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• SSI Steel Construction Forum
เสริมความรูเหล็ก
ใหเด็กรวมรักษโลก
ครูอาสารวมสอน
7โรงเรียน732คน

สรางความเขาใจทีถ่ กู ตองในการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
และพัฒนาสิง่ แวดลอมบางสะพาน
ใหยั่งยืน “เอสเอสไอ” รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิน่ ประจําป
2562 โดยมีพนักงานเอสเอสไอ
ในนาม “ครูอาสา” จํานวน 16
คน ชวยสอนนองๆ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน
ทั้งสิ้น 732 คน รวมทั้งหมด 7
โรงเรียน หัวขอ “เหล็กกับชีวิต
ประจําวัน และการจัดการสิ่งแวดลอม และระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน” ผูบ ริหารเผยเปาหมาย
นักเรียนที่ผานหลักสูตรดังกลาว
แลว จะสามารถนําความรูท ไ่ี ดรบั
ไปปรั บ ใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได
อยางถูกตอง
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่ เดือน
กรกฎาคม ถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม
2562 “เอสเอสไอ” ร ว มกั บ
หนวยงานภาครัฐสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ เขต 1 คณะ
กรรมการสถานศึกษา องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น อํ า เภอ
บางสะพาน ผูนําชุมชน ตัวแทน
ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียน จัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่
ประจําป 2562 เพื่อสื่อสารสราง
ความเขาใจทีถ่ กู ตองในการดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก และสราง
การมีสวนรวม อานตอ น.3
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งาน “
”
• 213 ผูป ระกอบการ-วิศวกร-นักออกแบบรวม

X นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) พรอมดวยผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิ
ในวงการเหล็กและวงการอุตสาหกรรมกอสราง รวมเปดงานสัมมนา “SSI Steel
Construction Forum” เพื่อเผยแพรวิทยาการ ความรูดานนวัตกรรมโครงสรางเหล็ก
สําหรับงานกอสราง พรอมสรางเครือขายผูประกอบการ วิศวกร นักออกแบบ และ
นักวิชาการ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยมีผูเขารวมรับฟงทั้งสิ้น 213 คน เมื่อ
วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด กรุงเทพฯ

TCR เครงความปลอดภัยการขนสง
กรมศุลฯ มอบรับรองมาตรฐาน AEO
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ขนส ง สิ น ค า นํ า เข า และส ง ออก
อยางเครงครัด กรมศุลกากร มอบ
เกียรติบัตรการรับรองการทบทวน
สถานภาพการเป น ผู นํ า ของเข า

ผูส ง ของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
‘ทีซอี าร’ เนือ่ งดวยผานการพิจารณา
อนุ มั ติ ส ถานประกอบการตาม
ขอระเบียบการทบทวนสถานภาพ
ทุก 3 ป
อานตอ น.3

213 ผู ป ระกอบการ-วิ ศ วกร-นั ก
ออกแบบ-นักวิชาการวงการเหล็ก
รวมตัวรวมงานสัมมนา ‘SSI Steel
Construction Forum’ “เอสเอสไอ”
เปดมุมมองวิสัยทัศนการออกแบบ
กอสรางโครงสรางเหล็ก โดยไดรับ
เกี ย รติ จ ากบุ ค คลในวงการเหล็ ก
รวมแชรความรูและประสบการณ
พร อ มแนะนํ า ธุ ร กิ จ การก อ สร า ง
โครงสรางเหล็กของกลุมเอสเอสไอ
ภายใตชื่อ “ SSI Building Tech” ที่
สามารถให บ ริ ก ารได ค รอบคลุ ม
รวดเร็ ว ประหยั ด และคุ ณ ภาพดี
ณ โรงแรมอโนมาแกรนด กรุงเทพฯ
ประธานกลุม อุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท.
เชื่ อ มั่ น ป ห น า จะสามารถรวบรวม
บุคคลในระบบงานกอสรางรวมงาน
มากขึ้น
อานตอ น.2

ปริญญานิพนธเหล็กมจธ.เจง
ทะลุรบั รางวัลสุดยอดSSI4YE
ผลงานนิ สิต วิศ วกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี “ความคงทนของโครงสราง
เหล็กที่มีระบบปองกันไฟ” แจว ควา
รางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ (Best
of The Best) โครงการ Structural
Steel Improvement (SSI) for Young
Engineers หรือ SSI4YE ประจําป
2018 รับทุนรวม 40,000 บาท เพื่อ
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม องค
ความรูใ นการใชงานโครงสรางเหล็ก

ใหเกิดประสิทธิภาพสูว ศิ วกรรุน เยาว
ภายในงาน “SSI Steel Construction
Forum” ณ โรงแรมอโนมาแกรนด
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผานมา
ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ไดมีการจัดโครงการ Structural Steel
Improvement (SSI) for Young Engineers
2018 หรือ SSI4YE 2018 เพื่อสงเสริม
ใหนสิ ติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา
ไดมีการพัฒนา
อานตอ น.4

WCE-มจธ.รวมมือวิจยั พัฒนา สรางองคความรูด า นวิศวกรรม
หนุนการพัฒนาเทคโนโลยี-การวิจัย
WCE จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ เพื่อรวมวิจัย
พัฒนาดานวิศวกรรม การแลกเปลีย่ น
องคความรูเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่งสง

ผลดีตอ การดําเนินธุรกิจวิศวกรรมและ
ประโยชนการพัฒนาการศึกษาของ
นักศึกษา เมือ่ วันที่ 15 ส.ค. ทีผ่ า นมา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่
ผานมา บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่
จํากัด (WCE)
อานตอ น.2
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โครงสร้างเหล็ก
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เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้จัดงาน
สัมมนา “SSI Steel Construction Forum” เพือ่ เผยแพร่
วิทยาการความรูด้ า้ นนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำ�หรับ
งานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ
วิศวกร นักออกแบบ และนักวิชาการ ให้เกิดขึน้ อย่าง
เป็นรูปธรรม พร้อมเปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไป
ได้เข้ารับฟัง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 213 คน
		 ภายในงานได้แบ่งช่วงสัมมนาเป็น 3 ช่วง
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเหล็ก
และงานก่อสร้างขึ้นมาบรรยายให้ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การทำ�งาน ทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรม การดำ�เนินธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ประกอบด้ ว ย ช่ ว งที่ 1 นายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม และกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ เอสเอสไอ ได้ ใ ห้ ค วามรู้ ใ นหั ว ข้ อ
Construction: End Game พร้อมแนะนำ�ธุรกิจการ
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของกลุ่มเอสเอสไอ ภายใต้
ชือ่ “SSI Building Tech” ทีส่ ามารถให้บริการได้ครอบคลุม
รวดเร็ว ประหยัด และคุณภาพดี นายนเรศ กรุดพันธ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ด้านธุรกิจเทคโนโลยีกอ่ สร้าง เอสเอสไอ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ How Does SSI
Contribute to Thai Steel Construction? โดยการนำ�
เหล็กโครงสร้างมาใช้ในวงการธุรกิจงานก่อสร้างใน
อนาคต นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กก่อสร้าง เอสเอสไอ บรรยายใน
หัวข้อ Structural Steel Design Fundamental อีกทั้ง
มีการแนะนำ�แอพพลิเคชันสำ�หรับคำ�นวณกำ�ลังรับ
โมเมนต์และกำ�ลังรับแรงเฉือน (แรงภายในทีเ่ กิดขึน้
ในโครงสร้างของคาน) และคำ�นวณกำ�ลังรับแรงอัด
ของเสาเหล็ก แอพพลิเคชันนีย้ งั สามารถนำ�รายการ
คำ�นวณแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ เพือ่ ใช้ตรวจสอบ
ซํา้ อีกรอบได้ โดยภายในงานเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นนี้ฟรีอีกด้วย ต่อมาในช่วงที่ 2 ได้มี
การบรรยายให้ความรู้ใน 3 เรื่อง โดยมีผู้บรรยาย
ประกอบด้วย คุณพงษ์สรุ อังคณานุชาติ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซอฟแวร์ Tekla Structure ในหัวข้อ Mixed Reality
for Construction Industry ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ในหัวข้อ Metal 3D Printing in Construction และ
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
โครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยฯ ในหัวข้อ Research in Steel Construction
Products and Applications
		และสุดท้ายในช่วงที่ 3 เป็นการเสวนาให้ความรู้
ซึ่งมีนายพันธุ์เทพ ทานชิติกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เมคเคอร์โฮม จำ�กัด นายไพศาล ธรสารสมบัติ
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทีเอ็มที สตีล จำ�กัด
(มหาชน) ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล กรรมการบริหาร
บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง จำ�กัด นายไทภัทร ธน-

ร่วมมือวิจัย
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ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) เพื่ อ ร่ ว มกั น วิ จั ย
พัฒนาด้านวิศวกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เทคโนโลยี และบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ระหว่าง
กัน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาของ “มจธ.” โดยมีนายกิตติศักดิ์ มาพะ
เนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จำ�กัด ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี มจธ. และมีนายสมบัติ จูงจิตรดำ�รงค์ ผู้
จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) ผศ.ดร.
มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรม
และภาคีความร่วมมือ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่จากทั้ง
สองฝ่าย เข้าร่วมในพีธี
		 ในการนี้ รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข อาจารย์
ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ได้มกี ารนำ�เสนอองค์ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
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ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2562
สมบัติกุล รองผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา กรุงเทพ
มหานคร โดยมีนายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์
วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ดำ�เนินรายการเพื่ออภิปรายข้อมูลงานวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านงานก่อสร้าง
ด้วยโครงสร้างเหล็ก ในมิตขิ อง วัสดุ ผลิตภัณฑ์ การใช้
ท่อเหล็ก และการนำ�โครงสร้างเหล็กไปประยุกต์ใช้
สำ�หรับงานก่อสร้าง และสุดไฮไลท์ของงานโดยการ
เชิญวิทยากรพิเศษ Dr.Stefan Herion ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
Center of Competence for Tubes and Hollow Sections
(CCTH) จากประเทศเยอรมัน ขึ้นบรรยายในหัวข้อ
Hollow Section Joint & Connection ณ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ กรุงเทพฯ
		นายณั ฐ พล สุ ท ธิ ธ รรม ผู้ จั ด การทั่ ว ไป
ด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กก่อสร้าง บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ผู้แทน
ผูบ้ ริหาร ให้สมั ภาษณ์วา่ “ปีนเี้ ป็นปีแรกทีเ่ อสเอสไอ

สัมมนาใหม่ๆ เข้ามาให้ความรูร้ บั รองไม่ผดิ หวังครับ”
		นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์
วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) กล่าวว่า “งานนี้ถือว่าประสบความสำ�เร็จ
เกินคาด เนื่องจากมีจำ�นวนคนที่เข้าร่วมสัมมนามี
มากถึง 200 คน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เอสเอสไอได้
ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมา แต่ครั้งถัดไปอยากให้เป็นเรื่อง
ของคนที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจก่อสร้างทั้งหมด
ช่วยกันคิดว่า ทำ�อย่างไรถึงจะทำ�ให้เกิดการใช้งาน
เหล็กในงานโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
ที่เอสเอสไออยากจะไป รวมถึงเรื่องของการที่จะ
ทำ�ให้โลกใบนี้ดีมากขึ้น โดยการที่นำ�เหล็กไปใช้จะ
ต้องทำ�ได้อย่างไร การนำ�เหล็กไปใช้จะช่วยในการ
ประหยัดทรัพยากรได้หลายๆ อย่าง ไม่ว่าในเรื่อง
ของการก่อสร้างต่างๆ นอกจากนัน้ เหล็กยังสามารถ
นำ�กลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย เพราะฉะนั้นแนวคิด
ที่จะใช้ธุรกิจของเอสเอสไอในการขับเคลื่อนความ

ได้ จั ด กิ จ กรรม SSI Steel Construction Forum
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก 3 ข้ อ คื อ 1.สร้ า งการ
รั บ รู้ (Awareness) เรื่ อ งของการใช้ เ หล็ ก ในงาน
ก่ อ สร้ า ง 2.ถ่ า ยทอดความรู้ (Educate) วิ ธี ก าร
ออกแบบโครงสร้ า งเหล็ ก พื้ น ฐาน โดยปี นี้ เ รามี
เรือ่ งของแอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยในการออกแบบเข้ามา
และ 3.การสื่อสาร (Communicate) ร่วมกับผู้ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Supply chain) ได้มา
ทำ�ความรู้จักกันเชื่อมโยงการทำ�งานในงาน SSI
Steel Construction Forum ที่เอสเอสไอจัดขึ้น
		 ปีแรกนี้ถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมาก
มีผสู้ นใจสมัครเข้ามาจำ�นวนมากจากทีเ่ ราตัง้ เป้าไว้
ทำ�ให้ต้องขยายห้องสัมมนาเพิ่ม ต้องขอบคุณผู้เข้า
ร่วมสัมมนาทุกท่านเป็นอย่างมากทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ใน
ความสำ�เร็จของงานวันนี้ ในปีหน้าผมจะขอพัฒนา
การจัดงานสัมมนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปพร้อมกับหัวข้อ

คิดอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่งใน
วันนี้มีผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ในวงการก่อสร้าง คน
ออกแบบ และระดับภาคการศึกษาเข้ามาฟังด้วย
คิดว่าเป็นครั้งแรกที่เอสเอสไอทำ�และรวบรวมคน
หลายๆ ส่วนในระบบงานก่อสร้างทัง้ หมดมาในวันนี้
และหวังว่าต่อๆ ไปวงการนีจ้ ะเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ มีคน
มาช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ว่าทำ�อย่างไรถึงจะส่งเสริม
การใช้เหล็กให้ดขี นึ้ กว่าเดิม รวมถึงจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย”
		Mr.Matthew Poole Divisional Director of CRU
ผู้เข้าร่วมงาน บอกความรู้สึกว่า “ชื่นชมเอสเอสไอ
ในฐานะผู้ผลิตและส่งเสริมเพื่อให้เกิดงานนี้ขึ้นได้
เนือ่ งจากทราบว่าเอสเอสไอได้มคี วามตัง้ ใจเป็นอย่าง
มากสำ�หรับการจัดงานครั้งแรกในปีนี้ บรรยากาศ
ในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้ของธุรกิจเหล็กและ
เหล็กโครงสร้าง นับว่าเป็นการเปิดทางสู่อนาคต

ด้านวัสดุและอุตสาหกรรมการผลิตของมหาวิทยาลัย
แก่ผู้เข้าร่วมได้รับฟัง พร้อมนำ�เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
การภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลอีกด้วย ณ ห้องประชุม
ประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
		นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE

เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการให้เป็นศูนย์
วิศวกรรมชั้นนำ�ของประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อ
รองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมทีม่ เี ทคโนโลยี
การผลิตขัน้ สูง จึงได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกันในด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรม
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท และมหาวิทยาลัย มีความ

กล่ า วว่ า “บริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้ า น
วิศวกรรม สำ�หรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่
งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการ
แรงงานในอุ ต สาหกรรม ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วาม
ชำ�นาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อม
บำ�รุงเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ มีความหลาก
หลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษัทมี

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิด
องค์ความรู้ในการนำ�ไปต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้านมหาวิทยาลัยเองสามารถ
นำ�ไปพัฒนาต่อยอดการศึกษา ถ่ายทอด หรือสอน
ให้แก่นักศึกษา อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ให้ ยั่ ง ยื น ตามนโยบายการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
นวัตกรรมมุ่งสู่ Thailand 4.0

สำ�หรับอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย
และอาจรวมไปถึงในภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่งผมคิดว่าใน
อนาคตธุรกิจเหล็กในประเทศไทยต้องไปในทิศทาง
ที่ดีอย่างแน่นอนครับ”
		นายวีระศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ บริษัท ซี.เอส.พี
สตีลเซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) ผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา
เล่าความรูส้ กึ ว่า “วันนีไ้ ด้รบั ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรมเหล็ ก อย่ า งมาก
ได้เห็นแนวทางต่างๆ ที่อุตสาหกรรมเหล็ก หรือ
ผลิตภัณฑ์เหล็กจะสามารถนำ�ไปใช้ต่อและใช้ได้
ในอีกหลายประเภท สาระความรู้ถือเป็นการแชร์
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคนในวงการธุรกิจค้า
เหล็กด้วยกันอย่างดีครับ”
		นายฐานทั ศ น์ วงค์ สุ ข สั น ต์ บริ ษั ท ไทย
คูณการเหล็ก จำ�กัด ผู้เข้าร่วมสัมมนา เล่าว่า “ใน
วันนี้ได้ความรู้เรื่องโครงสร้างเหล็กอีกรูปแบบหนึ่ง
เนือ่ งจากบริษทั ไทยคูณการเหล็ก จำ�กัด ทำ�เกีย่ วกับ
รูปแบบงานท่อเหล็กที่เป็นงานโครงสร้างอยู่แล้ว
รวมถึงยังได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ หลายรูปแบบที่
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับบริษัทได้ในเบื้องต้น
นอกจากจะได้รู้จักคนในวงการเดียวกันแล้วยังได้
ข้อเสนอแนะและความรูใ้ หม่ๆ เพิม่ ขึน้ อีกด้วยครับ”
		นายนิรตุ ย์ กาวีจนั ทร์ บริษทั ไทยพรีเมีย่ มไพพ์
จำ�กัด ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา บอกกับผูส้ อ่ื ข่าวว่า “รูปแบบงาน
ในวันนีภ้ าพรวมรูส้ กึ ประทับใจมาก เนือ่ งจากเป็นการ
จัดครัง้ แรก ภายในงานนอกจากแชร์ความรูเ้ รือ่ งโครง
สร้างเหล็กแล้ว ยังได้รับฟังผู้ใหญ่ในวงการเหล็กได้
แชร์ประสบการณ์ไว้อกี ทางด้วย ซึง่ สามารถนำ�ไปปรับ
ใช้ในงานตลาดโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ทีก่ �ำ ลังนำ�เข้ามาได้ ซึง่ อยากให้มจี ดั ขึน้ ทุกๆ ปีครับ”
		นางสาวฉมาพันธ์ วรเวชวิจิตร นักวิชาการ
ศุลกากรชำ�นาญการ สำ�นักงานท่าเรือกรุงเทพฯ
กรมศุ ล กากร ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า
“งานในวันนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการ
เหล็ก เป็นงานเกีย่ วกับเรือ่ งของโครงสร้างทีบ่ างครัง้
หน่วยงานทางภาครัฐยังไม่มองในจุดนีม้ ากนัก โดย
เป็นรูปแบบของการนำ�เหล็กมาใช้อีกรูปแบบหนึ่ง
มีเนือ้ หาด้านวิชาการทีท่ �ำ ให้เห็นถึงการต่อยอดพัฒนา
ขึน้ ไปของวงการเหล็ก ในส่วนด้านกรมศุลกากรอาจ
จะต้องดูเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวงการ
เหล็กที่จากเดิมอาจจะเป็นเหล็กที่เป็นขั้นพื้นฐาน
ซึ่งกำ�ลังจะปรับต่อยอดทางเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้น
และอีกส่วนคือ การดูแลในเรือ่ งของการแข่งขันของ
การนำ�เข้าและส่งออกด้วย”
		นายพลช กฤตสิน นักวิชาการมาตรฐาน
ปฏิบตั กิ าร สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาบอกว่า “รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างมาก
ทีเ่ อสเอสไอ เชิญหน่วยงาน สมอ.เข้าร่วมงานสัมมนา
เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเหล็กโครงสร้าง ในนามของ
หน่วยงานราชการ พอจะทราบแนวโน้มของการใช้
เหล็กในอนาคต อาจจะนำ�ข้อมูลในวันนีไ้ ปประยุกต์
ด้านการกำ�หนดมาตรฐานในอนาคตครับ”
		 กรรมการผู้ จั ด การ กล่ า วอี ก ว่ า “ต้ อ งขอ
ขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
ธนบุรี ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้สำ�หรับความร่วม
มื อ อั น ดี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น ในอนาคต เชื่ อ ว่ า
จะสามารถสร้ า งงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ
ประเทศได้เป็นจำ�นวนมาก สามารถพัฒนาวงการ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงการเหล็กให้ขับเคลื่อน
ไปข้างได้อย่างมาก ขอบคุณครับ”
		รศ.ดร.สุวทิ ย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า
ความร่วมมือในครัง้ นี้ เกิดจากความคิดทีจ่ ะร่วมมือ
ทำ�งานด้านการวิจัยและพัฒนา ในด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีทกี่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ระหว่างกันของ
ทั้งภาคอุตสาหกรรมอย่าง บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด กับสถาบันอุดมศึกษาอย่าง มจธ.
ซึ่งมีพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ด้วยการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจนวัตกรรมมุง่ สู่
Thailand 4.0 หรือ Industry 4.0 ฉะนั้นความร่วมมือ
ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรม หรือตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศในอนาคตอีกด้วย
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ระหว่างองค์กรกับสถานศึกษาด้านการจัดการกระบวน
การเรียนการสอนผ่านหลักสูตรท้องถิน่ รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมจิตอาสา โดยมีพนักงานเอสเอสไอ ในนาม
“ครูอาสา” ช่วยสอนในโรงเรียน หัวข้อ “เหล็กกับ
ชีวิตประจำ�วัน และการจัดการสิ่งแวดล้อม”
		 “ครูอาสา” มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 16 คน ได้เข้าทำ�การ
สอนให้ความรู้ รวมไปถึงแบ่งปันประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ช่วยเสริมเนื้อหาในวิชาหลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรียน ให้กับน้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4 - 6 ได้มอี งค์ความรูเ้ พิม่ ขึน้ ซึง่ ถือได้เป็นคลังความรู้
ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตนเอง พร้อมครอบคลุมเนือ้ หา
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอสเอสไอ
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการจัดทำ�หลักสูตรการ
สอนด้วย โดยมีจำ�นวนนักเรียนที่ผ่านการเรียนการ
สอนทั้ง 2 หลักสูตรนี้จำ�นวน 732 คน รวมทั้งหมด 7
โรงเรียน 54 ห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ
โรงเรียนบ้านชะม่วง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียน
บางสะพาน และโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำ�นวนทั้ง
สิ้น 38 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเนื้อหาตามความเหมาะสม
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางปี 2551 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดทำ�
พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ในครัง้ นีจ้ ะนำ�ไปบรรจุอยูใ่ น
การเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิน่ ของโรงเรียนในปี
การศึกษาต่อไป
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ ไป สำ�นักงานพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สารกลุม่
กล่าวว่า “เอสเอสไอได้ดำ�เนินโครงการหลักสูตร
ท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดย
ถือเป็นการลงทุนทางสังคม ทำ�ให้เด็กและเยาวชน
มีความเข้าใจและเข้าถึงเรื่องเหล็กมากขึ้น โดยปี
นี้มีการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร
คือ เรือ่ งเหล็กในชีวติ ประจำ�วัน และเรือ่ งการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเรื่องการนำ�
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำ�กัด โดยการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
		 ทัง้ นีเ้ อสเอสไอได้ขยายพืน้ ทีโ่ ครงการเพิม่ เติม
อีก 1 แห่ง ในพื้นที่ 4 ตำ�บลรอบโรงงาน แต่ยังคง
ดำ�เนินกิจกรรมต่อเนือ่ งในอีก 6 โรงเรียนทีไ่ ด้ดำ�เนิน

ขนส่งปลอดภัย
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โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี และเป็นประธานในพิธีมอบ
เกียรติบัตรดังกล่าว ผู้บริหารเผย ความสำ�เร็จนี้ถือ
เป็นกำ�ลังใจสำ�คัญขององค์กร และจะดำ�เนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสต่อไป
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กรมศุลกากร สำ�นัก
มาตรฐานพิธกี ารและราคาศุลกากร ส่วนมาตรฐานเออีโอ
ได้จัดงานมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply chain) เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และอำ�นวย
ความสะดวกทางการค้าในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร
ให้กับผู้นำ�เข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ โดย
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จะต้องเข้ารับ
การทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี และเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ด
ทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระ
แล้วไม่ตาํ่ กว่า 5 ล้านบาท รวมถึงได้รบั การรับรองว่า
มีฐานะทางการเงินมั่นคง อีกทั้งต้องเป็นผู้นำ�ของเข้า
หรือส่งของออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มี
ประวัติการกระทำ�ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
นอกจากนี้ จะต้องมีแผนควบคุมระบบการจัดการ
และการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ในการดำ�เนินธุรกิจ
		 ทั้ ง นี้ ปี 2561 บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ ‘ทีซีอาร์’ ได้เข้าร่วมการเข้า
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การผ่านมาแล้ว รวมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
จำ�นวนทั้ง 7 โรงเรียน และหวังว่านักเรียนที่ผ่าน
หลักสูตรดังกล่าวจะสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างถูกต้องครับ”
นายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน ให้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
เรียนรู้กันอย่างเนื่อง ในปัจจุบันทิศทางการศึกษา
ได้เริม่ เน้นการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร
ท้องถิน่ มากขึน้ จึงทำ�ให้ตน้ กล้าทีก่ �ำ ลังจะเติบโตเริม่
ได้เรียนรูท้ รัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีต่ นเองเพิม่ ขึน้ ด้วย”
		 “สำ�หรับโรงเรียนอนุบาลบางสะพานเพิง่ เข้าร่วม
หลักสูตรท้องถิ่นเป็นปีแรก นับว่าเป็นโครงการที่ดี
ทำ�ให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์เพิม่ เติม
เกี่ยวกับเหล็ก ซึ่งถือว่าเด็กๆ ที่ผ่านหลักสูตรทั้ง 2
หลักสูตรจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปได้ ขอบคุณเอสเอสไอและคณะครูอาสาทุกท่าน
ทีส่ ละเวลามาให้ความรูก้ บั นักเรียนในโครงการนีค้ รับ”

		 นายนวังกูล สัมฤทธิ์ ครูอาสา ให้ความเห็น
ว่า “ผมได้รว่ มกิจกรรมเป็นครูอาสามา 3 ปี แล้ว และ
ปีนี้ผมดีใจที่ได้มีโอกาสได้สอนน้องๆ เรื่องความรู้
เกีย่ วกับเหล็ก ทีม่ า ประโยชน์ และการนำ�ไปใช้ในชีวติ
ประจำ�วัน มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
อุปกรณ์การเรียนให้นอ้ งๆ ได้เห็นรอยยิม้ ความสนุก
สนานในการเรียน จึงอยากเชิญชวนเพือ่ นเอสเอสไอ

มาร่วมกิจกรรมครูอาสาแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันครับ”
		 เช่นเดียวกับครูอาสาอีกท่านหนึ่ง นางสาว
ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง เล่าความรู้สึกว่า “ดิฉันรู้สึก
ประทับใจในการเข้าร่วมเป็นครูอาสาในครัง้ นี้ ซึง่ น้องๆ
ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกจากกิจกรรมที่ทาง
SSI จัดขึน้ สำ�หรับครัง้ นีไ้ ด้รบั มอบหมายให้สอนเด็กๆ
ด้านสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากการแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนัน้ การให้
ความรู้น้องๆ ในครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับความรู้
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม โดยปลูกจิตสำ�นึกให้กบั เยาวชนได้
อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวได้ โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดการขยะ”
		 เด็กชายภัทรพล กานติกาวิวัฒน์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ให้สมั ภาษณ์วา่ “ในวันนีม้ พี ๆ่ี เอสเอสไอมาให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเหล็ก และเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมรู้สึก
ชอบ และสนุกกับการเรียนมาก เพราะได้รู้ว่าเหล็ก
นั้นมีที่มาอย่างไร มาจากไหน การแบ่งประเภทของ
เหล็ก เหล็กหล่อและเหล็กกล้าคืออะไร และสามารถ
นำ�ไปทำ�อะไรได้บ้างผ่านการดูวีดีโอ และ Power
Point รวมไปถึงมีกิจกรรมให้ร่วมทำ�ในการสอน
ทำ�ให้เพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นด้วยครับ”
		 เด็กหญิงอัจฉรา คุม้ วงษ์ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า
“ดีใจมากค่ะที่พี่ๆ ครูอาสาจากบริษัทเอสเอสไอ ได้
เข้ามาสอนให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ ได้รู้เรื่อง
การแปรรูปเหล็ก ได้รู้จักชนิดของเหล็ก และรู้ว่า
เหล็กมีความจำ�เป็นต่อการใช้ชวี ติ ประจำ�วันอย่างไร
สนุกไปกับการเรียน การเล่นเกมบิงโก สตีล ได้รับ
ความรู้มากมาย ขอบคุณครูอาสาที่เสียสละเวลา
มาสอนพวกเรานะคะ”

ตารางการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ
โรงเรียน
ชั้นที่สอน จำ�นวนนักเรียน จำ�นวนชัว่ โมง หมายเหตุ
บ้านท่าขาม / บ้านอ่าวยาง
ป.4 - 6
65 คน
6 ชั่วโมง
1. ให้พนักงาน
บ้านดอนสำ�ราญ
ป.4 - 6
20 คน
2 ชั่วโมง
SSI สมัครเป็น
วัดนาผักขวง
ป.4 - 6
20 คน
2 ชั่วโมง
ครูอาสา
บ้านชะม่วง
ป.4 - 6
42 คน
4 ชั่วโมง
จำ�นวน 16 คน
บางสะพาน
ป.4 - 6
276 คน
6 ชั่วโมง
อนุบาลบางสะพาน
ป.4 - 6
309 คน
6 ชั่วโมง 2. สอนเฉลี่ย
2ชม./ห้อง/ครั้ง
รวม
732 คน
38 ชั่วโมง
54 ห้องเรียน

ตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาการ
ทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำ�ของเข้า ผู้ส่งของออก
ระดับมาตรฐานเออีโอ และผ่านการพิจารณาอนุมัติ
สถานประกอบการเข้ารับมอบเกียรติบัตรการรับรอง
สถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ที่
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการนำ�เข้าและส่งออก
ตลอดเส้นทางของการขนส่งสินค้า โดยมีนายนฤพนธ์
ทั่งสุวรรณ ผู้จัดการส่วนรัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย
เป็ น ตั ว แทนบริ ษั ท ฯ เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต รการรั บ รอง
จากนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการ

ตามแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบของ
กรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือที่
ดีในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรด้วยความโปร่งใสด้าน
การขนส่งสินค้านำ�เข้า และส่งออกตามข้อระเบียบ
ที่ได้กำ�หนดไว้ ในส่วนของการรับรองดังกล่าวถือ
เป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยมี
กรมศุลกากรต่างประเทศที่เป็นคู่ค้ากันได้ลงนามจัด
ทำ�ความตกลงยอมรับร่วมกันกับกรมศุลกากรไทย
ด้านการขนส่งสินค้านำ�เข้า และส่งออกแล้ว
		 ในปั จ จุ บั น มี ป ระเทศคู่ ค้ า ที่ ไ ด้ ล งนามจั ด ทำ �

พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และเป็นประธาน
ในพิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร ซึง่
ครั้งนี้มีผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอรายใหม่
จำ�นวน 19 ราย และผู้ประกอบการที่ผ่านการทบทวน
สถานภาพ จำ�นวน 177 ราย ปัจจุบันมีจำ�นวนผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวนทั้งสิ้น 220 ราย
		 นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ ผู้จัดการส่วนรัฐกิจ
สัมพันธ์และกฎหมาย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทีซีอาร์ ได้ดำ�เนินธุรกิจ

ความตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศไทยแล้วจำ�นวน
3 ราย คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง นอกจากนี้
ยังมีประเทศคู่ค้าที่สนใจจะเจรจาจัดทำ�ความตกลง
ยอมรั บ ร่ ว มกั น กั บ ประเทศไทยอี ก หลายประเทศ
ได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น”
		 “ผู้สื่อข่าว” รายงานเพิ่มเติมว่า สำ�หรับส่วนที่
สร้างความปลอดภัยในการนำ�เข้าและส่งออก TCR ได้
จัดทำ�แผนควบคุม ระบบการจัดการและการประเมิน
ความเสีย่ งในด้านความปลอดภัยในการดำ�เนินธุรกิจ

ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ความ
ปลอดภั ย ในการเข้ า -ออกอาคารสถานที่ 2.ความ
ปลอดภัยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับพนักงาน 3.ความปลอดภัย
ในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ 4.ความปลอดภัยใน
เรือ่ งสินค้า 5.ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่ง
สินค้า 6.การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.การบริหารจัดการและการ
สืบสวน และ 8.การบริหารจัดการเมือ่ เกิดวิกฤตการณ์
หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทางดําเนินการแก้ไข
		 นายนฤพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรับรอง
การทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการในครั้งนี้ นับ
เป็นกำ�ลังใจส่วนหนึ่งในการทำ�งานขององค์กร ผม
ขอบคุ ณ พนั ก งานทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และ
ตั้งใจปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ไม่สูญเปล่า และยังคง
ปฏิบัติตามแนวข้อระเบียบของการนำ�เข้า ส่งออก
สิ น ค้ า ของกรมศุ ล กากร เพื่ อ ความโปร่ ง ใสในการ
ดำ�เนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องครับ”
		 โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
(Authorized Economic Operator : AEO) องค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)
ได้ให้ความหมายว่า “องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า โดยได้ รั บ การ
รับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่
อุปทาน” โดยมีประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลก
(World Customs Organization: WCO) ทีด่ ำ�เนินโครงการ
มาตรฐานเออีโอดังกล่าว ประมาณ 74 ประเทศทัว่ โลก
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นวัตกรรมและองคความรูใ นดานการใชงานโครงสราง
เหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเนนสรางการรับรู
คุณประโยชน อันกอใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต โดยไดมี
การเปดรับสมัครนักศึกษาชั้นปที่สี่ สาขาวิศวกรรม
เขารับทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธ ในหัวขอ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต และการประยุ ก ต ใ ช ง าน
โครงสรางเหล็กสําหรับงานกอสราง โดยมีคณะ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น ผู ตั ด สิ น ประกอบ
ด ว ย ประธานกลุ ม อุ ต สาหกรรมเหล็ ก สภา
อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ผู อํ า นวยการ
สถาบั น เหล็ ก และเหล็ ก กล า แห ง ประเทศไทย
ประธานคณะอนุกรรมการโครงสรางเหล็ก สมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ผูอํานวยการ
ศู น ย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ และ
ตัวแทนจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) นั้น มีนักศึกษาผานเขารอบทั้งหมด 3
ทีม จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พรอมรับทุนสนับสนุนการทําปริญญา
นิพนธ ทีมละ 20,000 บาท
ทั้งนี้ หลังจากการทําปริญญานิพนธเสร็จสิ้น
คณะกรรมการตัดสินไดเปดโอกาสใหนกั ศึกษารวม
ขึ้นนําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการและ
ผูเขารวมสัมมนาในงาน “SSI Steel Construction
Forum” พรอมกับตัดสินผลรางวัล Best of The Best
สุดยอดปริญญานิพนธ โครงการ SSI for Young
Engineers ป 2018 ผลปรากฏวาปริญญานิพนธ
หัวขอ “ความคงทนของโครงสรางเหล็กที่มีระบบ
ป อ งกั น ไฟ” จาก นิ สิ ต วิ ศ วกรรมโยธาชั้ น ป ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สามารถ
ควารางวัล รับทุนเพิ่มเติม 20,000 บาท ณ โรงแรม
อโนมาแกรนด กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
นายณัฐพล สุทธิธรรม ผูจ ดั การทัว่ ไป ดาน
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานกอสราง บริษทั สหวิรยิ าสตีล

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประธาน
คณะทํางานโครงการ กลาววา “โครงการ Structural
Steel Improvement (SSI) for Young Engineers
2018 หรือ SSI4YE 2018 เปนโครงการที่ไดจัดขึ้น
เปนปที่สอง โดยมีเปาหมาย เพื่อผลักดันใหนิสิต
นักศึกษาวิศวกรรมกาวไปสูการเปนวิศวกรที่มีการ
พั ฒ นานวั ต กรรมและองค ค วามรู ใ นด า นการใช
งานโครงสรางเหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อันกอใหเกิดการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกอสราง
ตลอดจนสงผลตอความยั่งยืนในอนาคต จากการ
ดําเนินโครงการถือประสบความสําเร็จเกินความ
คาดหมาย ทั้งจากการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
และจากผลงานการเขาประกวดของนองๆ นิสิต
นักศึกษา ผลงานดังกลาว ถือเปนผลงานในระดับ

ผลงานที่ไดรับรางวัลดังกลาวคือ ความคงทนของ
โครงสร า งเหล็ ก ที่ มี ร ะบบป อ งกั น ไฟ” จากนิ สิ ต
วิศวกรรมโยธาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี สามารถควารางวัล ผมตองขอ
แสดงความยินดีดวยครับ
นายวิโรจน โรจนวัฒนชัย ผูอํานวยการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย คณะ
กรรมการตั ด สิ น รางวั ล สุ ด ยอดปริ ญ ญานิ พ นธ
ใหสัมภาษณวา “นักศึกษาที่มานําเสนอผลงาน
ปริญญานิพนธตอ งบอกวาตัดสินยากมาก นักศึกษา
มีความสามารถทุกทีมจริงๆ โดยจุดเดนของทีมที่
ชนะเปนเรื่องความคงทน ความทนไฟ ซึ่งถือเปน
ประเด็นสําคัญอยูในวงการของการกอสรางงาน
เหล็กขอหนึง่ เหมือนกันครับ แตนอ งๆ ทีมทีผ่ า นการ
คัดเลือกอีก 2 ทีม หากฝกฝนและพัฒนาตอไปนา

ดีมาก สามารถเผยแพรใหเกิดประโยชนในระดับ
เวทีนานาชาติได เราหวังวา โครงการ Structural
Steel Improvement (SSI) for Young Engineers จะ
เปนโครงการที่ตอยอดใหนิสิตนักศึกษาไดหันมา
สนใจพัฒนานวัตกรรมงานโครงสรางเหล็กใหเพิ่ม
มากขึน้ เพือ่ เปนประโยชนแกอตุ สาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต
สวนการคัดเลือกผลงานรางวัล Best of The
Best นั้น ไดมุงเนนผลงานที่มีศักยภาพ สามารถ
สรางคุณประโยชนในเชิงวิศวกรรมและสามารถ
นําไปใชไดจริงในเชิงพาณิชย โดยผลงานที่ไดรับ
รางวัล ตองตอบโจทยของการใชผลิตภัณฑเหล็ก
แผนทรงแบน หรือ Flat Steel Product รวมถึงกอให
เกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย โดย

จะเปนสิ่งที่ดีในวงการเหล็กไดในอนาคตที่ดีครับ”
นายจุลเทพ ขจรชัยกูล ผูอํานวยการศูนย
เทคโลโนยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ (MTEC) ให
สัมภาษณวา “รูสึกเปนเกียรติที่ทางเอสเอสไอได
เชิญเปนกรรมการรวมตัดสินรางวัลประกวดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ผานการคัดเลือกจนถึง
รอบสุดทาย สําหรับผลงานของทีมที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทางกรรมการมีความเห็นเหมือนกันคือเห็น
ความเปนไปไดของการนําไปประยุกตใชจริงและ
มีความคิดสรางสรรคที่เปนนวัตกรรมพัฒนาจาก
ศาสตรความรูตางๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบ
โครงสราง และเรื่องของปญหาจริงที่เปนขอจํากัด
ของการใชเหล็กในงานกอสรางและเปนที่มาของ
การเสนอทางเลือกวาหากเหล็กเจอสภาวะที่เปน

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟา (1 อัตรา)
วิศวกรพลังงาน วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน / ไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) (1 อัตรา)

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• เจาหนาที่บริหารดานคอมพิวเตอร (Help desk) จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)
วุฒิปวส. สาขาคอมพิวเตอร / อิเล็กทรอนิกส (มีประสบการณ)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

• Programmer Business process analysis จํานวน 1 อัตรา
(ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

• Programmer Application Development จํานวน 1 อัตรา
(ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

ความรอนหรือไฟ จะสามารถแกไขปญหาไดอยางไร
ซึ่งนักศึกษาสามารถจัดการสวนนี้ได ทําใหชวย
เสริมการใชเหล็กในอุตสาหกรรมกอสรางไดมาก
ขึ้น ซึ่งเปนจุดเดนของทีมชนะเลิศครับ”
นายกมลวรรธน กิตติโพวานนท ตัวแทน
ที ม ผู ช นะเลิ ศ ผลงานปริ ญ ญานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลาว
วา “ทีมมีความตั้งใจมากที่จะทําใหโปรเจคนี้ผาน
ไปดวยดี โดยโปรเจคทําการทดลองเกี่ยวกับความ
คงทนของโครงสรางเหล็กที่มีระบบปองกันไฟ ซึ่ง
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยสมเกียรติ รุง
ทองใบสุรยี  ทีค่ อยใหคาํ แนะนําตลอดการทําโปรเจค
รวมถึงขอบคุณเอสเอสไอทีส่ นับสนุนดานการศึกษา
จัดโครงการประกวดดีๆ แบบนี้ไดมีโอกาสทดลอง
วิจัยจนประสบความสําเร็จ”
รศ.ดร.สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย อาจารย
ประจํ า ภาควิ ช าวิ ศ กรรมโยธา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ใหสัมภาษณวา “สําหรับโปรเจคที่นักศึกษา
ทํานั้นเปนเรื่องเกี่ยวของกับปญหาโครงสรางเหล็ก
ซึ่งปจจุบันปญหาของโครงสรางเหล็กเรื่องของการ
เกิดสนิม ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
(มยผ.) ฉบับป 2561 ไดกาํ หนดมาตรฐานตางๆเกีย่ ว
กับการปองกันการกัดกรอนไวแลว ครั้งนี้ปญหาคือ
นอกจากปญหาการกัดกรอนและมีการปองกันไฟ
ประกอบเขาไปดวย จะสามารถทําไดอยางไร ซึ่ง
เรื่องความรูของการปองกันไฟ บางครั้งบริษัทที่ทํา
เกี่ยวกับการปองกันไฟนั้นจะเคลมวาตัวสีกันไฟ
สามารถปองกันสนิมไดดวย ซึ่งตรงนี้ยังไมมีขอมูล
รองรับยืนยันเลย จึงเปนที่สนใจและใหนักศึกษา
ทําการทดลองวาถาโครงสรางเหล็กทีท่ าสีกนั ไฟแลว
จะมีความสามารถปองกันการกัดกรอนไดมากนอย
เพียงใด จึงเปนที่มาของการทําโปรเจคนี้ครับ”
“ทัง้ นี้ รูส กึ มีความยินดีและเกิดความประทับใจ
ที่เอสเอสไอ ใหการสนับสนุนดานการศึกษา ทําให
นักศึกษามีโอกาสทําการวิจัยเกี่ยวกับโครงสราง
เหล็ก ถือวาเปนประโยชนกับนักศึกษาและวงการ
ดานวิศวกรรมโยธาดวยครับ”

• Programmer MES (order to cash) จํานวน 1 อัตรา
(ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

• ผูดูแลระบบ ERP จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรเครือ่ งกล วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรสิง่ แวดลอม วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม (มีประสบการณดา น Sale
engineer) (1 อัตรา)

• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒปิ วส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชือ่ ม / ชางไฟฟา

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)

• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
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

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

SSI p.4.indd 1

30/8/2562 BE 18:08

