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• ช่วยเหลือองค์กรผู้ด้อยโอกาส
80เยาวชนเรียนรู้

การสำ�รวจไลเคน
ดัชนีชี้บางสะพาน
อากาศมาตรฐาน
กลุ่มเหล็กสหวิริยาใส่ใจคุณภาพ
อากาศ จัดโครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ชวน 80 เยาวชนโรงเรียน
บ้านท่าขามและโรงเรียนบ้านดอน
สำ�ราญ ทำ�กิจกรรมสำ�รวจไลเคน
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ บริเวณ
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำ�กัด (มหาชน) และวนอุทยาน
ป่ากลางอ่าว เพือ่ สร้างความรูด้ า้ น
การประเมินคุณภาพอากาศโดย
ใช้วิธีชีวภาพ พร้อมสร้างจิตสำ�นึก
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วม
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จากผลสำ�รวจได้พบไลเคน
หลายชนิด เช่น ชนิดริ้วแพร, กลุ่ม
ลายเส้น สาวน้อยกระโปรงบาน
และร้อยเหรียญ ซึง่ ไลเคนส่วนใหญ่
ที่ พ บเป็ น ไลเคนกลุ่ ม ทนทาน ชี้
ให้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ ภาพอากาศอยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน และนอกจากนี้
ยังพบไลเคนชนิดผักกาดหน่อแท่ง
ซึ่ ง ไลเคนชนิ ด นี้ จ ะอาศั ย อยู่ ใ น
พื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดี
นายประโพธ จูประชากรณ์
ผู้จัดการสำ�นักพัฒนากลยุทธ์และ
เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มและกาก
อุตสาหกรรม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผย
ว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญ
อ่านต่อ น.4

• ปีนี้มอบ2.3ล้าน-คนร่วมคึกคัก

X ร่วมใจช่วยสังคม 5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด (NS Blue Scope) บริษัท
เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) องค์กรร่วมจัด
กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล ฅนเหล็กมินมิ าราธอน 2019 (ครัง้ ที่ 12) มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2.3 ล้านบาท โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย
จากการจัดงานให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้
และการศึกษาอย่างทัดเทียม ทัง้ นี้ มีลกู ค้า คูค่ า้ องค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษทั และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน 1,659 คน
		 จากการจัดงานทัง้ หมด 12 ครัง้ คิดเป็นยอดเงินสะสมช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสรวม 29 ล้านบาท ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทางหลวงวางใจWCEสร้างสะพานเหล็ก
มูลค่า80ล.หนุนท่องเทีย่ วเมืองสองแคว
กรมทางหลวงชนบทเชื่อมือ WCE ว่าจ้างงานผลิต
และประกอบติดตัง้ สะพานเหล็กสำ�หรับรถยนต์ขา้ ม
ความยาว 120 เมตร มูลค่างานรวม 80 ล้านบาท
เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด
พิษณุโลก ประชาชนสามารถใช้เป็นทางเดินเท้า และ
วิง่ ออกกำ�ลังกายได้ คาดแล้วเสร็จส่งมอบงานภายใน

เดือนกันยายน 2564 ผูบ้ ริหารเผยถือเป็นโปรเจคยักษ์
ทีจ่ ะสร้างชือ่ เสียงให้ WCE เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง และ
สามารถเพิม่ ยอดขายเหล็กให้แก่บริษทั เอสเอสไอได้
อีกทางหนึ่งด้วย
ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า บริษทั
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE อ่านต่อ น.3

พันธมิตรเหล็กไทย SSI - TCRSS - NS
Blue Scope - NS-SUS – JSGT ร่วมใจ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน 2019” (ครั้งที่ 12) ระดม
รายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หนุน
พัฒนาศักภาพความสามารถหยัดยืน
ในสังคม คู่ค้า ลูกค้าพันธมิตรเหล็ก
149 บริ ษั ท พนั ก งาน ประชาชน
1,659 คน ร่วมสนับสนุนงาน มอบ
รายได้ 2.3 ล้าน ให้มูลนิธิ 20 แห่ง
จากการจัดงานรวมทัง้ หมด 12 ครัง้
(รวมครัง้ นี)้ กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล
ฅนเหล็กมินมิ าธอนมีเงินรายได้สะสม
ที่นำ�ไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อย
โอกาสต่างๆ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 29
ล้านบาท ด้านนักวิ่งเผยประทับใจ
กิจกรรม ได้สุขภาพที่ดี พร้อมมีส่วน
ทำ�ประโยชน์ให้สังคม
		 ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ณ สเตเดียมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ
มหานคร กลุ่มผู้ประกอบบการอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
(SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็น
เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด
(NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอสสยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS)
และ บริษทั เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิง่
(ประเทศไทย) จำ � กั ด (JSGT) ได้
ร่วมใจจัดกิจรรม “เดิน-วิ่งการกุศล
ฅนเหล็กมินมิ าราธอน 2019 (ครัง้ ที่ 12)
(Konlhek Minimarathon 2019) ขึ้น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หารายได้
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัว
พนักงาน ประชาชน อ่านต่อ น.2

ส่งเสริมเยาวชนบางสะพานสุขภาพดี เหล็กสหวิรยิ าอาสาปูหญ้าสนามบอล
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าอาสา พัฒนาบางสะพาน
จัดกิจกรรม “ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า
สร้างสนามกีฬาให้น้อง” โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่
บางสะพาน ร่วมใจพนักงาน-ชุมชนบางสะพาน
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ทำ�กิจกรรมปลูกหญ้าสนามฟุตบอล จำ�นวน
3,200 ตารางเมตร วางระบบท่อนํ้ารอบ
สนามฟุตบอล พร้อมมอบอุปกรณ์กฬี า โดย
มีผเู้ ข้าร่วม 250 คน นายอำ�เภอบางสะพาน
เผย กีฬาสามารถสร้างความเป็นเลิศ สร้าง
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างอาชีพ

รายได้ให้แก่เยาวชนในภายภาคหน้าได้
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SSI 			
อ่านต่อ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ประธานจัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล
ฅนเหล็กมินมิ าราธอน ได้เริม่ ต้นจัดขึน้ ครัง้ แรกเมือ่
ได้ออกกำ�ลังสร้างสุขภาพที่ดี เป็นการรวมตัว ปี 2551 ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
ผูป้ ระกอบการเหล็ก คูค่ า้ ลูกค้า ในการทำ�กิจกรรม เพื่อนำ�เงินรายได้จากการจัดงาน นำ�ไปช่วยเหลือ
เพื่อสังคมร่วมกัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาย ผู้ด้อยโอกาส สร้างความแข็งแกร่งให้หยัดยืนได้
สมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น
ประธานในพิธเี ปิดงาน พร้อมให้สญ
ั ญาณปล่อยตัว
นักกีฬาวิง่ ร่วมกับผูบ้ ริหารจาก 5 องค์กรร่วมจัดงาน
ประกอบด้วย นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
SSI นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ TCRSS มิสเตอร์แซม แมคมาฮอน
ประธาน NS Blue Scope มิสเตอร์อิคุ ฮาราดะ
กรรมการผู้จัดการ NS-SUS มิสเตอร์ชิเกรุ คุโรดะ
ประธานบริษัท JSGT และแขกผู้มีเกียรติที่สำ�คัญ
ได้แก่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง นายเลิศยศ แย้มพราย
นายอำ�เภอบางสะพาน และผูน้ �ำ ชุมชนบางสะพาน
		 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
ลูกค้า คู่ค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ 149 บริษัท และมี
พนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน จำ�นวน
1,659 คน และมอบรายได้จากการจัดงานทั้งสิ้น
2,300,000 บาท (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) ให้แก่ 20
มูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 1.
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง 3. สถาน
สงเคราะห์ ค นพิ ก ารการุ ณ ยเวศม์ 4. มู ล นิ ธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 5. มูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการ 6. มูลนิธิคนตาบอดไทย 7. มูลนิธิกลุ่ม
แสงทียน 8. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ในสั ง คม พร้ อ ม
ชนนี 9. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กั บ ส่ ง เสริ ม การ
10. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 11. มูลนิธิ ออ กกำ � ลัง ก าย
คนพิการไทย 12. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เพื่อสุขภาพ และ
(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซํ้าซ้อน) 13. มูลนิธิช่วย การรวมกลุ่มของ
คนปั ญ ญาอ่ อ นแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม ผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร
ราชูปถัมภ์ 14. สมาคมรวมปัญญาคนพิการ 15. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ บางสะพาน 16. มูลนิธิ เหล็ ก ในการทำ �
สากลเพือ่ คนพิการ 17. คามิลเลียน โซเซียลเซนเตอร์ ประโยชน์ให้สงั คม ซึง่ ปัจจุบนั นีเ้ ป็นเวลา 12 ปีแล้ว
ระยอง-ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ 18. สมาคม ทีไ่ ด้ยดึ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยปีน้ี มีรายได้ทง้ั หมด
คนพิการกรุงเทพมหานคร 19. สถานสงเคราะห์ จากการจัดงานทัง้ สิน้ 2.3 ล้านบาท มอบให้หน่วยงาน
เด็กชายบ้านปากเกร็ด 20. มูลนิธิอนุเคราะห์คน และองค์กรทีด่ แู ลให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
หูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
ต่างๆ จำ�นวน 20 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนจากลูกค้า
		 นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ คูค่ า้ พนักงานและประชาชนด้วยดีเช่นทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) 		 “จากการจัดงานรวมทั้งหมด 12 ครั้ง (รวม

วิ่งฅนเหล็ก

ต่อจากหน้า 1

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ครัง้ นี)้ กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล ฅนเหล็กมินมิ าธอน
มีเงินรายได้สะสม ที่นำ�ไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อ
ผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 29 ล้านบาท
ผมในนามประธานจัดงาน ต้องขอขอบคุณ คู่ค้า
พันธมิตร พนักงาน นักกีฬาทุกท่าน ทีร่ ว่ มสนับสนุน

และทำ�ให้งานวันนี้
ประสบความสำ�เร็จ”
นายณรงค์ฤทธิ์
โชตินชุ ติ ตระกูล
กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่ น รี ด เย็ น ไทย
จำ � กั ด (มหาชน)
เปิดเผยว่าสำ�หรับงานในปีนเี้ ป็นปีที่ 12 มียอดเงิน
บริจาคทั้งหมด 2.3 ล้านบาท และมียอดบริจาค
รวมๆ แล้ว 29 ล้านบาท โดยการจัดงานในวันนี้
นอกจากจะได้บริจาคเงินให้กบั องค์กรต่าง ๆ แล้ว
เรายังได้สร้างบุคลากรที่รักการออกกำ�ลังกาย มี
สุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงอีกด้วย ซึง่ ต้องขอขอบคุณ
บริษทั เหล็กทัง้ 5 บริษทั ทีม่ าร่วมสนับสนุน รวมถึง

บริษัทคู่ค้าของบริษัทสมาชิก พร้อมกันนี้ขอเชิญ
ชวนประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมในปีหน้า
อย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพของตนเอง
		 มิสเตอร์อิคุ ฮาราดะ กรรมการผู้จัดการ
NS-SUS รูส้ กึ ดีใจมากทีไ่ ด้มาร่วมกิจกรรม นับเป็น
โอกาสทีด่ ที ก่ี ลุม่ บริษทั สมาชิกเหล็กในประเทศไทย
ได้มาร่วมมือกัน หวังว่าเราจะร่วมกันจัดกิจกรรมนี้
ต่อไปเรือ่ ยๆ ซึง่ ตนเองและพนักงานก็จะมาเข้าร่วม
ในทุกๆ ปี
		 ด้าน ศาสตราจารย์วริ ยิ ะ นามศิรพิ งศ์พนั ธุ์
ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ก่อตั้ง
ศูนย์ฝกึ อาชีพคนพิการอาเซียน กล่าวว่า “ต้องขอ
ขอบคุณผูร้ ว่ มจัดกิจกรรมทีไ่ ด้เห็นถึงความสำ�คัญ
ของคนพิการ และได้ให้มูลนิธิได้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมกับมอบเงินรายได้สว่ นหนึง่ จากการจัดงาน
ให้มูลนิธิในทุกปี ผมในนามของมูลนิธิสากลเพื่อ
คนพิการจะนำ�เงินที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้พิการในวงกว้างครับ”
ั น์ เจริญประสิทธิสขุ นักวิง่
		 นางสาวสินพี ฒ
ที่สมัครเข้าร่วมงาน ให้สัมภาษณ์ว่า “ประทับใจ
กิจกรรมวิง่ ฅนเหล็กมินมิ าราธอนมากค่ะ ได้เข้าร่วม
ปีนเ้ี ป็นปีท่ี 2 แล้ว เป็นกิจกรรมทีด่ เี ป็นการรวมกลุม่
ของคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือสังคมมารวมกัน
ได้ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเงินของเรา
ได้ท�ำ ประโยชน์เพือ่ สังคมร้อยเปอร์เซ็นต์ ปีหน้าถ้า
จัดกิจกรรมอีกจะสมัครมาเข้าร่วมอย่างแน่นอนค่ะ”
		 นายวราวุธ ดวงดารา นักวิ่งที่สมัครเข้า
ร่วมงาน ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้มีความสุขมาก
ครับ ได้มาออกกำ�ลัง ได้ท้าทายพลังของตนเอง
ในการวิ่ง จับสถิติตนเอง แล้วยังได้บุญในการ
สมัครครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่
ได้จัดกิจกรรมวิ่งดีๆ แบบนี้ และไม่หักค่าใช้จ่าย
จากการจัดงานนำ�ไปช่วยเหลือมูลนิธติ า่ งๆ ในการ
ทำ�งานให้สังคมมีความเข้มแข็งขอบคุณครับ”
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
อีกว่า ประเภทการวิ่ง ได้แบ่งระยะทางออกเป็น 3
ระยะ ได้แก่ ระยะ 2 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร
(ไม่มีการแข่งขัน) ระยะ 10 กิโลเมตร (มีการแข่ง)
โดยรางวัล Over All ประเภทชายอันดับ 1-5 ได้แก่
Mr. Julius Mutai ด้วยเวลา 36.57 นาที นายอิทธิพล
โคตรชา เวลา 37.07 นาที Mr. Paul Dunn เวลา
37.13 นาที Mr. Daisuke Yamauchi เวลา 37.16 นาที
นายณัฐดนัย เลี้ยงประไพพันธ์ เวลา 37.19 นาที
		 ส่วนรางวัล Over All หญิง อันดับ 1-5 ได้แก่
Miss Dorcas Tarus เวลา 42.58 นาที นางสาวพรยมล
แซ่ลม่ิ เวลา 43.51 นาที นางสาวกัลยา สารข้าว เวลา
45.15 นาที Miss Takako Fukuda เวลา 46.41 นาที
นางสาวนพรัตน์ ชาญวิวฒ
ั น์กจิ การ เวลา 46.52 นาที

X

เอสเอสไอได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตต่อเนือ่ งครัง้ ที่ 2 นายจิร โชตินชุ ติ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อาวุโส บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผูแ้ ทนรับมอบใบประกาศนียบัตร
รับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ คณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเป็นผูม้ อบประกาศนียบัตร
ณ ห้องรีเจนซี่ บอลลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขมุ วิท
ทั้ ง นี้ เ อสเอสไอได้ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก
ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 การได้รับการต่ออายุต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของ
บริษัทในการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง
และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความ
ไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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X SSI” ร่วมแสดงจุดยืนขององค์กร ขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน

เอสเอสไอ ร่วมเปิดตัว TBCSD New Chapter ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อม
แสดงความมุง่ มัน่ เดินหน้าขับเคลือ่ นสังคมไทยให้กา้ วไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ร่วมกับสมาชิกองค์กร
ธุรกิจฯ มากกว่า 40 องค์กร นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทน
ร่วมงานเปิดตัว TBCSD New Chapter โดยมีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญเพือ่ แสดงจุดยืนขององค์กรในการ
ผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้พนั ธกิจขององค์กร ส่งเสริม
ให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสำ�เร็จเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่
ยั่งยืน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for
Sustainable Development: TBCSD) โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็นประธาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ปูหญ้าสนามบอล

ต่อจากหน้า 1

บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด หรือ TCS บริษัท
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE และบริษัท
บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน) หรือ BSBM ได้
ดำ�เนินโครงการจิตอาสา ภายใต้โครงการกลุ่มเหล็ก
อาสาพัฒนาบางสะพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง
วัฒนธรรมจิตอาสาพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตสาธารณะ และร่วมกันพัฒนาชุมชนบางสะพาน
ซึง่ ในครัง้ นีท้ างกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าอาสา ได้จดั กิจกรรม
“ฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้า สร้างสนามกีฬาให้น้อง”
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนและชุมชนมี
สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
		 โดยได้ด�ำ เนินงานรวมระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย
งานปลูกหญ้ารอบสนามฟุตบอล จำ�นวน 3,200 ตาราง
เมตร งานวางระบบท่อนํา้ รอบสนามฟุตบอล มีพนักงาน
จากกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมใจกัน 160 คน คิดเป็น
1,280 ชั่วโมงงาน และชุมชนเข้าร่วม จำ�นวน 90 คน
คิดเป็น 720 ชั่วโมงงาน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จำ�นวน 250 คน คิดเป็น 2,000 ชัว่ โมงงาน นอกจากนีย้ งั
ได้มอบอุปกรณ์กฬี าให้แก่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ใช้สำ�หรับการสอนและเล่นกีฬาให้แก่เยาวชนอีกด้วย
		 ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอำ�เภอ
บางสะพานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายจิร โชตินุชิต
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้การต้อนรับ และผู้นำ�
ชุมชนประกอบด้วย กำ�นันสมหมาย ปานทอง กำ�นัน
วิเชียร เกตุงาม กำ�นันสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ พร้อมด้วย
ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมดำ�เนินกิจกรรม
		 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “ผมรูส้ กึ ยินดี
เป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา ณ โรงเรียนแห่งนี้เพราะ
สถานทีต่ งั้ ทีพ่ วกเรานัง่ จัดพิธกี นั อยูน่ เี้ ป็นสถานศึกษา
ที่สำ�คัญของอำ�เภอบางสะพานเป็นโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำ�อำ�เภอในระดับประถม
ศึกษาเพราะฉะนัน้ ถือว่าเป็นสถานศึกษาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ที่เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานเราชาว
บางสะพานตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะส่งไม้ต่อไปในระดับ
มัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับสูงขึ้นไป
		 และพวกเราในวันนี้ก็มาด้วยจิตอาสาที่จะช่วย
ฟื้นฟูช่วยพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้มีองค์ประกอบ
ในการจัดการเรียนการสอนที่ครบถ้วน เป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการที่พวกเราจะมาทำ�จิตอาสา
แล้วเราก็จะได้บญ
ุ ได้กศุ ลในการทีจ่ ะช่วยทางโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ทั้งในเชิง
วิชาการและในการเพิ่มทักษะชีวิตโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการกีฬาเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเขา
มีการเรียนการสอนทีด่ มี สี ขุ ภาพกายและใจทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงเขาจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทด่ี ใี นวันข้างหน้า
เพราะกีฬาสามารถสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน
ทั้งในโรงเรียน ระดับเขต ระดับทีมชาติซึ่งจะสร้าง
รายได้ที่ดี แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ได้คือสุขภาพ
ร่างกายที่ดีรวมทั้งสุขภาพใจของเขาก็ต้องดีแน่นอน
ถ้าได้เล่นกีฬ าเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสนามกีฬา
ให้กับน้องๆ ของโรงเรียนอนุบาลบางสะพานถือว่า
พวกเราได้มาทำ�กิจกรรมจิตอาสาในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และก็มาช่วยพัฒนาทักษะให้กบั นักเรียน
ซึ่งเป็นบุตรหลานของเราชาวอำ�เภอบางสะพาน

WCE
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เป็ น บริ ษั ท หนึ่ ง ในกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ซึ่ ง มี ค วาม
เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ จัดสร้างงาน
และงานซ่อมบำ�รุง รวมทั้งให้บริการงานประกอบ
โครงสร้างเหล็กทัง้ ใน และต่างประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง
ได้รบั ความไว้วางใจจากกรมทางหลวงชนบทว่าจ้างให้
ก่อสร้างงานผลิตสะพานในโครงการก่อสร้างสะพาน
รถยนต์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว ขนาดความยาวสะพาน 120
เมตร มูลค่างานรวมทั้งสิ้น 79,950,000 บาท ที่อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
		 นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE เปิดเผย
ว่า “WCE ผูเ้ ชีย่ วชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ งาน
ซ่อมบำ�รุง งานโครงการ และงานประกอบโครงสร้าง
โลหะ ได้รับความไว้วางใจ จากกรมทางหลวงชนบท
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		 สำ�หรับกิจกรรมในวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
กำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น ทางสายของท้องถิน่ เทศบาลตำ�บล
กำ�เนิดนพคุณและองค์การบริหารส่วนตำ�บลกำ�เนิด
นพคุณ วันนี้ส่งผู้แทนมาและทางภาคเอกชนสำ�คัญ
ทีอ่ ยูค่ พู่ วกเราชาวอำ�เภอบางสะพาน พวกเราทัง้ หลาย
รวมทั้ ง พี่ น้ อ งผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ จ ะได้ ร่ ว มกั น
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้โรงเรียน
อนุบาลบางสะพานต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมากครับ”
		 นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น์ ผู้ บ ริ ห าร
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า เปิดเผยว่า “สำ�หรับกิจกรรมอาสานี้
เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีท่ างกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าได้มงุ่ มัน่ พัฒนา
กิจกรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2551 โดยริเริ่มครั้งแรกที่บ้าน
ทองมงคลจัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ที่บ้านสายเพชร

ศึกษา ผู้นำ�ชุมชน ครู ผู้ปกครองและพนักงานกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาทุกท่านที่มาร่วมงานทั้งที่ผ่านมาและ
ก็วันนี้ และงานในวันนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนงาน
ใหญ่ๆ กลุ่มแรกคืองานวางระบบท่อนํ้ารอบสนาม
ฟุตบอล กลุ่มงานที่สองคืองานปลูกหญ้าในสนาม
ฟุตบอลพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร พร้อมมอบอุปกรณ์
กีฬา เพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน
ในพื้นที่บางสะพาน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องที่มาร่วมกันในวันนี้ ขอบคุณมากครับ
		 นายวิ โ รจน์ โตแก้ ว ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น
อนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “ผมในฐานะผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน การที่โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนสนามหญ้าจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผมดีใจ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นการส่งเสริมทางด้านการ
กีฬาให้เด็กๆ และคนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั โอกาสในการพัฒนา

และดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหลายกิจกรรมเรือ่ ยมาจนกิจกรรม
นี้ได้เติบใหญ่ นอกจากจะเป็นการพัฒนาวัฒนธรรม
อาสาในกลุ่มเหล็กสหวิริยาแล้ว ยังเผื่อแผ่เรื่องนี้ไปสู่
ชุมชนด้วยทีส่ �ำ คัญก็คอื ว่าปัจจุบนั โครงการนีไ้ ด้สอดรับ
กับโครงการพระราชดำ�ริของในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน
เรื่องของจิตอาสา “เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ”
		 สำ � หรั บ กิ จ กรรมอาสาเราแบ่ ง เป็ น สองส่ ว น
ส่วนหนึ่งก็คืออาสาหลักเราจะทุ่มเททรัพยากรและ
พนักงานค่อนข้างเยอะเราจัดปีละหนึ่งถึงสองครั้ง
อีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ปี
พันดวงใจอาสา ได้ทำ�โครงการสะสมครบในทุกมิติ
รวม 215 โครงการและจะเหลืออีกสามสิบกว่าโครงการ
ที่จะทำ�ให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ 250 ความดี
		 สำ�หรับกิจกรรมกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าอาสาในวันนี้
เราใช้ชอื่ ว่าฅนเหล็กรวมใจปลูกหญ้าสร้างสนามกีฬา
ให้นอ้ ง ซึง่ โครงการในครัง้ นีเ้ ราได้รบั ความร่วมมือจาก
หลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถาน

ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งโครงการนี้จะทำ�ให้
คุณค่าของกีฬาเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอล
อันนำ�ไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด ขอบคุณมากๆ ครับ
		 นางสาวสิรธี ร พะสริ พนักงานบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็น
อย่างมากทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการทำ�จิตอาสาในครัง้ นี้
ได้มาร่วมปลูกหญ้าสนามกีฬาให้น้องๆ ได้มาเห็น
ตั้งแต่เป็นพื้นดินแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพื้นหญ้าแล้ว
รูส้ กึ ดีใจกับทุกๆ คน และทีส่ �ำ คัญชืน่ ใจทีไ่ ด้เห็นความ
สามัคคีของทุกๆ ฝ่ายและทุกหน่วยงานค่ะ”
		 นายดำ�รง ไชยชนะ พนักงานบริษทั เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนีไ้ ด้มาทำ�จิต
อาสาปลูกหญ้าสร้างสนามกีฬาให้นอ้ งๆ โรงเรียนอนุบาล
บางสะพานได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ ผมมองเห็นประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับ

คิดว่าคุม้ ค่าและเป็นประโยชน์กบั น้องๆ มาก เป็นการ
สร้างมาตราฐาน สร้างนักกีฬาของโรงเรียน ของอำ�เภอ
ของจังหวัดหรืออาจจะเป็นระดับประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาด้วย”
		 นางวิ ช ชุ ด า เหมื อ นแท้ พนั ก งานบริ ษั ท
บางสะพานบาร์มลิ จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉนั ดีใจ
มากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และดีใจแทนเด็กๆ ที่
จะได้มีสนามฟุตบอลที่มีหญ้าขึ้นเต็มสนาม น้องๆ จะ
ได้ออกกำ�ลังกายและได้ใช้สนามแห่งนีฝ้ กึ ทักษะในการ
เป็นนักฟุตบอลต่อไปและอาจจะเป็นกิจกรรมทีด่ ใี ห้กบั
โรงเรียนต่อไปด้วยค่ะ”
		 นายวิภพ วงศ์ภรู ี พนักงาน บริษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด กล่าวว่า “วันนี้ผมและพนักงานใน
บริษัทได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับบริษัท
ในกลุม่ เหล็ก มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เข้ามาช่วย
เหลือน้องๆ น้องๆ จะได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน
ใช้ออกกำ�ลังกายและฝึกทักษะฟุตบอลกัน ยินดีมากๆ
และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ ครับ”
		 นางสาวโสรยา บัวกระสินธุ์ พนักงาน บริษทั
เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจ
และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำ�สนามฟุตบอลให้กับ
น้องๆ รู้สึกว่าเป็นการทำ�ประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาให้น้องๆ ได้มีสนามฟุตบอลไว้เล่นกีฬาและ
พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ”
		 นายพุ ฒิ พ งศ์ ศรี ร ะพั น ธ์ ประธานชมรม
ฟุตบอลอนุบาลบางสะพานเอฟซี กล่าวว่า “ผมใน
ฐานะประธานชมรมฟุตบอลอนุบาลบางสะพานเอฟซี
รู้สึกดีใจแทนเด็กๆ เป็นอย่ างยิ่ง ที่ได้มีสนามที่ได้
มาตรฐานไว้ฝกึ ซ้อมกัน รูส้ กึ ปลืม้ ใจทีห่ ลายๆ ส่วนงาน
ได้เข้ามาช่วยเหลือและเห็นความสำ�คัญในเรื่องของ
กีฬา ขอขอบคุณทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ได้เข้ามา
ช่วยสร้างฝันของเด็กๆ ให้กลายเป็นจริงในวันนี้
ขอบคุณมากๆ ครับ
		 เด็กชายณัฐชัย รวดเร็ว นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้
สนามฟุตบอลใหม่ ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจฝึกซ้อม
ให้ดีที่สุดครับเพื่อตอบแทนความตั้งใจของพวกพี่ๆ
ที่มาสร้างสนามกีฬาให้พวกผมครับ ขอบคุณครับที่
ให้สนามกับผม”
		 เด็กชายสุกลวัฒน์ แซ่อึ้ง นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้
สนามใหม่จากที่พวกเราเตะฝุ่นกันมามีฝุ่นเยอะมาก
วันนีไ้ ด้สนามใหม่ทเี่ ป็นหญ้าเต็มสนามรูส้ กึ ดีมากครับ
และรู้ สึ ก ภู มิ ใ จมากครั บ ที่ ไ ด้ ร่ ว มสร้ า งสนามวั น นี้
ต้องขอขอบคุณพี่ๆ กลุ่มเหล็กสหวิริยามากครับที่
เข้ามาสานฝันให้พวกผม”
		 นางพันธนันท์ เณรวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรี ย นอนุ บ าลบางสะพาน กล่ า วว่ า “ดิ ฉั น รู้ สึ ก
ประทับใจกับสิ่งดีๆ ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เข้ามา
ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ วันนี้เป็นบรรยากาศที่มี
ความสุขมาก เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดและเด็กๆ
ที่นี่ก็คงมีความสุขมากๆ เช่นกัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ”
		 นางสาวจารุณี อินทร์เพชร ผูป้ กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “ในนามของ
ผู้ ป กครองคนหนึ่ ง หรื อ คณะกรรมการของชมรมนี้
ดีใจมากทีท่ างกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าให้ความอนุเคราะห์
สนามกี ฬ าให้ กั บ เด็ ก ๆ สนามหญ้ า นี้ ไ ด้ ป ระโยชน์
กับทุกคนแน่นอนเพราะว่าเด็กๆ แถวบริเวณอำ�เภอ
บางสะพานก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รู้สึกดีใจมาก
และผู้ปกครองทุกคนก็ดีใจค่ะ”

ให้เป็นผูช้ นะการเสนอราคา เพือ่ ดำ�เนินงานสร้างและ
ประกอบสะพานแขวน โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง (Arch
Bridge) โดยเลือกใช้วสั ดุเหล็กจากกลุม่ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เพื่อนำ�มาผลิตชิ้นส่วน
โครงสร้างสะพาน ขึน้ รูปเป็นเหล็กกล่องสีเ่ หลีย่ มทรงโค้ง
ด้วยกระบวนการทำ�แบบ Shop Drawing และ Cutting
Plan โดยใช้ปริมาณเหล็กในการผลิตเหล็กกล่องรูปทรง
โค้ง ปริมาณนํ้าหนัก 42,000 กิโลกรัม และมีทมี งาน
วิศวกรรมของเวสท์โคสท์ฯ เป็นผู้ดำ�เนินการผลิตและ
ทดลองประกอบสะพาน (Pre-Assembly) เสมือนจริง ที่
โรงงานบางสะพาน พร้อมการควบคุมระยะพิกดั ต่างๆ
ตามมาตรฐานการผลิตสะพาน ก่อนดำ�เนินการแยก
ชิ้นส่วน เพื่อนำ�ไปชุบสังกะสี (Hot dip Galvanize) และ
ประกอบติดตั้งที่จังหวัดพิษณุโลก”
		 “ผูส้ อ่ื ข่าว” รายงานต่อ สำ�หรับพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง
อยู่บริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ อำ�เภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยการผลิตสะพานข้ามแม่นา้ํ น่าน ส่วนของ

งานโครงสร้างเหล็ก ขนาดความยาว 80 เมตร (เหล็ก
ทรงโค้ง : Arch Bridge) และส่วนที่เป็นทางเชิงลาด
สะพาน ทัง้ 2 ด้าน ยาวด้านละ 20 เมตร รวมความยาว
ทั้งสะพานมีขนาด 120 เมตร มีขนาดความกว้างเป็น
19 เมตร โดยสะพานดังกล่าว เน้นใช้ประโยชน์เพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ ทัง้ 2 ด้านของสะพานเป็นทางเดินเท้าและ
ทางวิ่งให้ประชาชนได้ใช้ออกกำ�ลังกาย อันจะช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกได้อีกด้วย
		 “โครงการนีถ้ อื เป็นโปรเจคยักษ์ทจ่ี ะสร้างชือ่ เสียง
ให้ WCE เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกงานหนึ่ง นับเป็น
ความภาคภูมใิ จ ในการขยายงานก่อสร้างสูห่ น่วยงาน
ภาครัฐรายใหม่กับกรมทางหลวงชนบท และเป็น
โครงการแรกที่จะช่วยต่อยอด ขยายงาน ให้เป็นผู้ให้
บริ ก ารงานด้ า นการผลิ ต และประกอบติ ด ตั้ ง งาน
โครงสร้างสะพานเหล็ก อย่างครบวงจรในอนาคต ซึ่ง
การวางแผนงานผลิตและติดตัง้ สะพาน กำ�หนดระยะ
เวลาดำ�เนินการ 2 ปี ในการดำ�เนินงานจะแล้วเสร็จ

พร้ อ มส่ ง มอบงานภายในเดื อ น กั น ยายน 2564”
นายกิตติศักดิ์ กล่าว
		 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาํ้ น่าน จังหวัด
พิษณุโลกนี้ จะดำ�เนินการผลิตทุกขัน้ ตอนจากโรงงาน
WCE บางสะพานทั้งหมด ได้แก่ การทำ�แบบ (Shop
Drawing) / วาดแบบ (Cutting Plan) / ตัดชิน้ ส่วน การผลิต
และทดลองประกอบ (Pre Assembly) ประกอบโครงสร้าง
เสมือนจริง ยกเว้นการชุบกัลวาไนซ์ เท่านัน้ ต้องนำ�ส่ง
ชิ้นส่วนไปชุบที่โรงงานจังหวัดชลบุรี แล้วจึงขนส่ง
โครงสร้างชิ้นส่วนทั้งหมดไปติดตั้งที่ไซต์งาน จังหวัด
พิษณุโลก โดยในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล อาทิ งานประกอบ และติดตั้งโครงสร้าง
อาคารเหล็กสำ�เร็จรูป ใช้ส�ำ หรับเป็นอาคารคลังสินค้า
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าแมคโคร อาคารศูนย์กระจาย
สินค้า SCG จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
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ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ตอจากหนา 1

ในการดูแลรักษาสิง่ แวดลอมชุมชน จึงมีการสนับสนุน
ใหเผยแพร สื่อสารความรู และสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย นอกเหนือจาก
หน ว ยงานราชการที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการตรวจ
วิเคราะห และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึง
ต อ งการให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการเฝ า ระวั ง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่บางสะพาน
ดังนั้น เพื่อตอบสนองตอเจตนารมณดังกลาว
คณะทํ า งานจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ มกลุ ม เหล็ ก
สหวิ ริ ย าอํ า เภอบางสะพาน จึ ง ได มี ก ารดํ า เนิ น
โครงการสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาด ว ยการจั ด กิ จ กรรม
กระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียนที่อาศัย
อยูในพื้นที่อําเภอบางสะพาน ภายใตกิจกรรมการ
สํารวจไลเคนบนตนไมโดยใช ชนิ ด ของไลเคนเป น
เกณฑชี้วัดคุณภาพอากาศ ซึ่งการติดตามตรวจสอบ
เฝาระวังคุณภาพอากาศโดยวิธีทางไลเคนนั้นเปน
วิธกี ารทีง่ า ยและมีคา ใชจา ยนอย เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การติดตามตรวจสอบดวยวิธีอื่นๆ
นายประโพธ ไดใหขอ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับไลเคน
วา ไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยูรวมกันแบบ
พึ่งพาของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ เห็ดรากับสาหราย
รูปแบบการพึ่งพาของพื ชสองชนิ ด นี้ คื อ เห็ ด ราใช
ความชื้นและกาซออกซิเจนจากสาหรายในการดํารง
ชีวิต สวนสาหรายก็ใชกาซคารบอนไดออกไซดจาก
เห็ดราในการสังเคราะหแสง แมไลเคนจะอยูไดใน
ทุกภูมิอากาศของโลก ตั้งแตหนาวจัดยันทะเลทราย
แตเรื่องที่มันทนไมไดกลับเปนมลภาวะในอากาศ
เพราะผิวของไลเคนเปนเพียงเสนใยของเห็ดรา มัน
จึงซับความชืน้ และแรธาตุอาหารผานผิวเสนใยเขามา
โดยตรง มลพิษในอากาศจึงงายตอ การเขาไปสะสม
ในไลเคนไดงาย และเมื่อสะสมมากๆ เขาก็ทําลาย
คลอโรฟลลของสาหราย สุดทายก็ดางดํา และอาจ
จะตายในที่สุด ดังนั้นไลเคนจึงเปนตัวชี้วัดคุณภาพ
อากาศไดเปนอยางดี
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอไอ” รายงานวา
กิ จ กรรมการสํ า รวจไลเคนบนต น ไม ไ ด มี นั ก เรี ย น

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 โรงเรียนบานทาขาม
และโรงเรียนบานดอนสําราญ จํานวน 80 คน เขา
รวมกิจกรรม โดยทํากิจกรรมประกอบไปดวย การ
รับฟงบรรยายใหความรู เรื่องการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอยางงาย และการใชไลเคนเปนเกณฑชี้วัด
คุณภาพอากาศจากอาจารยเวชศาสตร พลเยี่ยม
นักวิจัยดานนิเวศ-สรีรวิทยาของไลเคน หนวยวิจัย
ไลเคนสังกัดของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมลงพืน้ ทีภ่ าคสนามเพือ่
สํารวจไลเคน ณ บริเวณบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) และวนอุทยานปากลางอาว โดย

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน พ.ย. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
- วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) (1 อัตรา)
- วิศวกรอุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)

เยาวชนทุกคนมีความกระตือรือรนสนุกสนานกับการ
เรียนรูในครั้งนี้
ซึ่งจากผลการดําเนินกิจกรรมสํารวจไลเคนบน
ตนไมทั้งสองแหง เยาวชนพบวา ไลเคนสวนใหญที่
พบเปนกลุมไลเคนกลุมทนทาน เปนกลุมไลเคนที่ชี้
ใหเห็นวาคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน และ
นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบไลเคนชนิดผักกาด
หน อ แท ง ที่ บ ริ เ วณ บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จํากัด (มหาชน) ซึ่งไลเคนชนิดนี้จะอาศัยอยูในพื้นที่
ที่มีคุณภาพอากาศดี
นายสุชาติ บุญแกว รักษาการผูจัดการฝาย

บริหารความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมโรงงาน บริษทั
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ใหสมั ภาษณวา
“จากการที่ไดเขารวมกิจกรรมโครงการสิ่งแวดลอม
ศึกษาสํารวจไลเคน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ทีผ่ า นมา
เห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดี และเด็กๆ ที่เขา
รวมจากโรงเรียนบานทาขามและโรงเรียนบานดอน
สําราญใหความสนใจในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เด็กๆ ทุกคน
มีความกระตือรือรนในการทีจ่ ะเรียนรูเ รือ่ งไลเคน และ
เรียนรูสภาพแวดลอมรอบๆ ชุมชน การอยูรวมกัน
ระหวางชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ผาน
กิจกรรมการสํารวจไลเคน ขอชื่นชมวิทยากรและ
เจาหนาที่ทุกทาน จัดงานไดเปนอยางดี และขอใหมี
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ตอเนื่องทุกป”
นางสาวรัชฎาภรณ รอดทองออน จป.วิชาชีพ
บริษัท บีเอสเมทัล จํากัด กลาววา กิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมที่ดีทําใหเราสามารถตรวจสอบและเฝาระวัง
คุณภาพอากาศโดยการพิจารณาจากชนิดของไลเคน
ที่ตรวจพบไดดวยตนเอง และนอกจากนี้เด็กๆ ที่มา
เขารวมกิจกรรมจากทั้ง 2 โรงเรียนก็ใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม เด็กๆ ดูสนุกและกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรมเปนอยางดี เด็กสามารถบอกชนิดของ
ไลเคนชนิดตางๆ ได ซึ่งการที่เด็กไดมารวมกิจกรรม
ทําใหเด็กเห็นไดวา ชนิดของไลเคนและคุณภาพอากาศ
แบบใดที่ไลเคนแตละชนิดจะอยูได และสามารถนํา
ความรูที่ไดนี้ไปบอกเลาใหบุคคลที่บานฟงได จึงมี
ความเห็นวาควรจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกในปตอไป
เด็กชายเอกภพ เรื่องจันทร โรงเรียนบาน
ทาขาม เลาวา “โครงการนีส้ นุกมากเลยครับ ทําใหรวู า
ไลเคนสามารถใชตรวจวัดคุณภาพอากาศได ผมจะ
เอาความรูกลับไปดูคุณภาพอากาศที่บาน จะไดรูวา
คุณภาพอากาศที่บานผมดีหรือปาว ผมอยากใหมี
กิจกรรมแบบนี้อีกบอยๆ”
เด็กชายนพพร บุญเกิด โรงเรียนบานดอน
สําราญ เลาวา “ผมชอบโครงการนี้ ตอนที่วิทยากรได
เอาตัวอยางไลเคนมาใหดูหนาหอง และตอนที่ไดลง
สํารวจไลเคนจริงๆ ทําใหผมรูจักวิธีการใชแวนขยาย
มันนาตื่นเตนมาก ไดเห็นไลเคนแตละชนิดที่สามารถ
บอกคุณภาพอากาศไดผมอยากใหโครงการนี้จัด
ตอเนื่องเพื่อนองๆ ผมจะไดเรียนรูเหมือนผมครับ”

• พนักงานขับเครน จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
- วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (1 อัตรา)
• ชางเชื่อม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.-ปวส. สาขาชางเชื่อม
• ชางซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.-ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) - ชางเชื่อม วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (5 อัตรา)
วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- ชางซอมบํารุง วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (1 อัตรา)
• พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ (ประจําโรงงาน)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรอุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรวัสดุ / โลหะการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ
- วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมการผลิต

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

วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)

• ชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟากําลัง
• 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. แมราํ พึงฯ 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 หรือทําซํา้ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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