
หนุนศก.หมุนเวียนSSI-กพร.-ม.สุรนารีวิจัยสําเร็จ
แปรกรดเกลือเส่ือมสภาพเปนวัตถุดิบสีกันสนิม
หนนุเดก็ดแูลสวล.
เหล็กสหวิริยาร่วม
นกัสบืสายนํา้สอ่ง
คลองท่ายายอ่อน

รอบรั้วกล
ุมเหล็ก

รอบรั้วกล
ุมเหล็ก

เสริมศักยภาพ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ้ามัดย้อมบางสะพาน กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้กับ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

“ผ้ามัดย้อม” (บ้านฝ่ายท่า-บ้านม้าร้อง-
บา้นทางสาย) พรอ้มรว่มถอดบทเรยีน
การศกึษาดงูานและนำาไปประยกุตใ์ช้
ในกลุ่มชุมชนตนเองอย่างมีคุณภาพ
ผู้บริหารเผย การเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง          อ่านต่อ น.3

กลุมเหล็กสหวิริยาจัดเวทีติดอาวุธธุรกิจ-ดูงาน
เสริมศักยภาพวิสาหกิจผามัดยอมบางสะพาน

• โครงการ 25 ปเอสเอสไอ 250 
ความดีพันดวงใจอาสา ความดีที ่
249 “ต่อเติมหลังคาศาลาอเนก
ประสงค์ธนาคารปมูา้บา้นอา่วยาง”
 พนักงานจิตอาสาเอสเอสไอ ร่วมกิจกรรม  
จิตอาสา “ต่อเติมหลังคาศาลาอเนกประสงค์
ธนาคารปูม้าบ้านอ่าวยาง” หมู่ที่ 3 ต.แม่รำาพึง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ
25 ปเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา   
ความดีที่ 249 ซึ่งศาลาอเนกประสงค์ธนาคาร
ปูม้าแห่งนี้มีไว้ใช้สำาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การจัดการประชุมประจำาเดือนของสมาชิกกลุ่ม  
การฝกอบรมของส่วนราชต่างๆ ที่มาให้ความรู้
กับสมาชิกกลุ่มแต่ในปัจจุบันหลังคาศาลาแห่งนี้
มีสภาพทรุดโทรมลงมากเนื่องจากใช้งานมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน ทีมงานเอสเอสไออาสาจึง
ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสวยงามและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

• กลุ่มเหลก็สหวิริยาร่วมกจิกรรม
จิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์
“ศูนย์พักพิงฯ อุ่นไอรักบางสะพาน”
 กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
พระราชทาน “เราทำาความด ีดว้ยหวัใจ” ร่วมพฒันา
ทำาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พักพิงร่วมใจ
อุ่นไอรัก บ้านฝายท่า หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ 
อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้
โครงการ 25 ปเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา ความดีที่ 250 ความดี โดยมีนายเลิศยศ 
แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานใน
พธิ ีสำาหรบักจิกรรมจติอาสาพระราชทาน “เราทำา
ความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำานวยการ
จิตอาสาพระราชทานอำาเภอบางสะพานจัดขึ้น 
เนื่องในโอกาสวันสำาคัญของชาติไทย วันที่ 23 
ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน
เข้าร่วมกว่า 300 คน ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้ร่วมสนับสนุนนำ้าดื่มเพื่อมอบให้แก่จิตอาสาใน
กิจกรรมดังกล่าว
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X     เอสเอสไอ ร่วม ม.สุรนารี - กพร. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยมี 
ผศ.ดร.สงบ คำาค้อ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำากรดเกลือเสื่อมสภาพศึกษาทดลองผลิตเป็นเหล็กออกไซด์ (เฮมาไทต์) สำาเร็จ 
ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสีป้องกันสนิม เป็นการนำาเทคโนโลยีรีไซเคิลมาต่อยอดพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากร
ทดแทน ลดการกำาจัดของเสียให้เป็นศูนย์

สง่เสรมิระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน  
SSI ร่วม ม.สุรนารี-กพร.วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสีย
จากกระบวนการผลิตของโรงงาน 
นำากรดเกลือเสื่อมสภาพศึกษา
ทดลองผลิตเป็นเหล็กออกไซด์    
(เฮมาไทต)์  พบวา่  กรดเกลอืเสือ่ม
สภาพของโรงงานเอสเอสไอสามารถ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กออกไซด์ 

(เฮมาไทต์) มีความบริสุทธิ์ไม่ตำ่า
กว่าร้อยละ 97 ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ
หลกัในการผลติสปีอ้งกนัสนมิ นบั
ว่าเป็นการนำาเทคโนโลยีรีไซเคิล
มาต่อยอด พัฒนาของเสียเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทดแทน ลดการกำาจัด
ของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) 
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2565 บริษัท สวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ  
“เอสเอสไอ” ร่วมกับศูนย์วิจัย
นวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิล
โลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกอง
นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง     อ่านต่อ น.2

       
นวัตกรรมเหล็กงานก่อสร้าง“SSI PostConnex”
ผ่านหลักเกณฑ์กลางขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

อ่านต่อ น.3

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเสริมสร้าง
ความรู้และดูแลสิ่งแวดล้อม จาก
การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ชวนเยาวชนโรงเรียนท่าขามเป็น
นักสืบสายนำา้รักษ์ลุ่มนำา้บางสะพาน
โดยการลงพ้ืนท่ีสำารวจสัตว์หน้าดิน
บรเิวณคลองทา่ยายออ่น และราง
ระบายนำ้าของบริษัท เหล็กแผ่น 
รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ด้วย
วิธีทางชีวภาพ และจำาพวกสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง พบคุณภาพนำา้
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่ิงมีชีวิตสามารถ
อาศัยอยู่ได้ มีสิ่งมีชีวิตประเภทปู 
หอยฝาเดียวสามารถอาศัยอยู่ได้
ทั้งในนำ้าและบนบก 
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก       
เอสเอสไอ” รายงานว่า เม่ือวันท่ี 28
ตุลาคม 2565 ท่ีผ่านมา คณะทำางาน
นโยบายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาบางสะพาน
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน  
สิง่แวดลอ้ม สายงานพลงังานและ
สิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ น.2
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หนุนศก.หมุนเวียน   ต่อจากหน้า 1      

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล โดยการนำากรดเกลือเสื่อม
สภาพของเอสเอสไอ มาผลิตเป็นเหล็กออกไซด์
(เฮมาไทต์) ซ่ึงใช้สำาหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิต
สีป้องกันสนิม ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและ
ต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสียเป็น
แหล่งทรัพยากรทดแทนในพ้ืนท่ีประจวบคีรีขันธ์
เพชรบรุ ีและพษิณโุลก” ดว้ยการนำาของเสยีที่
ยังมีศักยภาพไปทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลใน
ห้องปฎิบัติการและนำากลับมาพัฒนาต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทรัพยากรทดแทน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
  สำาหรับคณะทีมวิจัย นำาโดยผศ.ดร. สงบ 
คำาคอ้ ทีป่รกึษาโครงการฯ ลงพืน้ทีศ่กึษาความ
เป็นได้ของเสีย(กรดเกลือ) พร้อมเก็บตัวอย่าง
กรดเกลือเสื่อมสภาพของโรงงานเอสเอสไอ
ไปทำาการวิเคราะห์และศึกษาทดลองในห้อง
ปฎิบัติการ จากผลการวิจัยพบว่า กรดเกลือ
เสื่อมสภาพของโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนเอสเอสไอ สามารถผลิตออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์เหล็กออกไซด์(เฮมาไทต์) ที่มีความ
บริสุทธิ์ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 97 โดยผลิตภัณฑ์เฮ
มาไทตน์ีเ้ปน็วตัถดุบิหลกัในการผลติสปีอ้งกนั
สนิม นับว่าเป็นการนำาเทคโนโลยีรีไซเคิลมา

ต่อยอดพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากร
ทดแทน ลดการกำาจดัของเสยีใหเ้ปน็ศนูย ์(Zero 
Waste) พร้อมทั้งส่งเสริมด้านระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับองค์กร
และชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 

	 	 ผศ.ดร.สงบ		คำ�ค้อ  เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “สำาหรับโครงการส่งเสริม
และต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนา
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนนี้ มีจัด
ทำาขึ้นทุกๆ ปี โดยปีนี้มีการดำาเนินงานในพื้นที่
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่เปน็พืน้ทีต่ัง้โรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท สวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ ”เอสเอสไอ”
ร่วมสำารวจข้อมูลของเสียที่ เกิดขึ้นว่ามี
ประเภทไหนบ้างที่มีศักยภาพจะนำามาเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคลิได ้โดยสำารวจจากเอกสาร 

คส.2 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการ
ลงพื้นที่สำารวจ พบว่ามีของเสียหลายชนิดที่มี
ศักยภาพจะนำามากู้คืนโลหะแล้วนำาไปใช้เป็น
ทรัพยากรทดแทนวัตถุดิบ 
  จากการตัดสินใจร่วมกับทางกรมอุตสาห-
กรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงความเห็น

เลือกของเสียประเภทกรดเกลือเสื่อมสภาพ 
ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัด
กรดทีก่ดัผวิเหลก็แผน่รดีรอ้น ทีจ่ะทำาการขจดั
คราบสกปรกบนพื้นผิวเหล็ก แล้วนำาไปทำาการ
รีดเย็นต่อในกระบวนการกัดกรดจึงทำาให้เกิด
ของเสียขึ้น ชื่อว่า “กรดเกลือเสื่อมสภาพ” ซึ่ง
ในกรดเกลือเสื่อมสภาพนี้จะมีเหล็กเป็นองค์
ประกอบภายใน โดยผลวเิคราะหพ์บวา่มเีหลก็
เป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 233 กรัมต่อ
ลิตร สามารถทำาการกู้ศักยภาพของเหล็กมา
ใช้ประโยชน์ได้ 
  กรดเกลือเสื่อมสภาพสามารถนำาไป
รีไซเคิลและนำาไปทำาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลาก
หลาย นำาไปใช้ในการบำาบัดนำ้าเสีย แต่สำาหรับ
ปีนี้ทีมงานจะนำากรดเกลือที่เสื่อมคุณภาพมา
ผ่านกระบวนการรีไซเคิลกู้คืนเอาเหล็กและ
เปลี่ยนเหล็กนั้นให้เป็นเฮมาไทต์ (FE2O3 ) 
สามารถใช้ทำาประโยชน์ได้โดยการนำาไปเป็น
ผงสีเพื่อผลิตสีทากันสนิม จากผลการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเฮมาไทต์ 
มีความบริสุทธิ์ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 97 
  ทีมคณะวิจัยฯ ขอขอบคุณเอสเอสไอ ท่ีให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลและวัตถุดิบในการ
ศึกษาทดลองครั้งนี้  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
ที่ร่วมกันส่งเสริม Circular Economy และ Zero 
Waste Society ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
เหล็กอีกด้วย”

หนุนเด็กดูแลสวล.   ต่อจากหน้า 1 

จดักจิกรรมการสำารวจระบบนเิวศในแหลง่นำา้
โดยใชส้ตัวห์นา้ดนิเปน็เกณฑช์ีว้ดัคณุภาพนำา้
หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่า “นักสืบสายนำา้รักษ์ลุ่มนำา้
บางสะพาน” ภายใต้โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้และดูแลส่ิงแวดล้อมโดยอาศัย
ก า ร สำ า ร ว จ แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้อง ถ่ิน ตลอด
จนส่งเสริมให้ รู้จัก
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ ช่างสังเกต
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ 
รอบตัว ซึ่งจะเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
ติดตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
และนำาไปประยุกต์ใช้
ในพ้ืนท่ีของตนเองได้
  ท้ังน้ี ได้รับเกียรติ
จ า ก นั ก กี ฏ วิ ท ย า
ชำานาญการพิเศษ 
สำานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร. 
แก้วภวิภา รัตนจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณเ์ชีย่วชาญในการอบรมใหค้วามรู้
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนำ้าและการใช้สัตว์
หนา้ดนิในแหลง่นำา้เปน็เกณฑช์ีว้ดัคณุภาพนำา้
และลงพ้ืนท่ีสำารวจสัตว์หน้าดินในแหล่งนำา้โดย
มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ 60 คน ณ โรงงาน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำากัด (มหาชน) 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  สำาหรับการดำาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ไดแ้ก ่ 1. การจดัอบรมใหค้วามรูก้บันกัเรยีนใน
พ้ืนท่ีอำาเภอบางสะพาน ระดับช้ันประถมศึกษา
5 - 6 โรงเรียนบ้านท่าขาม โดยให้ความรู้เก่ียวกับ
การตรวจวัดคุณภาพนำา้และการใช้สัตว์หน้าดิน
ในแหล่งนำ้าเป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพนำ้าและ
ลงพื้นที่สำารวจสัตว์หน้าดินในแหล่งนำ้า ซึ่งมี 
ดร.แก้วภวิภา รัตนจันทร์ นักกีฏวิทยาชำานาญ
การพเิศษ เปน็วทิยากรใหค้วามรูด้งักลา่ว และ 

2. ลงพืน้ทีภ่าคสนามสำารวจสตัวห์นา้ดนิ ไปยงั
พื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ รางระบายนำ้าทิ้งภายใน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
และคลองท่ายายอ่อน (แหล่งนำ้าธรรมชาติ)
  ผลจากการสำารวจระบบนิเวศในแหล่ง
นำ้าโดยใช้สัตว์หน้าดินเป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภา
พนำ้า 2 แห่ง พบว่า สัตว์หน้าดินพื้นท้องนำ้า
ของแหล่งนำ้าบริเวณรางระบายนำ้าทิ้งภายใน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
และคลองทา่ยายออ่น คณุภาพนำา้อยูใ่นเกณฑ์

พอใช้ สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ ซึ่งพบสิ่ง
มีชีวิตประเภทปู หอยฝาเดียวที่ดำารงชีวิตโดย
ใชอ้อกซเิจนทัง้ในนำา้และบนบก เพือ่ใชใ้นการ
หายใจและดำารงชวีติ สามารถเคลือ่นทีไ่ด ้และ
มีความทนทานต่อมลภาวะทางนำ้าได้ดี 
  น�ยประโพธ	จูประช�กรณ์	ผู้จัดการ 
ศูนยค์วามเปน็เลศิดา้นสิง่แวดลอ้ม เอสเอสไอ 
ให้สัมภาษณ์ว่า ”กลุ่มเหล็กสหวิริยามีความ
ตระหนกัถงึปญัหาสิง่แวดลอ้มดา้นคณุภาพนำา้ 

นอกเหนือจากหน่วยงานราชการที่มีบทบาท
ในการตรวจวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องการให้ประชาชน และ
เยาวชนในชมุชน มคีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
ทางชีวภาพและสามารถเชื่อมโยงปัญหาสิ่ง
แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ได ้รวมทัง้ตอ้งการใหอ้งคก์ร
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บางสะพาน เพื่อ
ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

  สำาหรบักจิกรรมนกัสบืสายนำา้รกัษล์ุม่นำา้
บางสะพาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำานึกด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยครั้งนี้ได้เสริม
ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าขาม เกี่ยวกับ
เรือ่งแมลงและสิง่มชีวีติในแหลง่นำา้ พรอ้มทัง้มี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงจากสำานักวิจัย
การอนรุกัษป์า่ไมแ้ละพนัธุพ์ชื กรมอทุยานแหง่

ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุ์
พืช  มาช่วยให้ความรู้
ทางวิชาการของแมลง
และสร้างประสบการณ์
ให้กับเยาวชนได้เป็น
อย่างดี” 
         “หวังว่าโครงการ
นี้จะช่วยเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ ให้กับ
เยาวชนด้านสิ่งแวด-
ล้อม รวมถึงตระหนัก
และใสใ่จสิง่แวดลอ้ม
พ้ืนท่ีอำาเภอบางสะพาน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อเด็กๆ ในโรงเรียน
เกี่ยวกับการดำาเนิน

ธุรกิจของกลุ่มเหล็กสหวิริยาอำาเภอบางสะพาน”
นายประโพธ กล่าว
  โดยกิจกรรมนี้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้ 
เรยีนรู ้สงัเกต และจดจำา พรอ้มกบัตอบคำาถาม
ไดเ้ปน็อยา่งด ีเยาวชนทกุคนใหค้วามสนใจใน
กจิกรรมการสำารวจ และใหค้วามรว่มมอืตลอด
ช่วงดำาเนินกิจกรรม อย่างไรก็ตามกิจกรรมนัก
สืบสายนำ้าจะจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างตัวชี้
วัดคุณภาพ นำ้าทางชีวภาพให้เยาวชนได้รับรู้
และเข้าใจต่อไป
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ผ้ามัดย้อม           ต่อจากหน้า 1

X กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดระดมไอเดียทุ่งนุ่น พัฒนาศูนย์จัดการขยะ-
เกษตรอินทรีย ์        กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ 
พรอ้มดว้ยนายกระจา่ง ศรเีพยีงจนัทร ์ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่10 และชมุชนบา้นทุง่นุน่ ต.พงศป์ระศาสน ์
อ.บางสะพาน จัดเวทีระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะใน
ชมุชนและโครงการสง่เสรมิและพฒันาเกษตรอนิทรยี ์ต.พงศป์ระศาสน ์รวมทัง้แตง่ตัง้คณะทำางาน
เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเพิ่มขึ้น และสามารถนำาไป
ประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิงานภายกลุม่ของตนเอง
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำาไปขยายผลใน
ชุมชนของตนเองต่อไป”
 ด้านน�ยอรรถกร	 รักทิม หัวหน้าสำานัก
ชุมชนสัมพันธ์กลุ่ม กล่าวว่า “การดำาเนินงาน
ร่วมกับกลุ่มผ้ามัดย้อมของทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า 
กลุ่มผ้ามัดย้อมยังประสบปัญหาในบางเรื่อง เช่น 
การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำาบัญชีและคิด
ราคาต้นทุน รวมถึงการคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ของ
ผลติภณัฑ ์อกีทัง้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด 19 ทำาให้การดำาเนินงานของกลุ่มผ้ามัด
ยอ้มไดร้บัผลกระทบไปดว้ย เพือ่สรา้งแรงบนัดาล
ใจในการกลับมาดำาเนินกิจกรรมในชุมชน กลุ่ม
เหล็กสหวิริยาจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การและศกึษาดงูาน โครงการพฒันาผลติภณัฑผ์า้
มดัยอ้มใหก้บัคณะกรรมการกลุม่ผลติภณัฑช์มุชน 
“ผ้ามัดย้อม” เสริมศักยภาพด้านการบริหารการ
จัดการกลุ่มเพื่อความยั่งยืน และสามารถนำาบท

ช่วยพัฒนาตนเองและกลุ่มให้มีประสิทธิภาพขึ้น
ความรู ้เทคนดิ และวธิกีาร สามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ในการดำาเนินงานภายกลุ่มของตนเองได้เป็น
อย่างดี 
 ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่ม
เหลก็สหวริยิา รว่มกบักลุม่ผลติภณัฑช์มุชนผา้มดั
ย้อมบางสะพาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อมให้กับคณะกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน “ผ้ามัดย้อม” อำาเภอบางสะพานรวม 3 
แห่ง ได้แก่ บ้านฝ่ายท่า บ้านม้าร้อง และบ้านทาง
สาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 30 คน เพื่อเสริม
ศักยภาพด้านการบริหารการจัดการกลุ่มเพื่อ
ความยั่งยืน โดยวิทยากรจากสำานักงานพัฒนา
ชุมชนอำาเภอบางสะพานและสำานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง
แผนการบริหาร หัวข้อวิธีการจัดทำาบัญชี และ

เทคนิคการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำาคณะ
กรรมกลุ่มไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทำาผ้ามัดย้อม และเรียนรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มและแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้ามัด
ยอ้มกบักลุม่วสิาหกจิชมุชนผา้มดัยอ้มสธีรรมชาติ
บ้านโคกขาม (M&T ผ้ามัดย้อม บ้านโคกขาม) 
ณ บ้านโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร รวมถึงกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อ
นำามาประยุกต์พัฒนากลุ่มของตนเอง
 น�ยผดุงศักดิ์	 ปร�ณอุดมรัตน์	หัวหน้า
สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม “เอสเอ
สไอ” เปน็ประธานกลา่วเปดิกจิกรรมวา่ “โครงการ
พฒันาผลติภณัฑช์มุชน กลุม่เหลก็สหวริยิามสีว่น
ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้ามัดย้อมของทั้ง 3 
หมู่บ้าน ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
กลุม่ และรปูแบบการผลติในรปูแบบใหม่ๆ  เพือ่จะ
นำาไปประยกุตใ์ชใ้นการทำางานกบักลุม่ของตนเอง 
ซึ่งการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องช่วยพัฒนา
ตนเองและกลุ่มให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การทำาการตลาด 
และการเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่ง
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เล็งเห็นถึงความสำาคัญใน
เรื่องดังกล่าว และนำาคณะคณะกรรมการกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนศึกษาดูงาน และการถอดบท
เรยีนจากการศกึษาดงูาน โดยหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่
จะได้รับความรู้ เทคนิด และวิธีการ ในการพัฒนา

เรียนจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในกลุ่ม
ชุมชนของตนเองได้”
 สำาหรบัการดำาเนนิกจิกรรมดงักลา่วใชร้ะยะ
เวลา 3 วัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วัน
ที่ 28 กันยายน 2565 เป็นการบรรยายให้ความรู้ 
โดยวิทยากรจากสำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอ
บางสะพานและสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับเรื่องแผนการบริหาร 
หัวข้อวิธีการจัดทำาบัญชี และเทคนิคการตั้งราคา
ผลิตภัณฑ์ และส่วนที่ 2 วันที่ 29 - 30 กันยายน 
2565 นำาคณะกรรมการกลุม่ผลติภณัฑช์มุชน “ผา้
มัดย้อม” ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัด
ย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกขาม และกระบวนถอด
บทเรียน ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
 ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ้ามัดย้อม” 
บางสะพาน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีและกลุ่มสภาผู้นำาชุมชนในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน  ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มเหล็ก
สหวริยิา ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการถา่ยทอดวถิชีวีติ
ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน 
เช่น เปลือกโกงกาง เปลือกมะพร้าว ผ่านศิลปะ
การมัดย้อม ส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน  เกิด
การเเลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการเชือ่มโยง ประสาน
ความรว่มมอืในการขบัเคลือ่นงานดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจระหว่างชุมชนด้วย

       
นวัตกรรมเหล็กงานก่อสร้าง“SSI PostConnex”
ผ่านหลักเกณฑ์กลางขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เอสเอสไอเผยส่ิงประดิษฐ์ 
“PostConnex” เสาท่อเหล็กที่ใช้ร่วมกับระบบพื้น
คอนกรีตอัดแรงหรือพื้นคอนกรีตท้องเรียบได้ผ่าน
หลักเกณฑ์กลางขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ชี้เป็น
นวตักรรมใหมไ่มซ่้ำาใคร กา้วขา้มสิง่ประดษิฐใ์นอดตีและ
ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ นวัตกรรมนี้ช่วยลด
ระยะเวลากอ่สรา้ง แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงาน
ก่อสร้างและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น 
  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ 
PostConnex นวัตกรรมเสาท่อเหล็กที่ใช้ร่วมกับระบบ
พืน้คอนกรตีอดัแรงหรอืพืน้คอนกรตีทอ้งเรยีบ  ไดผ้า่น
การพิจารณาตามกฎเกณฑ์ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก ในขั้นตอนระหว่างประเทศตามระบบ
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร(Patent 
Cooperation Treaty International Phase : PCT 
International Phase) ซึ่งเป็นระบบที่เกิดจากความ
ตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่
สามารถยื่นคำาขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว เพื่อ
ย่ืนขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็น
ภาคีแห่งสนธิสัญญา และการขอรับความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ผ่านระบบนี้ยังสามารถประเมินความ
เป็นไปได้ในการได้รับสิทธิบัตรอีกด้วย ซึ่งด้วยผลการ
พิจารณาดังกล่าว พบว่า นวัตกรรม PostConnex นี้ 
เป็นนวัตกรรมที่ใหม่ไม่ซ้ำาใคร (novelty) ก้าวข้ามสิ่ง
ประดษิฐใ์นอดตี (inventive step) และสามารถประยกุต์
ในทางอุตสาหกรรมได้ (industrial applicability)  [1] 
อันเป็นเง่ือนไขสำาคัญในการพิจารณาเพื่อจดทะเบียน
ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศปลายทาง 
  นวัตกรรมเหล็กงานก่อสร้าง PostConnex เป็น
ระบบข้อต่อ หรือจุดต่อ (connection) ระหว่างเสาเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Steel Section, 
HSS) กับพ้ืนคอนกรีตอัดแรง (post-tensioned 
concrete slab) หรือพื้นคอนกรีตท้องเรียบหล่อใน
ที่ (cast-in-place reinforced concrete slab) โดย
เรียกให้เข้าใจโดยง่ายว่า “นวัตกรรมจุดต่อสำาหรับ
พ้ืนคอนกรีตกับเสาท่อเหล็ก” โดยความพิเศษของ

นวัตกรรมนี้ คือ PostConnex ใช้ระบบเสาท่อเหล็ก
ที่ผลิตสำาเร็จมาจากโรงงานติดตั้งมาพร้อมชุดต่อ
ประกอบ ที่ให้คุณภาพของงานก่อสร้างที่ดีด้วยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน 
ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ด้วยไม่ต้องจัดวาง
ผูกเหล็กเส้นที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับเสา ไม่ต้อง
ทำาไม้แบบ ไม่ต้องเทคอนกรีตเสา ช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานกอ่สรา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และ
ที่สำาคัญคือ PostConnex สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้
มากขึน้ อาคารมคีวามโอโ่ถง สถาปนกิและมณัฑนากร
มอีสิระในการออกแบบเชงิสถาปตัยกรรมทีม่ากยิง่ขึน้ 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (developer) สามารถสร้างรายได้
ได้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
เช่าหรือพื้นที่ขาย
  สำาหรับบริเวณหัวเสา (จุดต่อตัวผู้) ได้มีการ
ออกแบบจุดต่อเพื่อรองรับพื้นคอนกรีตอัดแรง พร้อม
ทั้งยังเป็นตัวนำาร่องสำาหรับการต่อเสาโครงสร้าง
สำาหรับชั้นต่อไปด้วย โดยจะทำาให้สามารถก่อสร้างได้
รวดเร็ว ส่วนบริเวณโคนเสา (จุดต่อตัวเมีย) จะมีการ
ทำาจุดต่อไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งจุดต่อชุดนี้เราจะเรียกว่า 
อุปกรณ์ยึดโคนเสา ที่จะมีหน้าที่ในการประคองเสาใน
ระหว่างขั้นตอนของการประกอบติดตั้ง โดยชุดจุด
ต่อทั้งหมดนี้ นอกจากจะสามารถอำานวยต่อการปรับ
ระดบั (แกน z) พกิดั (แกน x และ y) ตลอดจนความตรง
ดิง่ของเสาไดแ้ลว้ ยงัถกูซอ่นอยูใ่นพืน้คอนกรตีไมว่า่จะ
เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงหรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทอ้งเรยีบไมอ่ดัแรง ไมก่ดีขวางสายตาและการจดัพืน้ที่
ใช้สอยภายในอาคาร แต่ยังคงความมั่นคงแข็งแรงให้
กับโครงสร้าง โดยคณะนักวิจัยของบริษัทฯ ได้ดำาเนิน
การศึกษาวิจัยและทดสอบการรับแรงในห้องปฏิบัติ
การทดสอบตัวอย่างจริง จำานวนกว่า 20 ตัวอย่าง 
ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ภายใต้การ
ควบคมุของคณาจารยจ์ากทัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีและจากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ผลการทดสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ระบบจุด
ต่อมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำาหนักได้ดีเย่ียมกว่า
ที่ประมาณการไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ในทุก
สถานการณ์
  ทัง้นี ้สำาหรบัรายละเอยีดในเชงิวชิาการเพิม่เตมิ 
สามารถติดตามได้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วิศวกรรมสาร โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
http://www.ebookservicepro.com/showcase/EIT/
issue3_65/
[1] ขอ้มลูปรากฏใน International Preliminary report on 
patentability ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ตาม Interna-
tional application No.PCT/TH2021/000047
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หม�ยเหตุ
1.	 ทุกตำ�แหนงผู้สมัครต้องมีอ�ยุ	18	ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2.	 ผู้สมัครเพศช�ยต้องผ�นเกณฑ์ทห�ร	หรือได้รับก�รยกเว้น
3.	 ผู้สมัครพนักง�นประจำ�ต้องผ�นก�รคัดเลือก	ได้แก	ก�รพิจ�รณ�คะแนนผลก�รเรียน	ประสบก�รณ์

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

• ผูจัดการดานพลังงาน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน/ไฟฟา/เครื่องกล (มีประสบการณดานพลังงาน
 และพลังงานทดแทน)

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

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

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

• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง/โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

• Human Resources Assistant Manager  จํานวน 1 อัตรา
 วฒุปิรญิญาตรขีึน้ไป สาขาบรหิารธรุกจิ รฐัศาสตร นติศิาสตร หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ

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

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

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. ชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - แผนกผลิต  วุฒิ ปวส. ทุกสาขา (2 อัตรา)
 - แผนกควบคุมคุณภาพ  วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต และ
  อุตสาหการ (2 อัตรา)

• เจาหนาที่แผนกบัญชี  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ปวยท่ีต้องการโลหิต
ในโรงพยาบาล ทา่มกลางภาวะวกิฤตขาดแคลนโลหติเนือ่งจากจำานวนผูบ้รจิาคโลหติลดนอ้ยลง ซึง่การบรจิาคโลหติของกลุม่เหลก็สหวริยิา   
ครัง้นีน้บัเปน็การบริจาค ครัง้ที ่5 ประจำาป 2565 จดัโดยโรงพยาบาลบางสะพาน และกาชาดบางสะพาน ณ หอ้งพยาบาล บรษิทั สหวริยิาสตลี 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) มีพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อาทิ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด จำานวน 45 คน

X        กลุม่เหลก็สหวริิยา-รพ.สต.บานถํา้ครีีวงศใ์สใ่จวยัเกา
จดักจิกรรมเสริมสขุภาพ ร.ร.ผูสงูอายบุานหนองระแวง
         กลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนผ่าน
กิจกรรมธนาคารและสภาผู้นำาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลบา้นถำา้ครีวีงศ ์ดำาเนนิกจิกรรมสนัทนาการโรงเรยีนผูส้งูอายบุา้นหนอง
ระแวง โดยนายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำาพนักงานร่วมเป็นพี่เลี้ยง
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นให้กับผู้สูงอายุ การบริการคัดกรอง
วดัความดนัโลหติและใหค้ำาแนะนำาการดูแลสขุภาพของตนเอง กจิกรรมการ
บริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็กโดยการระบายสี กิจกรรมการออกกำาลังกาย
สร้างกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ 
(เกมส์นับเลขลับสมอง) และนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
รกัษาโรคอยา่งถูกตอ้ง โดยนายศกัดิช์ยั มอีารยี ์ผูอ้ำานวยการ รพ.สต.บา้นถำา้
คีรีวงค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 40 คน

       

X
ทดสอบทักษะชา่งไฟฟากลุม่เหลก็สหวริิยา ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน
น�ยนพดล	ทองแดง หัวหน้าส่วนงานซ่อมบำารุงไฟฟ้า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) พร้อมทั้งบริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัท เวสโคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ส่งพนักงานจำานวน 15 คน เข้าทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5 ประจำาปี 2565 เพื่อต่อหนังสือรับรองความรู้ความ
สามารถทีก่ำาลงัจะหมดอายลุง และเพือ่รบัรองวา่พนกังานของกลุม่เหลก็สหวริยิามคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะปฏบิตังิาน
ดา้นไฟฟา้ไดอ้ยา่งปลอดภยั ณ อาคารประเมนิความรูค้วามสามารถ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซ่ึงพนักงานท้ังหมด
ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้ความสามารถและได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ประเมินวิทยาลัย    
การอาชีพบางสะพาน
 การทดสอบนี้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2  พ.ศ 2557 มาตรา 33/1(3) 
ซึ่งกำาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำาแหน่งงาน หรือลักษณะงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพ
ที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น


