ปที่ 13 ฉบับที่ 207 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2565

รวมสรางโมเดลเศรษฐกิจใหมBCG
SSI-TCRSSไดรบั อุตฯสีเขียวระดับ4

ขับเคลื่อนระบบอุตส�หกรรมสีเขียว
จนกล�ยเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
องค์กร พร้อมยกระดับสถ�นประกอบก�ร สู่ โ มเดลเศรษฐกิ จ ใหม่ บี ซี จี
กระทรวงอุตส�หกรรมมอบร�งวัล
อุตส�หกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สอง
บริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ “บริษทั สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
“SSI” (โรงง�นบ�งสะพ�น) และ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มห�ชน) “TCRSS” (โรงง�นบ�งสะพ�น)
ผูบ้ ริห�รเผยกำ�หนดเป้�หม�ยหลักปี
2565 นำ�องค์กรดำ�เนินง�นแนวท�ง
โมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่ก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน
อ่านต่อ น.2

บรรเทาค่าใชจา่ ย
ชาวบางสะพาน
เหล็กสหวิริยา
จัดรถพุ่มพวง

จ่ายครึ่งราคา

ลดค่ � ครองชี พ คนบ�งสะพ�น
ยุคโควิด-กระตุน้ เศรษฐกิจชุมชน
กลุ่มเหล็กสหวิริย� (SSI-TCRSSTCS-WCE-BSBM) จัดโครงก�ร
“จ่ � ยครึ่ ง กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย �
ให้อีกครึ่ง” สนับสนุนรถบริก�ร
ข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่
จำ�หน่�ยให้พนี่ อ้ งประช�ชนพืน้ ที่
บ�งสะพ�นรวม 4 ตำ�บล ได้แก่
ตำ � บลกำ � เนิ ด นพคุ ณ แม่ รำ � พึ ง
พงศ์ประศ�สน์ และตำ�บลธงชัย
เมื่อวันที่ 17 - 21 ธันว�คม 2564
ที่ผ่�นม� มีผู้รับประโยชน์กว่�
1,200 คน
ผู้ สื่ อ ข่ � ว “ข่ � วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” ร�ยง�นว่� เมือ่ วันที่
17 ธันว�คม 2564 น�ยเลิศยศ
แย้มพร�ย น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น

อ่านต่อ น.4

 น�ยกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม เป็นประธ�นในพิธแี ละมอบ

ร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวให้กับสถ�นประกอบก�รที่ได้รับรองอุตส�หกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ซึง่ จัดโดยกระทรวงอุตส�หกรรม ทัง้ นี้ สองบริษทั ในกลุม่ เหล็ก
สหวิริย� (SSI-TRCSS) มีน�ยมนินทร์ อินทร์พรหม หัวหน้�ส�ยก�รผลิต “SSI” และ
น�ยสุช�ติ บุญแก้ว ผูจ้ ดั ก�รฝ่�ยบริห�รคว�มปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมโรงง�น “TCRSS”
เป็นผูร้ บั มอบ พร้อมร่วมสัมมน�แลกเปลีย่ นคว�มรู้ Green Industry Forum โครงก�รส่งเสริม
สถ�นประกอบก�รเพือ่ มุง่ สูก่ �รเป็นอุตส�หกรรมสีเขียว ขับเคลือ่ นระบบอุตส�หกรรม
สีเขียว จนกล�ยเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับสถ�นประกอบก�รสู่
โมเดลเศรษฐกิจใหม่บซี จี ี ณ โรงแรมเซ็นทร� บ�ย เซ็นท�ร�ศูนย์ร�ชก�รฯ แจ้งวัฒนะ

เอสเอสไอจับมือมจธ.เสริมแกรง
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คว�มเข้�ใจคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร Technology พัฒน�บุคล�กรด้�น
พัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีโดย เทคโนโลยีส�รสนเทศ อ่านต่อ น.2

เปดใชแลว
สะพานวัฒนธรรมแมนํ้านาน
ฝมือเวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง

อ่านต่อ น.3

หนุนเยาวชนบางสะพานสูร ว้ั มหาวิทยาลัย เหล็กสหวิรยิ าจัดทวนความรูเ ขมออนไลน

กลุ่มเหล็กสหวิริย�สร้�งโอก�ส-ร่วมพัฒน� รัว้ อุดมศึกษ� ประจำ�ปี 2564 เพือ่ เตรียมคว�ม ผ่�นกิจกรรมทบทวนคว�มรู้ท�งวิช�ก�รใน ธันว�คม 2564 ที่ผ่�นม�
คุณภ�พก�รศึกษ� จัดโครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ พร้อมเย�วชนมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 จำ�นวน 300 5 วิช�หลักที่สำ�คัญ ด้วยก�รประชุมรูปแบบ
ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ”
เย�วชนบ�งสะพ�นและพื้นที่ใกล้เคียง พิชิต คน สอบแข่งขันเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ� ออนไลน์ระบบ ZOOM ระหว่�งวันที่ 13 - 17 ร�ยง�นว่�
อ่านต่อ น.3

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
โมเดลเศรษฐกิจ

ต่อจากหน้า 1

		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่ า เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2564 กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนา
แลกเปลีย่ นความรู้ Green Industry Forum โครงการ
ส่ ง เสริ ม สถานประกอบการเพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
อุตสาหกรรมสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาน
ประกอบการได้ รั บ ความรู้ เ ชิ ง ลึ ก ในการบริ ห าร
จัดการผลิตเพือ่ สิง่ แวดล้อมและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติ สามารถยกระดับสถานประกอบ
การให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งโครงการได้มีการกำ�หนดงานพิธีมอบรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียวให้กับสถานประกอบการที่ได้
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5
พร้อมทัง้ จัดแสดงนิทรรศการเพือ่ เป็นการสนับสนุน
ให้สถานประกอบการนำ�สินค้าภายใต้อตุ สาหกรรม
สีเขียว และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาจัดแสดงภายใน
งาน ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธมี อบ
รางวัล การดำ�เนินงานดังกล่าวปฏิบตั ภิ ายใต้มาตรการ
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
		 ภายในงานยังได้มกี ารจัดสัมมนาแลกเปลีย่ น
ความรู้เรื่อง Green Industry Forum ในหัวข้อ “การ
ขับเคลือ่ นระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG Model” โดยนายศุภกิจ บุญศิริ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทน
สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 4 และ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์เผย
แพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและ
ความจำ � เป็ น ของการเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทัว่ ไป
สำ�หรับสถานประกอบการที่ได้รับอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2563 - 2564
ซึง่ มีผไู้ ด้รบั รางวัลทัง้ สิน้ รวม 268 ราย ประกอบด้วย
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) จำ � นวน 236 ราย และรางวั ล
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green
Network) จำ�นวน 32 ราย
		 ทั้ ง นี้ สองบริ ษั ท ในกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) “SSI” (โรงงานบางสะพาน) และบริษัท
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) “TCRSS”
(โรงงานบางสะพาน) ได้รบั รางวัลสถานประกอบการ
ทีไ่ ด้รบั อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 หรือวัฒนธรรม
สีเขียว (Green Culture) ซึง่ มีนายมนินทร์ อินทร์พรหม
หัวหน้าสายการผลิต “เอสเอสไอ” และนายสุชาติ
บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน “TCRSS” เข้ารับมอบรางวัล

เสริมความรูด้ จิ ทิ ลั

ต่อจากหน้า 1

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงต่อองค์กรยุคดิจิทัลโดยได้รับเกียรติ
จากผศ.ดร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมระยะเวลาเรียน
ทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง ผู้บริหารเผย เชื่อมั่นพนักงาน
จะนำ�ความรูม้ าต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงสร้าง
สรรค์และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SSI ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (Memorandum Of Understanding: MOU)
ความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีโดยจัดอบรมหลักสูตร Digital Transformation Digital Service Innovation (DSI): School
of Information Technology เพื่อพัฒนาบุคลากร

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2565
		 นายมนินทร์ อินทร์พรหม หัวหน้าสายการ
ผลิต “เอสเอสไอ” ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัลนี้ทำ�ให้
เห็นเป็นประจักษ์วา่ “เอสเอสไอ” มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจและภาย
นอกองค์กร เพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ย
การนำ � ระบบการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ พร้อม
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย โดยดำ�เนินงานโครงการจิตอาสาสร้าง
วินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
(Behavior Based Safety : BBS) และกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้าน
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในรูปแบบ BCG ตลอดจนจัดทำ�
รายงานผลการดำ � เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน
รายงานประจำ�ปีและรายงานความยั่งยืนเปิดเผย
ต่อสาธารณะ โดยในปี 2565 กำ�หนดเป้าหมายการ
ดำ�เนินงานแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สกู่ ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรอีกด้วย”
		 “เพราะทุกคนในองค์กรมีจิตสํานึกร่วมกัน
ในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบ
กิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดําเนินการ
ต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร”
		 เช่นเดียวกับนายสุชาติ บุญแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่าย
บริหารความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มโรงงาน
“TCRSS” กล่าวว่า “โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
ดำ � เนิ น กิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภคด้วย
การนำ�วัตถุดบิ ทีผ่ ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่
กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ เช่น
การนำ�ขีเ้ ถ้า (Ash) ซึง่ เกิดจากการใช้เถ้ากะลาปาล์ม
นํา้ มันเป็นเชือ้ เพลิงมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ส�ำ หรับ
ผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพน้ื รูปร่างศิลาหกเหลีย่ ม
โดยอยูร่ ะหว่างการทดลองร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนมีนาคม 2565”
		 สำ�หรับ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสูก่ ารพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ซึง่ เป็นแนวทางการพัฒนาทีส่ อดรับกับเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่าง
น้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคทีย่ งั่ ยืน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
อนุรกั ษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน การลดความเหลือ่ มลํา้ อีกทัง้ ยังสอดรับกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำ�คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา
กิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) สอดรับกับโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล หรือ BCG โดยจะผลักดัน

ให้โรงานอุตสาหกรรมในกำ�กับที่มีอยู่ประมาณ
71,130 โรงทุกแห่งต้องพัฒนาสูก่ ารเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ภายในปี 2568
		 กระทรวงอุตสาหกรรมดำ�เนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพือ่ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยให้มกี ารประกอบการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และสังคม อันจะส่งผลให้ ภาคอุตสาหกรรมมีภาพ
ลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ และเป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่การ
สร้างเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึง่ จะทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP)
มีมลู ค่าสูงขึน้ ด้วย และได้ผนึกกำ�ลังกับทุกหน่วยงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่าย
โดยเฉพาะส่งเสริมให้สถานประกอบการทัว่ ประเทศ
ใส่ใจในการ ดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งสูก่ ารเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่
		 ระดับที่ 1 ความมุง่ มัน่ สีเขียว (Green Commitment)
คือ การแสดงความมุง่ มัน่ ในรูปแบบของนโยบาย เป้า
หมายและแผนงานทีจ่ ะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และมีการสือ่ สารภายในองค์กรให้ทราบโดยทัว่ กัน

		 ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
คือ การดำ�เนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและ
แผนงานทีก่ �ำ หนดเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมและสำ�เร็จตามความมุง่ มัน่ ทีต่ ง้ั ไว้
		 ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ
การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ งหรือการได้รบั รางวัลด้านสิง่ แวดล้อมอันเป็น
ทีย่ อมรับ หรือได้รบั การรับรองมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
		 ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
คือ การทีท่ กุ คนในองค์กรมีจติ สำ�นึกร่วมกันในการ
สงวน และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความ
ร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการ
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำ�เนินการต่าง ๆ
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
		 ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
คือ การขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวจาก ภายในองค์กรเองออกสู่ภายนอก ตลอด
โซ่อปุ ทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คคู่ า้ และ
พันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และด้ า นต่ า งๆ ที่
ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรยุคดิจิทัล พร้อมกับ
ผลิตบุคลากรที่สามารถทำ�งานได้จริงในสภาพ
แวดล้อมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ได้ กั บ งานต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ กั บ
พนักงานระดับบริหารจำ�นวน 56 คน ใน 5 หัวข้อ
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1) Digital Transformation
2) Digital Service 3) Information Management 1
4) Information Management 2 และ 5) Digital Project
ซึ่งใช้ระยะเรียนทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ และ ดร.สุณิสา
สถาพรวจนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้
		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเห็นได้
ว่าโลกธุรกิจมีการปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะ
เรือ่ งของเทคโนโลยีทเ่ี ติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วย
การนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI หุ่นยนต์ และแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาใช้
งานขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจและเข้ามาช่วย
อำ�นวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
		 ดังนั้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี สร้างโอกาสธุรกิจ
ใหม่ๆ สร้างกระบวนการเปลีย่ นผ่านจากอนาล็อก
ไปสู่ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ (Digitization) พร้อมกับ
สร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับมือกับเรื่อง
ดังกล่าวจึงได้ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร Digital Transformation Digital Service
Innovation (DSI): School of Information Technology
ภายใต้แนวคิด “Redesign campaign /product /service
/customer experience of your work” ให้กบั พนักงาน

เพื่อตอบโจทย์การทำ� Digital Transformation
		 “พนั ก งานให้ ค วามสนใจในการเรี ย นรู้
ในหลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น อย่ า งมาก มี ส่ ว นร่ ว มแสดง
ความคิ ด เห็ น และฝึ ก ปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่
ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และใน
ห้องเรียน เชื่อมั่นว่าพนักงานที่ได้เข้ารับการฝึก
อบรมทั้งหมดสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับมาต่อ
ยอดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแน่นอน”
		 นางสาวอภิญญา ศิวะวัฒนะวงศ์ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ า ยนวั ต กรรมสำ � หรั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต์
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ได้รับ
ความรู้เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มากมาย
ในการนำ�มาปรับใช้กับการทำ�งาน โดยเฉพาะ
เรื่อง Design Thinking ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในหัวข้อ
Digital Service โดยทางทีมงานได้นำ�ไปปรับใช้กับ
ลูกค้า และต่อยอดทำ�ให้เกิดนวัตกรรมการบริการ
ใหม่ให้กับลูกค้าได้

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มกร�คม 2565

เปดใชแลว

สะพานวัฒนธรรมแมนํ้านาน ฝมือเวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง

ตามที่ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หรือ WCE ธุรกิจวิศวกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้รับความไว้วางใจจากกรมทางหลวงชนบท
ให้เปนผู้ดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้า
น่าน หรือ “สะพานพระราชวังจันทร” อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนสะพานแลนดมารค
วัฒนธรรมแห่งใหม่ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 จนแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปนประธานพิธีเปดสะพานพระราชวังจันทร
และปล่ อ ยขบวนรถอํ า นวยความปลอดภั ย
การจราจรในช่วงเทศกาลปใหม่ 2565 โดย
มีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ พร้อมมีคณะผู้บริหาร
นําโดยนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว กรรมการ

หนุนเยาวชน

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 13-17 ธันว�คม 2564 ที่ผ่�นม� กลุ่มเหล็ก
สหวิริย� (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) ร่วมกับ
โรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� จัดโครงก�รส่งเสริม
คว�มรู้ เ ย�วชนบ�งสะพ�น พิ ชิ ต รั้ ว อุ ด มศึ ก ษ�
ประจำ�ปี 2564 เตรียมคว�มพร้อมให้กับเย�วชน
ที่ กำ � ลั ง ศึ ก ษ�อยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ�ปี ที่ 6 ในเขต
บ�งสะพ�นและพื้นที่ใกล้เคียง สำ�หรับก�รสอบ
แข่งขันเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ� เพือ่ เพิม่ ขีด
คว�มส�ม�รถและยกระดับศักยภ�พของเย�วชน
ให้ทัดเทียมเมืองใหญ่ ด้วยก�รจัดกิจกรรมทบทวน
คว�มรู้ท�งวิช�ก�รในวิช�หลักที่สำ�คัญ ประกอบ
ด้วย วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�
ไทย สังคมศึกษ� และคว�มถนัดทั่วไป ผ่�นก�ร
ประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM โดยมีคณะวิทย�กร
ที่มีประสบก�รณ์และมีชื่อเสียงนำ�โดย อ�จ�รย์
ธีรศักดิ์ จิระตร�ชู ครูวิทย�กร แนะแนวจุดเน้น
ต่�งๆ สำ�หรับก�รสอบเข้�มห�วิทย�ลัยให้กบั น้องๆ
เย�วชนทีส่ มัครเข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวนกว่� 300 คน
จ�ก 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ�งสะพ�น
วิ ท ย� โรงเรี ย นธงชั ย วิ ท ย� โรงเรี ย นชั ย เกษม
วิทย� โรงเรียนบ�งสะพ�นน้อยวิทย�คม โรงเรียน
ทับสะแกวิทย� โรงเรียนห้วยย�งวิทย� โรงเรียน
หว้�กอวิทย�ลัย และโรงเรียนธน�ค�รออมสิน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริห�ร
กลุ่มเหล็กสหวิริย� กล่�วว่� “กลุ่มเหล็กสหวิริย�มี
นโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน โดยยึดต�มปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
และจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่ง
ก�รผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒน� และเติบโตอย่�ง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�สังคมและชุมชนต�ม
แนวท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และจ�กก�รดำ�เนิน
กิจกรรมพัฒน�ชุมชนบ�งสะพ�นตลอดระยะเวล�
กว่� 30 ปีทผี่ �่ นม� แสดงให้เห็นถึงเจตจำ�นงอันแน่ว
แน่ของก�รเป็นพลเมืองทีด่ ี และได้รบั คว�มไว้ว�งใจ
จ�กช�วบ�งสะพ�น โดยมุ่งหวังที่จะสร้�งคว�ม

ผู้จัดการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
หรือ WCE กล่าวว่า “โครงการนี้งานหลักคือ
ตัวโครงสร้างสะพานเหล็กโค้งที่ใช้วัสดุเหล็ก
คุณภาพจากบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อ
นํามาผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยดําเนินการ
ประกอบติดตัง้ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ซึง่ WCE
เชื่ อ มั่ น ว่ า สะพานวั ฒ นธรรมแห่ ง นี้ มี ค วาม
คงทนแข็งแรง สามารถรับนํ้าหนักของรถที่
สัญจรไป-มาได้อย่างแน่นอน”
“การก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ นํ้ า น่ า น
จังหวัดพิษณุโลกนี้ ดําเนินการผลิตทุกขั้นตอน
จากโรงงาน WCE บางสะพานทั้งหมด ได้แก่
การทําแบบ วาดแบบ ตัดชิ้นส่วน การผลิตและ
ทดลองประกอบ (Pre Assembly) โครงสร้าง
เสมือนจริง ยกเว้นการชุบกัลวาไนซเท่านั้น

ต้องนําส่งชิน้ ส่วนไปชุบทีโ่ รงงานจังหวัดชลบุรี
แล้ ว จึ ง ขนส่ ง โครงสร้ า งชิ้ น ส่ ว นทั้ ง หมดไป
ติ ด ตั้ ง ที่ ไ ซด ง าน จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยใน
กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานทุกขั้นตอน”
สํ า หรั บ สะพานวั ฒ นธรรมแม่ นํ้ า น่ า น
หรือสะพานพระราชวังจันทร มีขนาดความยาว
120 เมตร กว้างรวม 19 เมตร เปนสะพานเหล็ก
โค้ง (Steel Arch Bridge) ความยาว 80 เมตร
สําหรับรถยนตข้าม ส่วนต่อสะพานเชิงลาด
ทั้งสองด้านของสะพาน ความยาวด้านละ 18
เมตร ทางเท้าและทางจักรยาน มีความกว้าง
ด้านละ 4.55 เมตร ทัง้ สองด้านตลอดความยาว
สะพาน รวมมูลค่างาน 79.95 ล้านบาท ใช้ระยะ
เวลาก่อสร้างตัง้ แต่เดือนกันยายน 2562 จนถึง
เดือนกันยายน 2564 โดยสะพานข้ามแม่นํ้าน่าน
ถือเปนสะพานแลนดมารควัฒนธรรมแห่งใหม่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

แข็งแกร่งให้กับสังคมและชุมชนในก�รดำ�เนินชีวิต
ได้อย่�งมีคว�มสุขครอบคลุมทัง้ ด้�นก�รพัฒน�ก�ร
ศึกษ� ก�รส่งเสริมดูแลและรักษ�สิ่งแวดล้อม ก�ร
พัฒน�อ�ชีพและร�ยได้ ก�รส่งเสริมสุขภ�พและ
อน�มั ย ที่ ดี ก�รร่ ว มดู แ ลทำ � นุ บำ � รุ ง ศ�สน�และ
วัฒนธรรม รวมถึงก�รพัฒน�กิจกรรมจิตอ�ส�
ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ� ว่�
เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพัฒน�เย�วชนในท้องถิน่ ให้

เป็นอย่�งยิง่ ว่�นักเรียนผูเ้ ข้�ร่วมกิจกรรมโครงก�รฯ
ทุกคน จะส�ม�รถนำ�คว�มรูท้ ไ่ี ด้รบั จ�กคณะวิทย�กร
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสบคว�มสำ�เร็จ
บรรลุต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ที่ได้ไปใช้ในก�รพัฒน�ศักยภ�พของตนเอง และ
นำ�คว�มรูท้ ไี่ ด้กลับม�ต่อยอดในก�รพัฒน�ท้องถิน่
ชุมชน สังคม และประเทศช�ติต่อไป
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง คว�มสำ � คั ญ ของ

ส�ม�รถเติบโตและเป็นกำ�ลังหลักในก�รขับเคลือ่ น
พัฒน�ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งได้อย่�งยั่งยืน
กลุ่มเหล็กสหวิริย�จึงได้ดำ�เนินภ�รกิจก�รพัฒน�
ด้�นก�รศึกษ�ในชุมชนม�อย่�งต่อเนือ่ งผ่�นรูปแบบ
กิจกรรมทีห่ ล�กหล�ย โดยมุง่ เน้นให้เกิดก�รพัฒน�
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ก�รศึกษ�ในชุมชน
สำ�หรับโครงก�รดังกล่�วฯ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �
จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันก�ร
แพร่ระบ�ดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต�มม�ตรก�รเฝ้�
ระวังโรคติดต่อของกระทรวงส�ธ�รณสุข โดยมุง่ หวัง

ก�รศึกษ� ว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพัฒน�เย�วชน
ในท้องถิ่นให้ส�ม�รถเติบโตและเป็นกำ�ลังหลักใน
ก�รขับเคลื่อนพัฒน�ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
กลุ่มเหล็กสหวิริย�จึงได้ดำ�เนินภ�รกิจก�รพัฒน�
ด้�นก�รศึกษ�ในชุมชนม�อย่�งต่อเนือ่ งผ่�นรูปแบบ
กิจกรรมทีห่ ล�กหล�ย โดยมุง่ เน้นให้เกิดก�รพัฒน�
และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ก�รศึกษ�ในชุมชน อ�ทิ
โครงก�รกองทุนสหวิรยิ �ร่วมพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�
บ�งสะพ�น โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ�กลุ่มเหล็ก
สหวิริย� โครงก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิน่ โครงก�ร

ให้ คึ ก คั ก เพราะเป น จุ ด เชื่ อ มต่ อ แหล่ ง ที่ ตั้ ง
ของศาสนสถานที่สําคัญสองฝงแม่นํ้าของ
จังหวัดหลายแห่ง คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ
พร้อมกับช่วยลดความหนาแน่นด้านจราจร
หมายเหตุ : กรมทางหลวงชนบทออกแบบ
สะพานข้ามแม่นํ้าน่านแห่งนี้โดยยึดหลักการ
ลดความหนาแน่นด้านการจราจร ความสะดวก
สบายในการสั ญ จรทั้ ง ทางนํ้ า และทางบก
ความสอดคล้องกับจิตรกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ด้วยวิธีการออกแบบไม่ให้มี
เสาตอม่อสะพานในแม่นํ้าเนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวถูกใช้เปนสถานทีจ่ ดั งานประเพณีการ
แข่งเรือยาวที่เปนสัญลักษณทางวัฒนธรรม
อย่างหนึง่ ของจังหวัดพิษณุโลกที่ดําเนินการ
กันมาต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้มีการใช้
รูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต
กับส่วนประกอบต่างๆ ของสะพาน

พัฒน�ช่�งเทคนิคเพื่ออุตส�หกรรมเหล็กครบวงจร
โครงก�รอน�คตเหล็กไทย สร้�งด้วยเด็กไทย ฯลฯ
ขอขอบคุณ ผูบ้ ริห�รสถ�นศึกษ�และคณะครู
จ�กโรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� โรงเรียนชัยเกษม
วิ ท ย� โรงเรี ย นบ�งสะพ�นน้ อ ยวิ ท ย�คม และ
โรงเรียนทับสะแกวิทย� รวมถึงบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมผลักดันให้โครงก�รนี้บรรลุต�มวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ด้วยดีเสมอม�”
นางกรวรรณ คลองยุทธ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยก�ร
ฝ่�ยวิช�ก�รโรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� กล่�วว่�
“โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้เย�วชนบ�งสะพ�น พิชิต
รั้วอุดมศึกษ� ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคว�มรู้และ
ทักษะที่จำ�เป็นต�มหลักสูตร กิจกรรมเตรียมคว�ม
พร้อมก�รสอบนี้มีคว�มสำ�คัญม�กในสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เนือ่ งจ�กก่อน
หน้�นี้นักเรียนในพื้นที่บ�งสะพ�นกำ�หนดรูปแบบ
ก�รเรียนระบบออนไลน์ เพือ่ ป้องกันก�รแพร่ระบ�ด
ในสถ�นศึกษ� ทำ�ให้กิจกรรมถือเป็นก�รเตรียม
คว�มพร้อมก่อนลงสน�มสอบจริง ก�รทดสอบ
คว�มถนัดทัว่ ไป ท�งสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�
แห่งช�ติได้จัดสอบขึ้น เพื่อวัดศักยภ�พก�รเรียน
ในมห�วิทย�ลัย โดยก�รสอบจะแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ คว�มส�ม�รถในก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์
และแก้โจทย์ปัญห� คว�มส�ม�รถท�งด้�นภ�ษ�
อังกฤษ ซึ่งข้อสอบ GAT และ PAT จะมีอ�จ�รย์
ผูเ้ ชีย่ วช�ญในคณะทีเ่ กีย่ วข้องกับมห�วิทย�ลัยเป็น
ผู้ออกข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ GAT จะมีทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย โดยจะเน้นคว�มซับซ้อนม�กกว่�
คว�มย�ก เป็นรูปแบบหนึ่งก�รทดสอบเข้�ศึกษ�
ต่อในมห�วิทย�ลัย โดยเป็นก�รสอบวัดคว�มถนัด
ทั่วไปที่ต้องสอบกันทุกคน ซึ่งคะแนนที่ได้จะใช้ใน
ก�รยื่นสมัครรับตรงและระบบกล�งเพื่อเข้�ศึกษ�
ต่อระดับมห�วิทย�ลัยต่อไป”
“ฝ�กถึงนักเรียนทุกคนว่� ขอให้ทกุ คนตระหนัก
ว่� “เวล� เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนมีเท่�กัน แต่จะต่�งกันก็ตรงที่
ใครรูจ้ กั คุณค่�ของมันม�กกว่�กันเท่�นัน้ ” ซึง่ กิจกรรม
ในครัง้ นี้ นักเรียนทุกคน จะได้น�ำ คว�มรูเ้ ทคนิคต่�งๆ
ที่วิทย�กรมอบให้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 มกร�คม 2565

บ�งสะพ�น - ร่อนทอง - ทองมงคล
อำ�เภอบ�งสะพ�นช่วงที่ผ่�นม�นั้น มีหล�ยคน
• วันที่ 21 ธันว�คม 2564 เส้นท�ง บ้�นกรูด หล�ยอ�ชีพได้รับผลกระทบจ�กวิกฤตดังกล่�ว
โดยเฉพ�ะอ�ชีพพ่อค้� แม่ข�ย ที่ต้องปฏิบัติต�ม
เป็นประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยรถ ต.ธงชัย
จำ � หน่ � ยสิ น ค้ � และอ�ห�รเคลื่ อ นที่ ใ น
โครงก�ร “จ่�ยครึง่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �ให้อกี
ครึง่ ” ร่วมกับน�ยทนงศักดิ์ แข่งขัน ผูบ้ ริห�ร
กลุ่มเหล็กสหวิริย� บริเวณหน้�ที่ว่�ก�ร
อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วกลุ่มเหล็กสหวิริย�จัด
ขึน้ เพือ่ ร่วมบรรเท�คว�มเดือดร้อนและช่วย
ลดค่�ครองชีพให้กบั ประช�ชนบ�งสะพ�น
ในช่ ว งสถ�นก�รณ์ ก �รแพร่ ร ะบ�ดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยก�รสนับสนุนรถ
บริก�รข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่ หรือ
เรียกว่� ”รถพุม่ พวง” ไปจำ�หน่�ยให้กบั พีน่ อ้ ง
ประช�ชนในพืน้ ทีบ่ �งสะพ�นต�มจุดทีก่ �ำ หนด
โดยกลุ่มเหล็กสหวิริย�สมทบเงินช่วยชำ�ระ
ค่�สินค้�ให้กับประช�ชน 50 เปอร์เซ็นต์
ประช�ชนจ่�ยเอง 50 เปอร์เซ็นต์ จำ�กัด
ก�รใช้จ่�ยได้วันละไม่เกิน 300 บ�ทต่อคน
ประช�ชนในพื้นที่บ�งสะพ�นส�ม�รถใช้
บริก�รผ่�นรถข�ยสินค้�ของโครงก�รที่มี
สัญลักษณ์ลูกโป่งสีแดง ซึ่งให้บริก�รใน
วันที่ 17 - 21 ธันว�คม 2564 และสำ�หรับ
เส้ น ท�งก�รบริ ก �รรถพุ่ ม พวงในพื้ น ที่
บ�งสะพ�น 4 ตำ�บล (กำ�เนิดนพคุณ-แม่ร�ำ พึงพงศ์ประศ�สน์-ธงชัย) ประกอบไปด้วย
• วันที่ 17 และ 18 ธันว�คม 2564 เส้นท�ง
ตล�ดบ�งสะพ�น / กำ�เนิดนพคุณ / แม่รำ�พึง /
นายทนงศักดิ์ แขงขัน ผู้บริห�รกลุ่มเหล็ก แนวท�งของศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด
ทีท่ �ำ ก�รอำ�เภอบ�งสะพ�น / ตล�ด ถึงหน้�กูด แคร์ สหวิริย� กล่�วว่� “สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (ศบค.) ในก�ร
• วั น ที่ 20 ธั น ว�คม 2564 เส้ น ท�งตล�ด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� (โควิด-19) ในพื้นที่ กำ�หนดให้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่

รถพุม่ พวง

ต่อจากหน้า 1

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ม.ค. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมวัสดุนาโน วิศวกรรมเซรามิกส (มี
ประสบการณ)

• ผูจัดการสวนกฎหมาย จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร (มีประสบการณสายโรงงาน)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Digital Marketing จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ
สาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (มีประสบการณ 2 ปขนึ้ ไปในสายงานพัฒนาธุรกิจ หรือการตลาด)

• Quality Assurance Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒปิ ริญญาตรี สาขางานเชือ่ ม อุตสาหการ หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ (สามารถขับรถยนตได
และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกตอง)

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

ควบคุมหรือพืน้ ทีส่ แี ดง งดกิจก�รกิจกรรมทีต่ อ้ ง
รวมตัวกัน รวมถึงธุรกิจก�รค้�ที่อ�จก่อให้เกิด
ก�รแพร่ระบ�ดเชื้อไวรัสโคโรน� (โควิด-19) ใน
พื้นที่ด้วย โดยกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรม
ทีช่ ว่ ยบรรเท�คว�มเดือนร้อนให้กบั พีน่ อ้ ง
บ�งสะพ�นได้ทงั้ ผูข้ �ยและผูซ้ อื้ ซึง่ หวังว่�
พีน่ อ้ งบ�งสะพ�นจะมีคว�มสุขกับของขวัญ
ปีใหม่ที่เร�จัดให้ในครั้งนี้ครับ”
นางสมพร สังเทระ แม่ค�้ รถพุม่ พวง
พื้นที่บ�งสะพ�น เล่�ให้ฟังว่� “รถบริก�ร
ข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่ ช�วบ้�น
เรียกว่� “รถพุม่ พวง” เนือ่ งจ�กมีลกั ษณะ
เป็นพุม่ ๆ พวงๆ จ�กวัตถุดบิ ทีห่ อ้ ยท้�ยรถ
เป็นรถเร่ข�ยของ รถข�ยกับข้�ว หรือวัตถุ
ดิบต่�งๆ ในก�รทำ�อ�ห�ร เป็นรถทีส่ �ม�รถ
เข้�ไปถึงแหล่งชุมชนได้แบบเดลิเวอรี่ ร�ค�
เป็นมิตร ข�ยของสดใหม่ทุกวัน คล้�ยกับ
ก�รยกตล�ดเคลื่อนที่ม�ไว้ในรถเร่ข�ย
ของ จะมีก�รแยกสินค้�ออกต�มประเภท
แยกออกเป็นชุดๆ แล้วห้อยไว้ต�มท้�ยรถ
เพื่อให้ง่�ยต่อก�รซื้อสำ�หรับลูกค้� และ
ง่�ยต่อก�รห�สินค้�สำ�หรับพ่อค้�แม่ค้�
สำ�หรับกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่�เป็น
กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยอ�ชี พ ค้ � ข�ยของช�ว
บ�งสะพ�นให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น ลูกค้�มี
คว�มสุขในก�รเลือกซือ้ สินค้�อย่�งเต็มที่
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริย�ที่จัดกิจกรรม
ดีๆ แบบนี้ให้พี่น้องบ้�นเร�”
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่�วมีประช�ชน
พี่น้องบ�งสะพ�นได้รับประโยชน์ในด้�นลดค่�
ครองชีพประม�ณ 1,200 คน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรซอมบํารุงเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
- วิศวกรวิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึน้ ไป ทุกสาขา

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ (มีเอกสาร
คนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ)

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• พนักงานขับเครน จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เครือ่ งกล ยานยนต อุตสาหการ (มีประสบการณขบั เครน)

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ 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.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : น�ยวิน วิริยประไพกิจ , น�ยน�ว� จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : น�ยผดุงศักดิ์ ปร�ณอุดมรัตน์ , น�งส�วจันทน� วงษ์ว�นิช , น�ยมนินทร์ อินทร์พรหม ,
น�ยณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , น�งส�วดิสย�กุล แซ่อึ้ง , น�งพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่�วคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ �สตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทคว�มและภ�พทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่�วคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ �
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ห้�มมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซำ�้ โดยไม่ได้รบั อนุญ�ต และบทคว�มใดๆ ทีเ่ ป็นก�รแสดงคว�มคิดเห็น วิจ�รณ์ หรือวิเคร�ะห์ เป็นเพียงคว�มเห็นของนักเขียน ท�งคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นก�รรับผิดชอบ

