
   

   

ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

ยปิรอค ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบั กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

ยกระดบัทกัษะชา่งกอ่สรา้งไทยสูม่าตรฐานสากล 
 

 
 

ภาพขา่ว: มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ (ที ่5 จากขวา) และคณะผูบ้รหิาร บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) 

รว่มกบั กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน นําโดย นายธรีพล ขนุเมอืง อธบิดกีรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน (ที ่6 จากขวา)  

ถา่ยรปูรว่มกนัในพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืในการพัฒนาฝีมอืแรงงานการตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดานยปิซมั  

เพือ่ยกระดับทักษะชา่งกอ่สรา้งไทย โดยพธิลีงนามจัดขึน้ ณ สโมสรทหารบก    

 

 
 



   

   

ภาพขา่ว: มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (ขวา) และ นายธรีพล ขนุเมอืง อธบิดกีรม

พัฒนาฝีมอืแรงงาน รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืในการพัฒนาฝีมอืแรงงานการตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดานยปิซมั 

เพือ่ยกระดับทักษะชา่งกอ่สรา้งไทยสูส่ากล โดยพธิลีงนามจัดขึน้ ณ สโมสรทหารบก 

 

กรงุเทพฯ 23 ธนัวาคม 2559 - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงู

แบรนด ์“ยปิรอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี นําโดย มร. รชิารด์ จูเชร ี

กรรมการผูจั้ดการ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืในการพัฒนาฝีมอืแรงงานการตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดาน

ยปิซัม กับกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยยปิรอคมุ่งมั่นจัดการฝึกอบรมเพือ่การพัฒนาฝีมอืช่าง

กอ่สรา้งไทยอย่างต่อเนื่อง เพือ่ยกระดับทักษะการตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดานสูร่ะดับสากล ฝ่ายนายธรีพล ขนุเมอืง 

อธบิดกีรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน เห็นพอ้งวา่ขอ้ตกลงนี้มอบประโยชนต์อ่ตลาดแรงงานไทย ทัง้ยัง

สอดคลอ้งกับแผนไทยแลนด ์4.0 ซึง่เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิของรัฐบาล เพือ่ยกระดับรายไดม้วลรวมของ

ประเทศไทยใหส้งูกวา่ระดบัรายไดป้านกลาง ผา่นการลงทนุพัฒนาดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม  

 

นายธรีพล ขุนเมอืง อธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวหลังพธิลีงนามว่า “ตลาด

อสงัหารมิทรัพยข์องไทยทัง้โครงการพาณชิยแ์ละทีพั่กอาศยั กําลงัขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่กอ่ใหเ้กดิอปุสงคด์า้น

ชา่งกอ่สรา้งในตลาดแรงงาน ทัง้ในแงข่องปรมิาณและคณุภาพ 

 

“กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ไดเ้ตรยีมพรอ้มดําเนนิงานตามแผนร่วมกบั บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) 

โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่พัฒนาแรงงานผูม้ทีักษะ ใหม้มีาตรฐานตรงกับความตอ้งการทัง้สําหรับตลาดแรงงานไทย

และตลาดแรงงานสากล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธข์องประเทศในการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขันและ

การพัฒนาแรงงานในชว่งระยะเวลา 20 ปีนับจากนี”้ นายธรีพล กลา่วเสรมิ 

 

มร. รชิารด์ จูเชร ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จํากดั (มหาชน) กล่าวว่า “ยปิรอคมี

นโยบายการพัฒนาฝีมอืแรงงานอย่างตอ่เนื่อง เพือ่สรา้งความม่ันใจวา่การฝึกอบรมจะสอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของผูป้ระกอบการในตลาดและชว่ยสง่เสรมิการพัฒนาในระดบับคุคลเพือ่ความกา้วหนา้ในอาชพีกอ่สรา้งตอ่ไป โดย

โปรแกรมการฝึกอบรมจะมอบประโยชนท์ัง้ในวันนีแ้ละวันขา้งหนา้แกผู่รั้บการฝึกดว้ยหลักสตูรทีต่อ่เนือ่ง เพือ่การ

ยกระดับทักษะและมอบองค์ความรูท้ัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัตขิองนวัตกรรมระบบการก่อสรา้งและการ

ซอ่มแซมอาคารอยา่งสม่ําเสมอ” 

 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดเ้รยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ ตามมาตรฐานการฝึกอบรมระดบัสากลเทยีบเทา่

สถาบนัฝึกอบรมของยปิรอคในประเทศอืน่ๆ ทั่วโลก ซึง่รวมถงึทักษะสําคญัตา่งๆ อาท ิการเลอืกประเภทและขนาด

ของโครงสรา้งในการตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดาน ความแข็งแรงทีเ่หมาะสมของผนังยปิซมัภายในของบา้นพักอาศยั 

สํานักงาน และพืน้ทีใ่ชส้อยอืน่ๆ และมาตรฐานระบบการตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดานยปิซมั 

 

การฝึกอบรมใชเ้วลา 6 ชัว่โมง เมือ่เสร็จสิน้โปรแกรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทกุคนจะไดรั้บใบประกาศนยีบตัรรับรอง

การสําเร็จหลกัสตูร ปัจจบุนัมชีา่งตดิตัง้ผนังและฝ้าเพดานยปิซมัทีผ่า่นการฝึกอบรมหลกัสตูรของยปิรอครวม 1,326 

คน และการฝึกอบรมมกํีาหนดจะจัดขึน้อกีครัง้ใน 10 จังหวดั ไดแ้ก ่ พระนครศรอียธุยา นครศรธีรรมราช สงขลา 

เชยีงใหม ่กรงุเทพฯ นครพนม ตาก อบุลราชธาน ีชลบรุ ี และขอนแกน่ โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมอีาย ุ 18 ปีขึน้ไป

และมปีระสบการณ์ในไซตง์านกอ่สรา้งอยา่งนอ้ย 1 ปี 



   

   

 

### 

 

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากัด (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผ่น

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภัณฑข์องไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

วงการอุตสาหกรรมก่อสรา้งทั่วเมอืงไทยและภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค ปัจจุบันมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แห่ง ซึง่

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภัณฑ์

ยบิซั่ม นําเสนอสนิคา้และการบริการครบวงจร ครอบคลุมทัง้แผ่นยปิซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปูน

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ในการตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ช ้ 

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสําคัญในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม บริษัทจึงยึดมั่นการดําเนินงานภายใตแ้นวคดิยิป

รอค 3G  ไดแ้ก ่Green Products ดว้ยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จงึรับประกนัวา่ผลติภัณฑม์กีารแพร่กระจาย

ของสารเคมใีนระดับตํ่า ผลติจากวัสดุรไีซเคลิและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไม่นอ้ยกว่า 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหีรอืสารทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลังงาน อาท ิโซลูชั่นเทอรมั์ล ทีส่ามารถป้องกันความรอ้นจากภายนอกแพร่เขา้สูภ่ายในอาคาร จงึชว่ยลดภาระ

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากาศ และ Green Manufacturing เนน้

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทุกขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบัดน้ําเสยีทีท่ันสมัยและระบบประหยัด

พลงังานประสทิธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเีขยีว (Green Label) 

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญ่ของโลก ซึง่มคีวามเชีย่วชาญระดับสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภัณฑใ์ห ้

ตรงกลุ่มผูบ้ริโภคทัง้ในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผูใ้ชท้ั่วไป โดยบริษัทไดล้งทุนเพื่อการวจัิยและพัฒนา

กระบวนการผลติอย่างต่อเนื่อง เพือ่นําเสนอผลติภัณฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้ค่า ซึง่ผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชง้าน

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชส้ามารถตดิตัง้ผลติภัณฑไ์ดอ้ย่างง่ายดาย ชว่ยประหยัดเวลาและเพิม่สวัสดภิาพในการ

ปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวัตกรรมกระจกแผ่นเรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจุภัณฑ ์กลุม่ผลติภัณฑ์

วัสดุก่อสรา้ง และกลุ่มการจัดจําหน่ายวัสดุก่อสรา้ง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธุรกจิมาแลว้กว่า 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชีย่วชาญกว่า 170,000 คนทั่วโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชํานาญการ และการนําเสนอโซลูชั่น ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั แซง-โกแบ็ง ยังไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  

บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยีแปซฟิิกประจําปี 2016 

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกับยปิรอคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.gyproc.co.th/ 

หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 

 



   

   

สําหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์

โทรศพัท:์ 0-2612-2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 0-2612-2254 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  
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Senior PR Executive       Senior PR Executive                           
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