ปีที่ 9 ฉบับที่ 168 ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2561

WCEรุกตลาดผลิตและประกอบ
โครงสร้างดาวเทียมมูลค่า141ล.
จุดประกายเยาวชน
เข้าสูอ่ าชีพ“วิศวกร”
เอสเอสไอจัดโครงการ
อนาคตเหล็กไทยปี13

‘เอสเอสไอ’ สร้างความรู้ - ปูแนว
ทางการศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ให้กบั เยาวชนบางสะพาน
จัดกิจกรรม “โครงการอนาคต
เหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย”
ปีที่ 13 ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน
บางสะพาน ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม
เพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาตัวตน
ที่ใช่ก่อนไปสู่เส้นทางอาชีพใน
ฝัน ทั้งนี้ ผู้บริหารฯ เผย เชื่อว่า
จะมี วิ ศ วกรที่ เ ป็ น เยาวชนของ
บางสะพานทีเ่ คยผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมนี้มาทำ�งานในอุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มขึ้นในอนาคต
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่
29 - 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม
“โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้าง
ด้วยเด็กไทย” ปีนี้เอสเอสไอได้
จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 อ่านต่อ น.4

		 การผลิตและประกอบโครงสร้างจานดาวเทียม ของบริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE มีขนาดเส้นผ่าน
X

ศูนย์กลาง 40 เมตร โดยใช้ฐานการผลิต ณ โรงงานอำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนดำ�เนินการเคลื่อน
ย้ายติดตั้งไปยังพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่างานก่อสร้าง
141,600,000 บาท

ยํา้ ความสามารถด้านบริการวิศวกรรม
WCE ขยายตลาด รับงานผลิตและ
ประกอบโครงสร้างจานดาวเทียม
“กล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ แ ห่ ง ชาติ ”
บริษัท เอ็มทีเมคคาทรอนิกส์ จำ�กัด
ผู้นำ�ระดับโลกด้านกล้องโทรทรรศน์
และเทคโนโลยีวิศวกรรมการสื่อสาร
ในห้วงอวกาศลึก ติดตัง้ พืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ มูลค่างาน 141 ล้านบาท
คาดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
		 นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด กล่าวว่า เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง ดำ�เนินธุรกิจให้บริการ
ด้านวิศวกรรม และงานบริการแรงงาน
ในอุตสาหกรรม ได้ขยายตลาด รับ
งานผลิตและประกอบโครงสร้างจาน
ดาวเทียมจากบริษัท เอ็มทีเมคคา
ทรอนิกส์ จำ�กัด ไม่รวมงานฐานราก
และระบบสื่อสาร “กล้องโทรทรรศน์
วิทยุแห่งชาติ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมทั้งดำ�เนินการ
เคลื่อนย้ายติดตั้ง อ่านต่อ น.2

สานฝัน - สร้างอนาคตเยาวชนบางสะพาน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ ามอบ400ทุนการศึกษา
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเยาวชน
ท้องถิน่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า จัดโครงการ
มอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 มอบให้เยาวชน
บางสะพาน 22 โรงเรียน 4 ตำ�บล ได้แก่

ตำ�บลแม่รำ�พึง ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ และ ตำ�บลธงชัย
จำ�นวนทั้งสิ้น 400 ทุน ประกอบด้วยทุน
จากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า จำ�นวน 259 ทุน
จากพนักงานบริษัท
อ่านต่อ น.3

SSIสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ร่วมครูวิทย์บางสะพานจัดค่ายนักอนุรักษ์
สร้ า งเยาวชนคนรุ่ น ใหม่ หั ว ใจสี เ ขี ย ว เอสเอสไอ ร่ ว ม
กับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อำ�เภอ
บางสะพาน และวนอุทยานป่ากลางอ่าว จัดกิจกรรม
ค่ายนักอนุรกั ษ์รนุ่ เยาว์ รุน่ ที่ 13 ขึน้ เพือ่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกทีด่ ี
ให้แก่เยาวชนในท้องถิน่ มีจติ ใจในการอนุรกั ษ์และหวงแหน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นการดำ � เนิ น
กิจกรรมให้เยาวชนบางสะพานได้เรียนรู้ อ่านต่อ น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
WCE

ต่อจากหน้า 1

ในพืน้ ทีข่ องศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่างานก่อสร้าง
ทั้งสิ้น จำ�นวน 141,600,000 บาท
		 บริ ษั ท เอ็ ม ที เ มคคาทรอนิ ก ส์ จำ � กั ด (MT
Mechatronics GmbH) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น
ผู้นำ�ระดับโลกด้านกล้องโทรทรรศน์และเทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมการสื่ อ สารในห้ ว งอวกาศลึ ก ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการออกแบบ การพัฒนา และการรวม
ระบบ การว่าจ้าง การฝึกอบรม การบำ�รุงรักษา และ
การดำ�เนินงานสำ�หรับการสื่อสารและเสาอากาศ
สำ�หรับอวกาศลึก กล้องโทรทรรศน์วิทยุและกล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง อุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์
ต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์การผลิตกล้องโทรทรรศน์
ให้กับหอดูดาวต่างๆ ทั่วโลกมากว่า 50 ปี
		 “WCE ได้มีการดำ�เนินงานมา 10 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 60 ถึงเดือนกันยายน 61

ค่ายนักอนุรักษ์

ต่อจากหน้า 1

ทรั พ ยากรธรรมชาติ พื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น โดยมี นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพาน จำ�นวน 26 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน
128 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม ระหว่างวันที่ 11 - 13
กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่าย
ครูวทิ ยาศาสตร์อ�ำ เภอบางสะพาน และวนอุทยานป่า
กลางอ่าว ร่วมเปิดโลกกว้างให้เยาวชนบางสะพานได้
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน
ด้วยการจัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 13
ขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 26 แห่ง เข้าร่วม
กิจกรรมจำ�นวน 128 คน
		 ภายในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย
อาทิ ฐานระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณวนอุทยานป่ากลางอ่าว
ฐานการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบโรงงาน บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (กิจกรรมดูนก) ฐาน
ระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเล บริเวณชายหาดคลองปากปิด
ฐานระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเชิง
อนุรกั ษ์คลองปากปิดบ้านฝ่ายท่า ฐานการเรียนรู้ การ
กินเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และฐานการเรียนรู้ เสื้อ
นักอนุรักษ์หนึ่งเดียวในโลก ให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ทดลองปฏิบตั ิ ฝึกการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ แลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และการปรับปรับตัว
เข้ากับเพือ่ นใหม่ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนบ้าน
ท่าขาม ซึง่ สร้างความประทับใจและสนุกสนานให้กบั
เด็กๆ เป็นอย่างมาก
		 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพรัช มณีโชติ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน
โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอให้การต้อนรับ
		นายไพรัช มณีโชติ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า อาวุธทีด่ ที สี่ ดุ ใน
การทำ�ลายความไม่รู้คือการศึกษา เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสติปัญญา
เจตคติ ค่านิยม ทักษะและพฤติกรรม เพือ่ ให้ประชากร
โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้าได้
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เราจึงจำ�เป็นต้องให้เยาวชน
ได้เรียนรู้ ทำ�ให้เกิดทัศนคติและค่านิยมทีถ่ กู ต้อง จึงจะ
สามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเป็นอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในระบบนิเวศย่อมมีผลกระทบเชื่อมโยงไปกันหมด
ตราบใดทีย่ งั เห็นเศษขยะอยูน่ อกถังขยะ แม่นา้ํ ลำ�คลอง
ยังเน่าเสีย อากาศยังเป็นมลพิษ ป่าไม้ที่ลดจำ�นวน
ลงไป หรือแม้แต่สตั ว์ปา่ ใกล้สญ
ู พันธุ์ ฯลฯ นัน่ หมายถึง
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ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2561
โดยใช้ฐานการผลิต ณ โรงงานอำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มจากการจัดหาวัสดุใช้งาน
ที่เหมาะสม มีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพแวดล้อม
และสภาพอากาศ รวมถึงมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
ขณะนี้การดำ�เนินงานอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง
ประกอบโครงสร้าง และส่วนชิ้นงานสีต่อไป คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้”
		ทั้งนี้จากรายงานข้อมูลจากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ระบุ ว่ า “ในปั จ จุ บั น
ประเทศไทยยังไม่มีกล้องโทรทรรศน์วิทยุใช้งานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยตั้งอยู่
ในตำ�แหน่งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จึงเหมาะ
สมอย่างยิ่งในการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด
ใหญ่ และในอนาคตยังมีแผนติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
วิ ท ยุ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 13 เมตร สามารถ
ขยายเครือข่ายสถานีเชื่อมสัญญาณไปอีก 3 จังหวัด
ได้ แ ก่ อุ บ ลราชธานี กาญจนบุ รี และสงขลา ซึ่ ง

กล้องโทรทรรศน์วทิ ยุทงั้ สอง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
40 และ 13 เมตร) จะทำ�งานสนับสนุนกันเพือ่ ใช้ในการ
วิจัยทางดาราศาสตร์และการเป็นสถานีเชื่อมต่อของ
ภูมิภาคและร่วมสังเกตการณ์กับเครือข่าย VLBI ของ
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ทวีปออสเตรเลีย และ
เครือข่าย VLBI อื่นๆ ของโลก เพื่อการพัฒนางานวิจัย
ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุและทางด้านธรณีวิทยา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเปลือกโลกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
เกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือ
สึนามิ เป็นต้น (ณ วันที่ 16 มี.ค. 61)
		 กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัทที่จะการดำ�เนิน
การให้ WCE เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำ�ของประเทศ
เทียบเท่าสากล การประกอบโครงสร้างครั้งนี้จึงเป็น
โอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
พนักงานเรา โดยเฉพาะสายงานด้านวิศวกรรมการ
ออกแบบ และสายงานด้านการผลิต เพือ่ เตรียมพร้อม

การรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มี
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงต่อไป”
		 นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2561 บริษัท
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE ได้สง่ มอบงาน
โครงสร้ า งขนาดใหญ่ เ ป็ น โครงสร้ า งอาคารเหล็ ก
สำ�เร็จรูปให้กับบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS เพื่อใช้สำ�หรับเป็นอาคารคลัง
สินค้า (SPC Warehouse) ออกแบบโดยใช้วสั ดุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและโครงสร้างเป็นไปตามพฤติกรรม
ของแรงทีเ่ กิดขึน้ จริง มีมลู ค่างานก่อสร้าง 8.6 ล้านบาท
โดยใช้เวลาในการดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 4 เดือน ซึง่ ได้รบั
ความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ จากลูกค้าเป็นอย่างมาก
		 “ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการ
ก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร รวมถึงโครงสร้างขนาด
ใหญ่ สามารถติดต่อและปรึกษาได้ตลอดเวลาทำ�การ
ทั้งที่สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพฯ และที่โรงงานอำ�เภอ
บางสะพาน โทร. 02-234-9889 และ 032-906-112-119
ยินดีให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”

อันตรายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโลกและตัวเรา
		ด้าน นายจิร โชตินชุ ติ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
ใหญ่ สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกลุม่ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า
“เอสเอสไอ ตระหนักดีว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมี
ความสำ�คัญอย่างมากในสังคมปัจจุบนั และมักจะเกิด
ควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศ ซึง่ นอกจากเราได้ก�ำ หนดนโยบาย
ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน โดยการดำ�เนินกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด เอสเอสไอยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนในชุมชนและพนักงานได้มีโอกาสทำ�
กิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม

ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ถิ่ น กำ � เนิ ด อำ � เภอ
บางสะพาน โดยหวังว่านักอนุรักษ์ทุกคนจะตั้งใจ
เรียนรู้ เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ความรูจ้ ากการเข้าค่ายในโครงการ
นีไ้ ปเผยแพร่และสานต่อให้เยาวชนรุน่ ใหม่ทมี่ หี วั ใจสี
เขียวเหมือนกันเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 ต่อไป
ครับ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว
		นายอนุชา เปี่ยมสกุล เจ้าหน้าที่นันทนาการ
และสื่ อ ความหมาย วนอุ ท ยานป่ า กลางอ่ า ว ให้
สัมภาษณ์ว่า ทางวนอุทยานได้ส่งเสริมโครงการค่าย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เป็นรุ่นที่ 13 ร่วมกับบริษัท สหวิริ
ยาอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งทางอุทยานมีความ
ยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ให้ค�ำ แนะนำ�ความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรทัง้ ป่าไม้ รวมถึงสัตว์ปา่ ด้วย ทางวนอุทยาน
ป่ากลางอ่าวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชน

ช่วยปรับปรุงและพัฒนาควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้ดีขึ้นและยังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”
		เอสเอสไอ จึงเริ่มจัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบัน นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
เป็นรุ่นที่ 13 โดยมีเครือข่ายนักอนุรักษ์รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน 1,264 คน และมีเครือข่ายครูวทิ ยาศาสตร์อาสา
ที่มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
		 “ผมขอบคุ ณ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
ทั้งท่านผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เครือข่าย
ครูวิทยาศาสตร์อำ�เภอบางสะพาน และเจ้าหน้าที่
ของวนอุทยานป่ากลางอ่าว รวมถึงนักอนุรักษ์ทุก
คนที่มีหัวใจสีเขียว ในการร่วมอนุรักษ์และหวงแหน

ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยสนับสนุน
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ประจำ�ฐานการเรียนรู้เพื่อเป็น
วิทยากรบรรยายข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้การ
เพาะต้นยางนา ฐานการเรียนรู้การวัดค่าพีเอช (pH)
ของดินและนํ้า ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งคณะครูในอำ�เภอ
บางสะพาน การสนับสนุนจากเอสเอสไอ ขอฝากถึง
เยาวชนรุน่ ใหม่ให้ค�ำ นึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมให้มากๆ ช่วยกันดูแลและอนุรกั ษ์ให้สงิ่ เหล่า
นี้อยู่กับประเทศไทยตลอดไป
		นางสาวรัชนก มีชขู นั ธ์ วิทยากร ครูอาสาจาก
โรงเรียนธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปีนี้เป็นแรกที่นำ�
นักเรียนร่วมโครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 13
โครงการนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ สำ�หรับนักเรียน

ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษา
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันนี้
มีสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม จนทำ�ให้การ
ปฏิบตั ใิ นสิง่ เหล่านีม้ นั หายไป เราจะต้องช่วยกันปลูกฝัง
ให้กบั นักเรียนได้มสี ว่ นร่วมในการเป็นต้นกล้าเล็กๆ ใน
การพัฒนาและดูแลอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอ่ ไป
		นายปภาวิน ภัทรธรรณ์กูล วิทยากร ครูอาสา
จากโรงเรียนบ้านมรสวบ ให้สัมภาษณ์ว่า สำ�หรับการ
มาร่วมค่ายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความประทับใจ
เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่อยู่คู่เรามายาวนาน ทำ�ให้
เด็กรูค้ ณ
ุ ค่าของสิง่ แวดล้อม ทำ�ให้พวกเขาได้รจู้ กั และ
เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยปลูกจิต
สำ�นึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดูแลต้นไม้
ดูแลสิ่งมีชีวิตเล็กๆ กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างให้พวกเขา
เป็นบุคลากรที่รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ต้อง
ขอบคุณความร่วมมือจากองค์กร และหน่วยงานทุก
ภาคส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และยังอยาก
ให้จดั ดำ�เนินกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูแ้ บบนีต้ อ่ ไป
		นายนิรุต ท้าวโกษา วิทยากรจากกลุ่มเด็ก
รักษ์ทงุ่ อำ�เภอสามร้อยยอด ให้สมั ภาษณ์วา่ โครงการ
นักอนุรกั ษ์รนุ่ เยาว์ถอื เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามยัง่ ยืนในการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและร่วมถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั
เด็กเยาวชนไปเป็นรุน่ ๆ ซึง่ กิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ใน
ระบบการศึกษายังมีนอ้ ยทีจ่ ะมีการปลูกฝังแบบจริงจัง
อย่างเช่นโครงการนี้ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว ตนรู้สึก
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาก
		ในส่วนของการนำ�นักอนุรกั ษ์เข้าในพืน้ ทีบ่ ริษทั ฯ
เพือ่ ทำ�กิจกรรมสำ�รวจนก ต้องบอกว่าพบชนิดพันธุน์ ก
ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าอาหาร
ต้องมีความหลากหลาย บ่งบอกได้วา่ พืน้ ทีน่ นั้ มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก จากสิง่ ทีไ่ ด้เห็นได้พบนกขนาดใหญ่
ในพืน้ ทีน่ บั เป็นดัชนีชวี้ ดั ถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ และ
จะบอกเด็กๆ เสมอว่านกตัวใหญ่ๆ ต้องการกินอาหาร
ที่มากๆ ซึ่งอาหารมากสามารถบ่งบอกถึงความอุดม
สมบูรณ์ได้ในแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น วันนี้ได้เจอนก
อินทรีย์ขนาดใหญ่ เรียกว่า “นกออก” หรือนกเหยี่ยว
แดง ซึง่ เป็นนกทีถ่ อื ว่าเป็นสัตว์ผลู้ า่ มันจะกินสัตว์เล็ก
ในพื้นที่เป็นอาหาร แสดงให้เห็นว่ามันมีสัตว์ในพื้นที่
จำ�นวนมาก และสัตว์ที่เป็นอาหารเหล่านั้นก็ต้องการ
มีอาหารทีเ่ กิดจากแหล่งผูผ้ ลิตทัง้ พืชและนํา้ หรืออืน่ ๆ
หมายความว่าในพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่ค่อน
ข้างดีเลยทีเดียว
		เด็กหญิงทิพย์กนก ปลอดโปร่ง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนธนาคารออมสิน
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ว่า “รู้สึกมีความสุขในการร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์
ครั้งนี้ เพื่อนๆทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะในการทำ�กิจกรรมฐาน
ความรู้ต่างๆ และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาให้พวกเรา ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์ปา่ ไม้ ใส่ใจการแยกขยะให้มากขึน้ เพือ่ ให้โลก
ของเราดีขึ้นและน่าอยู่ตลอดไป”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2561

มอบทุน

ต่อจากหน้า 1

ในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสมทบในกิจกรรม “ทุนนี้..
เพื่อน้อง” จำ�นวน 119 ทุน และจากคณะอนุทำ�งาน
โครงการเอสเอสไออาสา บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) ในกิจกรรม “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา”
จำ�นวน 22 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 801,500 บาท ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอ
บางสะพาน เป็นประธานพิธีเปิด ณ เรือนราชพฤกษ์
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
		 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ าได้จดั ให้มพี ธิ มี อบทุนการศึกษา ตามโครงการ
มอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำ�ปี 2561
โดยจัดให้มกี จิ กรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียน
จากโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ 4 ตำ�บลของอำ�เภอบางสะพาน
คือ ต.แม่ร�ำ พึง ต.กำ�เนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และ
ต.ธงชัย จำ�นวน 22 โรงเรียน พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติ
จากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน
เป็นประธานพิธีเปิด ณ เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา
		 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา
นับเป็นโครงการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาที่กลุ่ม
เหล็กสหวิริยาได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 25 ปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่ง
เสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อันจะนำ�มาซึง่ การพัฒนาตนให้กลายเป็นบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถและกลายเป็นบุคลากรคุณภาพ
ของท้องถิ่นและชุมชน เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น
ชุมชน และประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวม
ถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไป
		 สำ�หรับโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็ก
สหวิริยาประจำ�ปี 2561 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาในเขต
4 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลแม่รำ�พึง ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ และตำ�บลธงชัยจำ�นวน 259 ทุน
มูลค่ารวม 625,000 บาท (หกแสนสองหมืน่ ห้าพันบาท
ถ้วน) โดยแบ่งประเภทการมอบทุนดังนี้ 1.ทุนการศึกษา
ต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำ�นวน 10 ทุน (มูลค่า
350,000 บาท) 2.ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา จำ�นวน 249 ทุน (มูลค่า 275,000 บาท)
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3.ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา-มั ธ ยมศึ ก ษา
สำ�หรับเยาวชนทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ดี า้ นจิตอาสา อุทศิ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้
กิจกรรม “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” จำ�นวน 22 ทุน (มูลค่า
23,000 บาท) และทุนการศึกษา(ส่วนตัว) จากพนักงาน
บริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ร่วมสมทบเพิม่ เติม ภายใต้
กิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” จำ�นวน 119 ทุน (มู ล ค่ า
153,500 บาท) รวมมูลค่าทุนเป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น
801,500 บาท
		นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน
ประธานในพิธเี ปิด เปิดเผยกับผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “ขอบคุณและขอแสดงความชื่นชม
กลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ให้
ความสำ�คัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

หนึ่ ง เรี ย นดี ประพฤติ ดี แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
โครงการมอบทุนการศึกษาของกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ซึง่ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงเป็นการสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนาตน
ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
กลายเป็นบุคลากรคุณภาพของท้องถิ่นและชุมชน
ฝากเยาวชนที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากกลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยาไป ขอให้นำ�ทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุดเพื่อพัฒนาตนและ
พัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคต”
		นายทินกร ผดุงวงศ์ ผูบ้ ริหารกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
กล่าวว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะองค์กรเอกชน

และชุมชนเสมอมาโดยจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้าน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญของการศึกษาสำ�หรับเยาวชนบางสะพาน
จัดกิจกรรมโครงการมอบทุ น การศึ ก ษากลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยา ประจำ�ปี 2561ในครั้งนี้ด้วย
		 การศึกษาถือเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลให้มคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
พัฒนาต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชน ซึง่ ถือได้วา่
เป็นอนาคตของชาติ เป็นกำ�ลังหลักสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
สำ�คัญในการพัฒนาเยาวชน แต่ปญ
ั หาสำ�คัญประการ
หนึ่งที่พบคือ โอกาสทางการศึกษาของแต่ละบุคคล
ไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้วา่ เยาวชนในท้องถิน่ จำ�นวน

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ได้ดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิน่ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาชุมชนด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิน่ อัน
จะนำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป
		 “กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าโครงการ
มอบทุนการศึกษาฯ นีจ้ ะช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กบั เยาวชนในท้องถิน่ ได้รบั การศึกษา
ทีด่ ี เพือ่ นำ�ทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอันจะนำ�มาซึง่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต”
ผู้บริหารกล่าว
		นายอนิรทุ ธ์ ดอนสะคู นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูไ้ ด้รบั ทุน
การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจากกลุ่มเหล็ก

สหวิริยา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษา
ในครั้งนี้ และขอขอบคุณพี่ๆ จากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งจะนำ�ทุนการ
ศึกษาที่ได้รับไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
		เด็กหญิงรุง่ ศิริ สุขอุดม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผู้ได้รับทุนการศึกษา จากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
กล่าวว่า “การรับทุนการศึกษาจากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ในครัง้ นี้ หนูรสู้ กึ โชคดีและดีใจมากๆ ค่ะ สำ�หรับความ
ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนของหนูที่ไม่ใช่แค่เฉพาะ
วิชาหลัก แต่หนูมีความตั้งใจเรียนในทุกๆ วิชา ส่งผล
ให้หนูได้รบั ทุนการศึกษาในครัง้ นี้ หนูขอขอบคุณกลุม่
เหล็กสหวิรยิ ามากๆค่ะ หนูจะนำ�ทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไปค่ะ”
		นางสาวจรั ส รวี กลี บ สมุ ท ร นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ภายใต้
กิจกรรม ทุนนี้...เพื่อน้อง จากพนักงานบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาร่วมสมทบ กล่าวว่า “หนูรู้สึกดีใจมาก
ค่ะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่หนูได้รับทุนการศึกษา
ขอขอบคุ ณพี่ ๆ ผู้ ใ หญ่ ใ จดี จ ากบริ ษั ท ในกลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยาที่มอบทุนการศึกษานี้ให้กับหนู หนูจะนำ�ทุน
ที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน ช่วยแบ่ง
เบาภาระให้กับครอบครัว และนำ�ไปเป็นทุนในการ
พัฒนาการเรียนของหนูให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป ซึง่ หนูมคี วาม
ตัง้ ใจเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ”
		เด็ ก ชายพั ท ธนั น ท์ แก้ ว บวร นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา ภายใต้กจิ กรรม
1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา จากคณะอนุทำ�งานโครงการ
เอสเอสไออาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) กล่าวว่า “ผมรูส้ กึ ภูมใิ จมากๆ ครับทีไ่ ด้รบั ทุน
การศึกษาจากกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา ในครัง้ นี้
ผมขอขอบคุณคณะอนุท�ำ งานโครงการเอสเอสไออาสา
จาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
มากๆ ครับ ทีม่ อบทุนการศึกษานีใ้ ห้กบั ผม ซึง่ ผมคิดว่า
ไม่ง่ายเลยที่จะได้ทุนการศึกษานี้ เพราะไม่ใช่แค่ผล
การเรียนทีต่ อ้ งดีเท่านัน้ แต่ความประพฤติกต็ อ้ งดีดว้ ย
ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทุนการศึกษานี้
ผมจะนำ�ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพือ่ ช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ และจะประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตอาสา รวมถึงอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวมอย่างสมํา่ เสมอต่อไป ขอบคุณครับ”
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2561

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ต.ค. 61
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
วิศวกรโยธา วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ชลประทาน (1 อัตรา)
วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโลหะการ / อุตสาหการ / เคมี (2 อัตรา)
• นิติกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
• ชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน) วุฒิปวส. และหรือ ปวช. มัธยมศึกษาปที่ 6
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวส. สาขาชางไฟฟา ชางเครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิคส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) วุฒิปวช. อุตสาหกรรม หรือมัธยมศึกษาปที่ 6
• พนักงานซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) วุฒิปวส. ไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• ผูชวยผูจัดการฝายซอมบํารุงสัญญา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
•
•
•
•

พนักงานผลิต วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6 (4 อัตรา)
พนักงานควบคุมคุณภาพ วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6 (4 อัตรา)
พนักงานควบคุมเหล็กมวน วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6 (2 อัตรา)
พนักงานซอมบํารุงเครื่องกล วุฒิ ปวส.- มัธยมศึกษาปที่ 6 (1 อัตรา)

หมายเหตุ

1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณทาํ งาน (ถามี)
การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
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.
บางสะพานฮารดแวร โทร 081 - 1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086 - 7943484

วิศวกร

ตอจากหนา 1

เพือ่ ใหความรูด า นอุตสาหกรรมเหล็กทีต่ ง้ั อยูใ นทองถิน่
รวมทั้งใหแนวคิดเพื่อชวยสงเสริมใหเยาวชนไดเลือก
เรียนตอทางดานวิศวกรรมศาสตรและกลับมาเปน
วิศวกรคุณภาพในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองใน
อนาคต โดยไดรบั ความรวมมือจากโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
อําเภอบางสะพานสงเยาวชนเขารวมกิจกรรมตลอด
อยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นวาทางสถานศึกษา
ในพื้นที่อําเภอบางสะพานไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเพิ่มจํานวนอาชีพวิศวกรที่เปนลูกหลานของ
ชาวบางสะพานเชนกัน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมเปน
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
ธงชัยวิทยา จํานวน 102 คน (วันที่ 29 สิงหาคม 2561)
และโรงเรียนบางสะพานวิทยา จํานวน 74 คน (วันที่ 30
สิงหาคม 2561) รวมจํานวนทั้งสิ้น 176 คน
ทัง้ นี้ เอสเอสไอ นํานักเรียนเขาเยีย่ มชมกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนภายในโรงงานของ
เอสเอสไอ พรอมใหความรูค วามเขาใจเรือ่ งอุตสาหกรรม
เหล็ก โดยมีทีมวิศวกรของเอสเอสไอเปนพี่เลี้ยงและ
แนะแนวการศึกษาตอใหนองๆ ในระดับอุดมศึกษา
ที่สนใจทางดานวิศวกรรมศาสตรผาน 4 ฐานกิจกรรม
ไดแก 1.ฐานสิง่ แวดลอมและพลังงาน 2.ฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและกิจกรรมการพัฒนา
อยางยั่งยืน 3.ฐานเหล็กในชีวิตประจําวัน และ 4. ฐาน
โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชบุ สี ของบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวยกรรมการ
ผู จั ด การใหญ สายการผลิ ต บมจ.สหวิ ริ ย าสตี ล อินดัสตรี หรือเอสเอสไอ กลาววา “โครงการอนาคต
เหล็กไทย สรางดวยเด็กไทย เปนโครงการตอเนื่องที่
เอสเอสไอตัง้ ใจจัดขึน้ เพือ่ ใหความรูด า นอุตสาหกรรม
เหล็กทีต่ งั้ อยูใ นทองถิน่ ทัง้ ดานกระบวนการผลิตเหล็ก
แผนรีดรอนชนิดมวน การจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน รวมทัง้ ใหแนวคิดเพือ่ ชวยสงเสริมใหเยาวชน
ไดเลือกเรียนตอทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อเพิ่ม
จํานวนวิศวกรที่เปนชาวบางสะพาน ซึ่งกิจกรรมนี้

เราไดเชิญวิศวกรในฝายงานตางๆของเอสเอสไอมา
รวมเปดประสบการณในการเรียนและการทํางาน
รวมทั้งแนะนําการเตรียมตัวเขาศึกษาตอทางดาน
วิศวกรรมศาสตร นับไดวาเปนโอกาสดีของเยาวชน
บางสะพานที่ไดรับขอมูลแนะแนวการศึกษาตอจาก
รุนพี่วิศวกรผูมีประสบการณตรง ในอนาคตผมเชื่อ
วาจะมีวิศวกรคุณภาพที่เปนเยาวชนของบางสะพาน
และเคยผานหรือเขารวมกิจกรรมนี้เขามาทํางานใน
อุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มมากขึ้น”
กิจกรรมประกอบดวยฐานการเรียนรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณที่ตั้งอยูใ นพื้นที่อําเภอ
บางสะพาน ทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรม ประกอบดวย
1.ฐานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เปนฐานที่เยาวชน
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงานของเอสเอสไอ อาทิ การควบคุมมลพิษทาง

สามารถทายชื่อกิจกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
เอสเอสไอไดถูกตองจากแผนปายปริศนา ซึ่งฐานนี้
จะเปนมุงเนนใหความรูเกี่ยวกับการผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนและการดําเนินงานดานความรับผิด
ชอบตอสังคมที่เอสเอสไอไดดําเนินงานมาอยางตอ
เนื่องตลอดระยะเวลากวา 28 ป 3. ฐานเหล็กในชีวิต
ประจําวัน เปนฐานทีเ่ ยาวชนไดเรียนรูเ กีย่ วกับเหล็กที่
อยูร อบตัวและเกีย่ วของในชีวติ ประจําวันเห็นถึงความ
สําคัญและความจําเปนของเหล็กในการใชงานและ
ดํารงชีวิตทั้งในอดีต ปจจุบัน จนถึงอนาคต ในฐานนี้
จะแบงเยาวชนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละคนเขียน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ของใชตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันที่มีเหล็กเปนสวนประกอบหรือทํา
มาจากเหล็กใหไดมากที่สุดจะเปนผูชนะของฐานนี้
4. ฐานโครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี

อากาศ การจัดการพลังงาน การบําบัดนํ้าเสีย การ
คัดแยกขยะ เปนตน และใหเยาวชนไดทดลองคัด
แยกขยะออกเปนประเภทตางๆ เพื่อที่จะสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 2.ฐาน
กระบวนการผลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นชนิ ด ม ว นและ
กิจกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนฐานที่เยาวชนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแผนเหล็กรีดรอน
ชนิดมวนและกิจกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืนของเอส
เอสไอ ผานกิจกรรมคียเวิรดปริศนา โดยใหเยาวชน
ชวยกันเลือกแผนปายปริศนาและทายวาเปนขัน้ ตอน
การผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนขั้นตอนใดและ

ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด(มหาชน)
เปนฐานทีเ่ ยาวชนจะไดเรียนรูแ ละเพิม่ พูนความรูเ รือ่ ง
ของเหล็กในดานของนวัตกรรมหรือการตอยอดของ
ผลิตภัณฑเหล็กที่มีอยูในทองถิ่น ไปสูการพัฒนาเปน
โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชบุ สี ซึง่ เปนการ
ตอยอดการผลิตของผลิตภัณฑเหล็กเพื่อการนําใช
งานที่หลากหลายและยังสามารถเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑเหล็กอีกทางหนึ่งดวย
“สํ า หรั บ การจั ด กิ จ กรรมโครงการอนาคต
เหล็กไทย สรางดวยเด็กไทย ในครั้งนี้จะสามารถจุด
ประกายแนวคิ ด เยาวชนของบางสะพานให เ ลื อ ก

ศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร และจบมาประกอบ
อาชีพในสายวิศวกรเพิ่มมากขึ้น และหวังเปนอยาง
ยิ่งวา วาที่วิศวกรในวันนี้จะกลับมาชวยพัฒนาชุมชน
บางสะพานของเราตอไปในอนาคต” ผูบ ริหารฯ กลาว
นอกจากการเรียนรูจากฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐานแลว
เยาวชนยังไดรวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอทาง
ดานวิศวกรรมศาสตรจากทีมวิศวกรของเอสเอสไอ
รวมถึงไดรวมพูดคุยและซักถามขอสงสัยในหลายๆ
ดานจากพีๆ่ ในสายงานวิศวกร ซึง่ นองๆเยาวชนไดรบั
เนื้อหาสาระคําตอบและคําแนะนําจากทีมพี่ๆวิศวกร
ของเอสเอสไอกันไปอยางสนุกสนานและครบถวน
นางสาวชลียา อินทรแพง นักเรียนโรงเรียน
บางสะพานวิทยา กลาววา “ดิฉนั รูส กึ ดีใจและขอบคุณ
เอสเอสไอนะคะทีจ่ ดั กิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อใหเรียนรูถึง
การผลิตของเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน รวมถึงการมี
พี่วิศวกรมาแนะแนวใหความรูในการศึกษาตอทาง
ดานวิศวกรรมและกระบวนการผลิตตางๆ และก็หวังวา
ทางเอสเอสไอจะจัดกิจกรรมนี้ตอไปใหรุนนองไดมา
ทํากิจกรรมนี้ตอคะ”
นางสาวปพิ ช ญา คล า ยพรหม นั ก เรี ย น
โรงเรียนบางสะพานวิทยา กลาววา “จากการทีเ่ ขารวม
กิจกรรมในวันนี้ หนูรสู กึ ดีใจและประทับใจอยางมากคะ
เพราะวากิจกรรมแตละฐานใหความรูกับตัวหนูเยอะ
มาก ทั้งเรื่องเหล็ก เรื่องกระบวนการผลิตเหล็กตางๆ
และก็ขอขอบคุณพีๆ่ จากเอสเอสไอนะคะ ทีด่ แู ลพวกเรา
เป น อย า งดี ต ลอดกิ จ กรรมในวั น นี้ ค ะ ซึ่ ง กิ จ กรรม
ในวันนี้ทําใหหนูไดรับแรงบันดาลใจในการเรียนตอ
วิศวกรรมเปนอยางมากคะ และอยากใหเอสเอสไอ
มีกิจกรรมแบบนี้ตอไปเรื่อยๆ คะ และอยากเชิญชวน
นองๆ รุน ตอไปมาเขารวมกิจกรรมดีๆ ทีเ่ อสเอสไอคะ”
นายทินกร ไชยะ นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยา
กลาววา “ตองขอขอบคุณเอสเอสไอที่เปดโอกาสให
ผมและเพื่อนๆ เขามาเรียนรูสิ่งตางๆ ภายในโรงงาน
ไดเห็นเหล็กแทงของจริงซึ่งใหญและหนักมาก ไดรับ
ความรูแ ละความสนุกสนานจากกิจกรรมในฐานตางๆ
นับเปนประสบการณที่ดีมาก ในอนาคตก็อยากเปน
วิศวกรและอยากเขามาทํางานที่นี่ครับ”

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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