค้าในชุมชนบางสะพาน พนักงานและ
ครอบครัว จัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดย
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมรวม 30 ร้าน และมีเงิน
หมุนเวียนมูลค่า 48,000 บาท ผู้บริหารเผย การ
จาํหนา่ยสนิคา้ชมุชนครัง้นีส้ามารถชว่ยเพิม่ชอ่งทาง
การสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน และหนุนเสริม
ระบบเศรษฐกิจบางสะพาน 
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา่ กลุม่เหลก็สหวริยิา (SSI-TCRSS-TCS-WEC-BSBM) 
จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการ
ศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจและผู้ขายสินค้าในชุมชน
บางสะพาน รวมถงึพนกังานและครอบครวั นาํสนิคา้
ภูมิปัญญาของชาวบ้าน (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้า
อปุโภค-บรโิภคอืน่ๆ มาจาํหนา่ยใหก้บัพนกังานกลุม่
เหล็กสหวิริยา ณ ลานกิจกรรม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (โรงงาน
บางสะพาน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
 สาํหรบักลุม่ผลติภณัฑช์มุชนทีน่าํสนิคา้มาจดั
จําหน่าย ประกอบด้วย อาหารทะเลแปรรูป นํ้าพริก 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกรซอมบํารุงเครื่องกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. ชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (มหาชน) (TCS)
• วศิวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารงุไฟฟา จาํนวน 2 อัตรา 
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา

• เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety offi cer) จํานวน 1 อัตรา 
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจดัการฝายพฒันาธุรกิจ  จาํนวน 1 อตัรา (ประจาํสํานกังานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
 วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี
• กลาสี / สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
 อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)
• ชางนํ้ามัน / สรั่งชางกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒ ิม.6 - ปวส. มเีอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภัยในกรณฉีกุเฉนิ
 ตามที่กรมเจาทากําหนด
• ตนเรือ-กัปตันเรือ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณเปนตนเรือ หรือกัปตัน

เรือ TUG ไมนอยกวา 2 ป หรือมีประสบการณในการทํางานบนเรือ TUG ไมนอย
 กวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรมเจาทากําหนด
• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

ผ้ามัดย้อม กาแฟ และขนมบ้าบิ่นมะพร้าวกะทิสด 
เปน็ตน้ มพีนกังานกลุม่เหลก็สหวริยิาและครอบครวั 
เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนสินค้าชุมชนรวม
มูลค่า 48,000 บาท 

ครัวเรือนลดลง ดังนั้นการดําเนินโครงการส่งเสริม
ด้านการตลาดสินค้าชุมชนผ่านกิจกรรมตลาดนัด
โรงงาน เพื่อจําหน่ายสินค้าชุมชนจะช่วยเพิ่มช่อง
ทางในการสรา้งรายได ้และกระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ที ่

ผลติภณัฑช์มุชน กลุม่สนิคา้ภูมปิญัญาของชาวบา้น
(OTOP) ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจและผู้ขาย
สินค้าในชุมชนบางสะพาน รวมถึงพนักงานและ
ครอบครัว จํานวนกว่า 30 ร้านเข้าร่วมกิจกรรม 
สําหรับกิจกรรมครั้งที่ 1 มีรายได้หมุนเวียนจาก
การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 48,000 บาท นับว่า
เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน และเดือนตุลาคมกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่นี่อีก
ครั้ง และขอเชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือพนักงานและครอบครัวที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่สํานักการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและสื่อสาร เอสเอสไอ ได้เลยครับ”

ด้านนางสมร เปรมเจริญ ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้นํากล้วยอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
ชุมชนห้วยทรายขาวมาจําหน่าย กิจกรรมนี้เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้นําสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดรายได้ อีกทั้งช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจหลังช่วงโควิค-19 ผ่อนคลายลง โดย

พนักงานให้การตอบรับซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป็นอย่างดี ยอดขายเป็นท่ีน่าพอใจ หากมีการจัดงาน

ครัง้ตอ่ไปอยากใหเ้ปดิตลาดจาํหนา่ยสนิคา้ทกุๆ วนั

สดุสปัดาห ์เผือ่ซือ้ฝากญาตพิีน่อ้งชว่งวนัหยดุดว้ย”

นายสมบัติ แกวบุดดา หัวหน้าศูนย์พัฒนา
ความสัมพันธ์ชุมชน เอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์ว่า 
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน รวมถึง
พนักงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยาและครอบครัว ได้
รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และรายได้ใน

อ.บางสะพาน ได้”
นายอรรถกร รักทิม หัวหน้าชุมชนสัมพันธ์    

เอสเอสไอ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศูนย์ขยาย
โอกาสทางธุรกิจ บอกว่า “กิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนบางสะพานในช่วง
สถานการณ์การฟนตัวจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม


