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SSI เปนพีเ่ลีย้งดงูานสถานศกึษาตนแบบ
เอสเอสไอ จดักจิกรรมศกึษาดงูานโรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความ
ยั่งยืนตนแบบใหกับคณะครู ผูนําชุมชน บานหนองจันทร อ.บางสะพาน 
ซ่ึงเปนสถานศึกษาตนแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการส่ังสม
ความรู และประสบการณในชวงเตรียมความพรอมกอนการเร่ิมกิจกรรมฯ
กอนนาํความรู ไปเปนแนวทางและพฒันาตอยอดในการดาํเนนิกิจกรรม
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตอไป              อานตอ น.4

ย้ําความพรอมแผนปลอดภัยทาเรือ
ทาเรือประจวบ-ทัพเรือจัดซอมใหญ

     

สามบริษัทในกลุมเอสเอสไอ 
SSI - TCRSS - PPC  รวมสืบสาน
ประเพณีไทย และทํานุบํารุง
ศาสนา พนักงานรวมมือจัด
กิจกรรมใสบาตรทําบุญและ
หลอเทียนพรรษา พรอมนําไป
ถวายวัดในชุมชนบางสะพาน 
คือ วัดทามะนาว และ วัดดอน-
สําราญ เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา
และเขาพรรา ผูบริหารย้ําพัฒนา
กิจกรรมตามแนวทางความสุข
แปดประการ ดานพนกังานดใีจ
มีสวนรวมในกิจกรรมดีดีรวม
กับชุมชน   อานตอ น.3

สงเสริมพนง.สุขใจ
SSI-TCRSS-PPC
รวมบุญเขาพรรษา
สานประเพณีไทย

  ฝกปฏิบัติการรวมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือและเรือบรรยากาศการฝกซอมแผนรักษาความ
ปลอดภัยทาเรือและเรือ ณ ทาเทียบเรือ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด บางสะพาน จัดโดยศูนยประสานการปฏิบัติงานในการ
รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเขต1 (ศรชล.เขต1) รวมกับบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC) ตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือที่ใหบริการเรือเดินทะเล ระหวางประเทศ (ISPS Code) ระหวางวันที่ 
7-10 กรกฎาคม ที่ผานมา

X

SSI UK สรางความเปนเลิศปฏิบัติผลการดําเนินงานมิ.ย.เปนบวก

 นาย Cornelius Louwrens, UK 
Business Director and Chief Operating 
Offi cer เอสเอสไอ ยูเค กลาววา “ผม

รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นความ
สําเร็จของบริษัทในวันนี้ ดวยตัวเลข
ผลการดําเนินงานกอน ดอกเบี้ย ภาษี 

คาเสื่อม และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 
เปนบวกในเดอืนมถินุายนทีผ่านมา ซึง่
เปนผลจากความรวมมือของทุกฝายที่

ทําใหเกิดผลงานสําคัญนี้ ถึงแมวาเรา
จะยังมีทางตองเดินอีกยาวไกลเพื่อให
บรรลุ         อานตอ น.3

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC) ธุรกิจทาเรือนํ้าลึกกลุมเอสเอสไอ 
ประสาน ศูนยประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลเขต1 (ศรชล.เขต1) จัดฝกซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือ
และเรือ ใหสอดคลองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและ       
สิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือที่ใหบริการเรือเดินทะเล ระหวาง
ประเทศ (ISPS Code) เพื่อทดสอบการประสานงานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติการในทะเล และทดสอบความพรอม การควบคุม
สถานการณ และการประสานงานติดตอระหวาง ศรชล.เขต1 และภาค
เอกชนในพื้นที่ โดยมีรูปแบบการฝกทั้งการอบรมใหความรู การฝกแก
ปญหาที่บังคับการ และ ฝกภาคปฏิบัติตลอด 24 ชม.

 ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา “เมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคม 
2557 ที่ผานมา บริษัท ทาเรือประจวบ 
จํากัด หรือ PPC ไดรวมกับ ศูนยประสาน
การปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล เขต 1 (ศรชล.เขต 1)
ซ่ึงประกอบดวย ทัพเรือภาค 1 ตํารวจน้ํา

ศุลกากร กรมเจาทา กรมประมง กรม
ทรพัยากรทางทะเล และชายฝง จัดการ
ฝกซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรอื
และเรือ ตาม ISPS Code ขึ้น (Inter-
national Ship and Port Facility Security 
Code : ISPS Code) ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของทัพเรือภาคที่ 1         อานตอ น.2

เปดประสบการณเยาวชนบางสะพาน
ทาเรือประจวบเปดบาน
เปนแหลงเรียนรูชุมชน

สัมผัสเรือหลวง-ชมฝกซอมแผนฯ ใกลชิด

น. 2

เปดประสบการณเยาวชนบางสะพานเปดประสบการณเยาวชนบางสะพานรายง
านพ

ิเศษ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (เอสเอสไอ ยูเค) บริษัทยอยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผย
ผลการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2557 เปนบวก นับตั้งแตเปดดําเนินการผลิตเดือนเมษายน 2554
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ประจําวันที่  16  กรกฎาคม  25572 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ยํ้าความพรอม     ตอจากหนา 1

การฝกซอมดังกลาวไดรับเกียรติจากพลเรือโท 
วีระพันธ  สุขกอน  ผูบัญชาการทัพเรือภาค  1
ผูอาํนวยการศนูยประสานการปฏบิตัใินการรกัษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)  เขต 1 
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พรอมดวยนายถาวร คณานับ  
กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
รวมเปดการฝกปฏิบัติการรวม ศรชล.เขต 1 รวม
กับการฝกซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือ
และเรือ ในรหัสฝก NAPPEX 2014” ณ บริเวณ
ทาเรือประจวบ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

        พลเรือโท วีระพันธ
สุขกอน ผูบัญชาการ
ทัพเรือภาค  1  กลาววา
การฝกคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือทดสอบการประสาน
งานรวมกับหนวยงานที่
เก่ียวของในการปฏิบัติการ

       ในทะเล ตามระเบียบ
ปฏบิตัปิระจาํของ ศรชล.เขต 1 และการปฏบิตักิาร
และการประสานงานกบับรษิทั ทาเรอืประจวบ ใน
พื้นที่รับผิดชอบของศรชล.เขต 1 รวมทั้งทดสอบ
ความพรอม การควบคุมสถานการณ และการ
ประสานงานติดตอระหวาง ศรชล.เขต 1 และ

ภาคเอกชนในพื้นที่เชื่อมั่นไดวาผลที่ไดรับจาก
การฝกครั้งนี้จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยทางทะเลและของทาเรือพาณิชย
เอกชนอยางแนนอน
 การฝกซอมแผนความปลอดภยัทางทะเลดงั
กลาวประกอบดวย การอบรมใหความรู การฝกแก
ปญหาที่บังคับการ การฝกภาคปฏิบัติตลอด 24 

ชั่วโมง โดยมีโครงสรางการฝกประกอบดวย สวน
ควบคุมการฝก สวนรับการฝก และสวนประเมิน
ผลการฝก ในสวนโครงสรางการฝกไดมกีารบรรจุ
กําลังพลที่มีความรู ความสามารถ และเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานในดานตางๆ โดยตรง 
 ทั้งนี้ในการฝกซอมไดมีหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเขารวมเปนจํานวน

มาก บรรยากาศในการ
ฝกซอมเตม็ไปดวยความ
เขมขน 
       นายถาวร คณานับ
กรรมการผูจดัการ บรษิทั 
ทาเรือประจวบ จํากัด กลาว

      วา การฝกครั้งนี้นับวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากภัยพิบัติตางๆ ที่
เกิดขึ้นทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา การเตรียมความพรอมในดานบุคลากร 
เครื่องมือ และวิธีการตางๆ ตองปรับใหมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล ตองมีการประสานความรวม
มือกันอยางเต็มที่

 ทั้งนี้  ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคี
อนสุญัญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภยั
แหงชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
2002 (International Convention for the Safety 
of Life at Sea 1974, as amended 2002) กําหนด
ใหเรือและทาเรือระหวางประเทศที่อยูในบังคับ
ของประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศ 
(International Ship and Port Facility Security Code :
ISPS Code) ตองมีการปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือ และทาเรือเพื่อปองกันภัย
คุกคามดานการกอการราย หรือการกระทําอัน
เปนโจรสลัด หรือการกระทําอื่นใดอันอาจกอให
เกิดความไมปลอดภัยในการขนสงทางนํ้า และ
เพื่อใหมั่นใจวาเรือและทาเรือมีการรักษาความ
ปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยการ
กาํหนดบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหนวย
งานและผูที่เกี่ยวของ และกําหนดรายละเอียดใน
การปฏิบัติ
 อน่ึงการฝกปฏิบัติการในคร้ังน้ี ศรชล. เขต 1
และ บรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั ไดเปดโอกาสให
ประชาชนในพื้นที่ คณะครู อาจารย และนักเรียน
โรงเรียนตางๆ ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน ไดชม
การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ชวยเหลือ            
ผูประสบภัยทางทะเล ในวันจันทรที่ 7 กรกฎาคม 
ณ ทาเทยีบเรอื C บางสะพานดวย (อานลอมกรอบ
รายงานพิเศษ)

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผานมา พื้นที่ 
ทาเรอื C บรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั ผูดาํเนนิ
ธุรกิจทาเรือน้ําลึกพาณิชยภาคเอกชน คราคร่ํา
ไปดวยสื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ คณะครู
อาจารย และนักเรียนโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่
อําเภอบางสะพาน และพ้ืนท่ีใกลเคียง กวา 
500 คน ที่เขาแถวรอคอยขึ้นชมและสัมผัส 
เรือหลวงกระบี่  เรือหลวงคลองใหญ เรือ
ตรวจการณ ต.83 และเรือตรวจการณ ต.228 
และชุดความรูใหมๆ ดานการปฏิบัติการทาง
ทหาร เชน
- การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลที่สาธิตให 
 เห็นจริง มีการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร
- การแสดงสมรรถนะของเฮลคิอปเตอรทหารเรอื
- การแสดงของกองกําลังจากชุดรถเก็บกูวัตถุ
 ระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ 
- และการโชวอากาศยานไรคนขับ เพ่ือแสนยานุภาพ
 ทางทะเลของกองทัพเรือ
  “เปนวันที่ทาเรือประจวบเปดบานใหพี่นอง
ประชาชนเขามาชมกิจกรรมที่เปนประโยชน ดวย
มุงหวงัใหทาเรอืของเราสามารถใชเปนแหลงเรยีนรู
และสรางเสริมประสบการณใหกับประชาชนและ
เยาวชนในชมุชนได” นายถาวร คณานบั กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด กลาว
  กิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสใหนองๆ ได

สัมผัส เปนสวนหนึ่งของการฝกซอมแผนรักษา
ความปลอดภัยทาเรือและเรือ ตาม ISPS Code 
ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 จัดขึ้นโดย
ความรวมมอืระหวาง บรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั 
และรวมกับศูนยประสานการปฏิบัติงานในการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเลเขต 1 ภายใตชื่อ  
ศรชล.เขต 1 ประกอบดวย ทพัเรอืภาค 1 ตาํรวจนํา้
ศุลกากร กรมเจาทา กรมประมง กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ระหวาง วนัที ่7-10 กรกฎาคม 
2557
  วัตถุประสงคสําคัญของการฝกซอมคือ 
“ทดสอบความพรอม”
  เปนความพรอมทั้งในดานการประสานงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
ในทะเล ตามระเบียบปฏิบัติประจําของ ศรชล.เขต 1
และความพรอมในการปฏบิตักิารและการประสาน
งานกับบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของศรชล.เขต 1 รวมไปถงึการควบคมุสถานการณ 
และการประสานงานติดตอระหวาง ศรชล.เขต 1 
และภาคเอกชนในพื้นที่
  อยาไดแปลกใจที่นองๆ เยาวชนที่ไดเขามา
สัมผัสตางตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ไดเห็น “ครั้งนี้เปน
ครั้งแรกที่ผมไดมีโอกาสชมสาธิตการเก็บกูระเบิด 
หุนยนตและชุดเก็บกูระเบิดของพี่เคาเทหมากๆ
เลยครับ ผมเห็นแลวอยากใสจริงๆ ไดชมสาธิต  

พลเรือโท วีระพันธ สุขกอน

ถาวร คณานับ

ขาวฅนเหลก็ 103-2 เปดประสบการณเยาวบางสะพาน

รายงานพิเศษ
เปดประสบการณเยาวบางสะพาน
ทาเรือประจวบเปดบานเปนแหลงเรียนรูชุมชน
สัมผัสเรือหลวง-ชมฝกซอมแผนฯใกลชิด

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผานมา พื้นที่ 

ประสานงานติดตอระหวาง ศรชล.เขต 1 และ

รายง
านพ

ิเศษ เปดประสบการณเยาวบางสะพาน
ทาเรือประจวบเปดบาน  เปนแหลงเรียนรูชุมชน  สัมผัสเรือหลวง  ชมฝกซอมแผนฯ ใกลชิด

การชวยเหลอืผูประสบภยัทางทะเลโดยการโรยตวั
จากเฮลิคอปเตอร ผมรูสึกดีใจและตื่นเตนมาก
ครับ” เด็กชายยุรนันท เขื่อนศรีเมือง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานดอนสงา พูด
ดวยตาเปนประกาย พรอมเอยปากชมพี่ๆ ทหาร
ทุกคนวา “เกง ใจดีและเทหมากๆ เลย”
  “ที่ผมชอบมากที่สุด คือ ผมไดขึ้นเรือหลวง
กระบี่เปนครั้งแรก ซึ่งลําใหญมากครับ พอขึ้นไป
บนเรือแลว ก็เวียนหัวนิดหนอย แตวาสนุกมากๆ
เลยครบั ไดเขาไปนัง่หองกปัตนัเรอืดวย ความรูสกึ
เหมือนผมเปนคนบังคับเรือเลยครับ ขอขอบคุณ
พี่ๆ ที่รวมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา”
  “ถาจัดกิจกรรมนี้อีก ผมก็จะมาเขารวมอีก
ครบั เพราะนอกจากจะสนกุสนานแลว ผมยงัไดรบั
ความรูเพ่ิมข้ึนอีกมากมายเลยครับ” นองยุรนันทย้ํา
  เพื่อนรวมเหตุการณแตตางโรงเรียน อยาง
เด็กหญิงวริญญา เอี่ยมสมบูรณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยทรายขาว ก็
มีความรูสึกไมตางไปจากกัน “ สนุกมากๆ คะที่
ไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะวาพี่ๆ วิทยากร
เกงและใจดี คอยแนะนําและใหความรู มากมาย
หลายๆ เรื่อง ไมวาจะเปน การเก็บกูระเบิด”

  “ทุกคนต่ืนเตนและลุนมากวาพ่ีๆ จะสามารถ
เก็บกูระเบิดไดสําเร็จหรือเปลา แตสุดทายก็สามารถ
เก็บกูระเบิดไดอยางปลอดภัย”

  ดวยความประทับใจ วริญญาอธิบายตอ
อยางคลองแคลว “หนูไดเห็นการชวยเหลือผู
ประสบภัยทางทะเล ไดเห็นเฮลิคอปเตอรบินหาง
จากหนไูมไกลเทาไหร ตืน่เตนมากคะ เพราะสาธติ
เหมอืนสถานการณจรงิทกุอยาง ไดเหน็การโรยตวั
จากเฮลคิอปเตอรจรงิๆ ไดเยีย่มชมเรอืหลวงกระบี ่
เรือหลวงคลองใหญ และเรือตรวจการณ ซึ่งหนูมี
โอกาสไดเขาไปนั่งในหองกัปตันเรือดวยคะ”

  เธอบอกวากิจกรรมครั้งนี้มีประโยชนมาก
จรงิๆ อยากใหพี่ๆ รวมกนัจดัอกี และเธอจะเปนคน
หนึ่งที่จะมาเขารวมกิจกรรมอีกแนนอน
  ...................

  วันนั้น นองๆ ทุกคนตางเก็บประสบการณ
และความรูพิเศษกลับไปบานอยางเต็มกระเปา 
เปนประสบการณและความรูทีน่อยคนนกัจะไดรบั

  แตสามารถหาไดจากแหลงเรยีนรูชมุชน
ใกลตัวแหงนี้...ทาเรือประจวบ
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ประจำ�วันที่  16  กรกฎ�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

เข้าพรรษา          ต่อจากหน้า 1

ด้านเหล็กแผ่นรีดเย็นจัดโครงการทำาบุญ

ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ และ

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส่วน

ท่าเรือประจวบร่วมศรชล.เขต 1 ร่วม

กจิกรรมแหเ่ทยีนพรรษา วดับอ่ทองหลาง 

และวัดท่ามะนาว

	 กลุ่มบริษัทเอสเอสไอยังคงเดินหน้า

สร้างสรรค์บรรยากกาศการทำางานที่มี

ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้พนักงานมีความสมดุล

ระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตครอบครัว		

(Work	 &	 Life	 Balance)	 และการเปิดโอกาส

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม	

ชุมชน	และการทำานุบำารุงวัฒนธรรมประเพณี

และศาสนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการ

สร้างความสุขแปดประการในองค์กร	ล่าสุด

บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอไดร้ว่มกนัจดักจิกรรม

เนื่องในวันสำาคัญทางพุทธศาสนา	ได้แก่	 วัน

อาสาฬหบูชา	และ	วันเข้าพรรษา

 นายชลเทพ ตั้งเขาทอง	 ผู้จัดการ				

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ	 บริษัท

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	

เอสเอสไอ	ใหส้มัภาษณผ์ูส้ือ่ขา่ว	“ขา่วฅนเหลก็

เอสเอสไอ”	ถงึเรือ่งดงักลา่ววา่	เมือ่วนัองัคารที่

8	กรกฎาคม	2557	บริษัทได้เชิญชวนผู้บริหาร	

ผู้จัดการและพนักงาน	 จัดพิธีทำาบุญเนื่อง

ในวันอาสาฬหบูชา	 และวันเข้าพรรษา	 เพื่อ

เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย	 และส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 โดย

กิจกรรมในวันดังกล่าวนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์	

9	 รูป	 จากวัดท่ามะนาว	 มารับบิณฑบาต
ข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 และฉันภัตตาหารเพล	
เพื่อเป็นศิริมงคลต่อสถานทีสถานทำางาน	
และพนักงาน		พร้อมกันนี้พนักงานได้ร่วมกัน
หล่อเทียนพรรษาและร่วมทำาบุญกันเป็น
จำานวนมาก		สำาหรับเทียนที่พนักงานร่วมกัน
หล่อจะได้เชิญชวนพนักงานนำาไปถวายยัง
วัดท่ามะนาว	และวัดดอนสำาราญ	ในวันที่	10	
กรกฎาคมนี้	ด้วย	
	 ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการ	เอสเอสไอเพิ่มเติมว่า	“กิจกรรมใน
ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวทางการพัฒนา	ตาม

หลักของ	 ความสุขแปดประการในสถานที่
ทำางาน	(Happy	workplace)	ซึ่งเน้นให้พนักงาน
มีความสุขใจ	 มีจิตใจที่ดีงาม	 คือ	 Happy	
soul	 ซึ่งเป็นหนึ่งในความแปดประการดัง
กล่าว	บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน
ศาสนา	ประเพณี	 และวัฒนธรรม	มาอย่าง
ต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วน

ร่วมกับชุมชนบางสะพานและเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนด้วย	 สำาหรับเทศกาลเข้าพรรษา

ในปีที่ผ่านๆ	มา	ได้มีกิจกรรมการถวายเทียน

พร้อมทั้งผ้าอาบนำ้าฝน	และปัจจัย	 ให้กับวัด	

และพระสงฆใ์นเขตพืน้ใกลบ้รษิทัมาเปน็เวลา

หลายป	ีซึง่แตล่ะปมีพีนกังานเขา้รว่มกจิกรรม

ดังกล่าวเป็นจำานวนมาก”

 นางสาววรณัน พืน้ผา	กลา่วกบัผูส้ือ่ขา่ว

“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	 ว่า	 จากการที่
บริษัทได้จัดกิจกรรมการทำาบุญตักบาตร
และหล่อเทียนพรรษา	 เนื่องในวันเข้าพรรษา
นั้น	 เป็นการเปิดโอกาสในการให้พนักงาน
และรวมทั้งตัวดิฉันเองได้ร่วมทำาบุญ	 และ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและเป็นตัวแทน
ในการร่วมถวายเทียนพรรษา	ทำาให้รู้สึกดีใจ	
มีความสุข	 และอิ่มบุญมาก	ที่ทำาหน้าที่เป็น

พุทธมามกะ	ซึ่งจะมีโอกาสน้อยมากในการที่

จะได้ไปทำาบุญที่วัด	และหลาย	ๆ 	ท่าน	รวมทั้ง

ตัวดิฉันเองต่างมีภารกิจไม่มากก็น้อย	บริษัท

ได้เล็งเห็นความสำาคัญทำาให้มีโอกาสร่วม

กิจกรรมกับพนักงานคนอื่น	 ๆ	 และเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน

ซึง่เปน็สิง่ทีด่แีละควรรว่มกนัสบืสานประเพณี

อันดีงานของไทยกันต่อไปเรื่อย	ๆ	
 นางสาวพิมพิชชา ศรีเล็ก	 กล่าวว่า
ตามที่ได้ร่วมกับฝ่าย	 ERL	และพนักงาน	 ใน
การไปทำาบุญถวายเทียนพรรษา	แด่วัดดอน-
สำาราญและวัดท่ามะนาว	ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้
เคียงไม่ห่างไกลจากบริษัท	นอกจากจะได้ไป
ถวายเทียนแล้ว	 ยังได้ฟังคำาเทศนาสั่งสอน
ธรรมะหลายอยา่ง	โดยใหเ้รารำาลกึถงึพระคณุ
บิดามารดา	ครูบาอาจารย์	มากย่ิงข้ึน	นอกจาก
ไดท้ำานบุำารงุพทุธศาสนาแลว้ยงัทำาใหม้คีวาม
สุขใจมาก	ยิ่งขึ้น
	 ด้านบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จำากัด	ร่วมกับ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต	1	ภายใต้ชื่อ	
(ศรชล.เขต	1)	นำาโดยนาวาเอกวศิน	สระศรีดา
รองผู้อำานวยการยุทธการ	 ทัพเรือภาคที่	 1	
พร้อมด้วยนายมานพ	 เหลืองไพโรจน์	 ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือ	
ผู้บริหารและพนักงาน	พร้อมด้วยคณะทหาร
จากทัพเรือภาคที่	 1	 ร่วมกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา	 เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา	ณ	วัด
บ่อทองหลาง	และวัดท่ามะนาว
	 ในส่วนของบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	
จำากัด	(มหาชน)	หรือ	ทีซีอาร์เอสเอสนั้น	เปิด
โอกาสให้พนักงานใกล้ชิดกับพุทธศาสนา	
ทำาความดี	 ทำาจิตใจให้เบิกบานผ่องใส	 และ
เสริมสร้างจิตสำานึกที่ดีของพนักงานในการ
ทำาประโยชน์ต่อชุมชน	ภายใต้ชื่อ	 “โครงการ
ทำาบุญถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์	
และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”	นำา
โดยนางสุนีรัตน์		มณีสว่างวงศ์	ผู้จัดการส่วน
ทรัพยากรบุคคล	2	นำาเพื่อนพนักงานกว่า	20	
คน	ร่วมกิจกรรมทำาบุญถวายเครื่องสังฆทาน
แกพ่ระสงฆ	์ณ	วดัหว้ยทรายขาว	ตำาบลกำาเนดิ
นพคุณ	อำาเภอบางสะพาน
	 กิจกรรม	 “โครงการทำาบุญถวายเครื่อง
สังฆทานแก่พระสงฆ์	 และเลี้ยงอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน”	เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรม	Happy	Workplace	จัดขึ้นเพื่อให้
พนกังานทีม่วีนัคลา้ยวนัเกดิเปน็ประจำาในทกุ
เดือน	มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม	โดยประกอบด้วย
การทำาบุญถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์
และเล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตามโรงเรียน
ต่างๆ	 ที่อยู่ในเขตพื้นที่	 อำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย

SSI UK             ต่อจากหน้า 1

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ความสำาเร็จ

ในครั้งนี้นับเป็นปัจจัยสำาคัญ	 และเป็น

กำาลังใจแก่ทุกคนในการผลักดันเราให้

ก้าวไปข้างหน้า	ผมเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นจุด

เริ่มต้นของแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องไปสู่การทำากำาไรอย่างเต็มศักยภาพ	

ในฐานะตัวแทนของพนักงานเอสเอสไอ	

ยูเค	ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน	 ไม่

ว่าจะเป็นบริษัทแม่	 คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้

เสียทุกท่าน”

 เอสเอสไอ รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดบูธชมรม SSI To Be 
Number One ในกจิกรรมวนัตอ่ตา้น
ยาเสพติดโลก			เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2557	
ชมรม	SSI	To	be	number	one	นำาโดย	คุณชลเทพ		
ตั้งเขาทอง	ประธานฝ่ายกิจกรรม	 และคุณวัชรา	
เครือแดง	ประธานชมรม	SSI	To	be	number	one	ได้นำา
สมาชกิชมรมเขา้รว่มกจิกรรมวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิ
โลก	ณ	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดย
มีนายวีระ ศรีตระกูล 	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด	พร้อม
คณะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธชมรม	SSI	
To	be	Number	One	ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว	SSI	
ยงัไดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1	ในการจดัประกวด
บธูนทิรรศการประเภทสถานประกอบการ	อกีดว้ย

X

SSI p.3.indd   1 7/14/2557 BE   22:23



ประจำ�วันที่  16  กรกฎ�คม  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนนิทร ์ อนิทรพ์รหม , นายณฏัตพงศ ์ จงสรุสทิธวิฒัน ์, นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอ่ึง้ , นางสาวเคลอืวลัย ์ ชา้งเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว้
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ร.ร.นาผักขวง     ต่อจากหน้า 1

 นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท  สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เปดิเผย
กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” จากนโยบาย
การสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในด้านการพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของบริษัท โดยการ
สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ จนประสบ
ความสำาเรจ็และโรงเรยีนดงักลา่วไดพ้ฒันาเปน็สถาน
ศึกษาต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในปี 2557 
เอสเอสไอได้ขยายขอบข่ายการดำาเนินงานไปสู่การ
ดำาเนินงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในรุ่นที่สอง ให้
กับโรงเรียนท่ีมีความมุ่งม่ันและมีความพร้อมในการ
ดำาเนินการ ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านนาผักขวง
สำาหรับการดำาเนินการโครงการดังกล่าว
 “ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของเอสเอสไอได้มีการ
หารือกับคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านนาผักขวง และพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความตั้งใจและได้นำาโครงการดังกล่าวไปสื่อสาร
รวมทั้งขอประชามติจากที่ประชุมหมู่บ้านซึ่งได้เห็น
ชอบใหด้ำาเนนิโครงการดงักลา่วเพราะเปน็โครงการที่
กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัทัง้โรงเรยีน นกัเรยีน และชมุชน 
ซึ่งในส่วนของการดำาเนินการนั้น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม เอสเอสไอจึงได้อำานวยความสะดวกให้
กบัโรงเรยีนในการศกึษาดงูานเพือ่สัง่สมประสบการณ์
ก่อนดำาเนินการในลำาดับถัดไป”
 ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา เอสเอสไอ ได้เริ่มให้ 
การสนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม
ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกับที่กำาลัง
ดำาเนินการในปัจจุบัน จนถึงวันนี้กิจกรรมด้านโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ ของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์มี
ความเข้มแข็ง สามารถเป็นศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่การ
เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ จนถึงกระบวนการจัดจำาหน่ายสินค้า
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งได้ฝึกให้นักเรียนจัดทำา
ระบบบัญชี เพื่อที่เมื่อมีผลกำาไร ก็จะได้นำาปันผล
จัดสรรปันส่วนให้กับสมาชิกของแต่ละชุมนุมด้วย
 นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมดูแลเป็นพี่เลี้ยง
โครงการน้ีเปิดเผยว่า เอสเอสไอจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่
อ.บางสะพานให้แก่ คณะครู ผู้นำาชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดนาผักขวง ต.ชัยเกษม

อำาเภอบางสะพาน จำานวน 25 คน ศกึษาดงูานโรงเรยีน
บ้านวังนำา้เขียว ต.ร่อนทอง และโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
ต.ชยัเกษม ซึง่เปน็โรงเรยีนเครอืขา่ยตน้แบบเศรษฐกจิ
พอเพยีงฯ พืน้ที ่อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์เมือ่
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาดูงาน
กจิกรรมดา้นการเกษตรครบวงจรไดแ้ก ่การเลีย้งไกไ่ข ่
การเลี้ยงหมูป่า เลี้ยงปลา ปลูกผัก การเพาะเห็ด และ
การทำาปุ๋ยอินทรีย์  
 ซึง่การจดักจิกรรมศกึษาดงูานในครัง้นี ้ จะเปน็
การจุดประกายความคิด เพื่อเป็นการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์ของคณะครู และนักเรียนของโรงเรียน
วัดนาผักขวง ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่ม
กิจกรรมภายใต้ “โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ
เพื่อความยั่งยืน” ที่ เอสเอสไอได้ให้การสนับสนุน
กระบวนการการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาค
ปฎิบัติที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโรงเรียนบ้าน 
วังนำ้าเขียว และโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ที่ร่วมเป็น
เครอืขา่ยตน้แบบใหก้บัโรงเรยีนในพืน้ที ่อ.บางสะพาน   
ในดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงผา่นกจิกรรมดา้นการเกษตร
แบบผสมผสาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกิจกรรม
ดา้นการเกษตรทีเ่หน็ และจบัตอ้งไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม
อนัจะทำาใหค้ร ูนกัเรยีน และชมุชนเกดิความเชือ่มัน่ถึง
ความเป็นไปได้ในการจัดทำากิจกรรม เพ่ือนำาไปปรับปรุง
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน และชุมชน
ข้างเคียง เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบกับชุมชนใกล้เคียง
ได้มาศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป   

 ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าว
กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กเพิ่มเติมว่า 
“การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ 
ที่ต้องการจะจุดประกายความคิดในเรื่องกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการ พร้อมทั้งประเมินตนเองว่าสามารถ
ทำาได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้รูปแบบกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในเชิง
ประจักษ์ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เมื่อกลับมา
แลว้กจ็ะนำาความรู ้และประสบการณท์ีไ่ดร้บัไปขยาย
ผลต่อในโรงเรียนในอนาคตอันใกล้ นี้ 
 เอสเอสไอ ในฐานะผู้ประสานงานของโครงการฯ
ที่ดำาเนินงานร่วมกับโรงเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด 
พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งการสนับสนุนกิจกรรม และ
ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน และคนในชุมชนได้สามารถนำาไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างแท้จริง ต่อไป
 นายธนู อ้นทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านนา
ผักขวง ต.กำาเนิดนพคุณ หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมศึกษา
ดูงานกล่าวว่า “วันนี้ผมได้มาศึกษาดูงานในเรื่อง
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงฯ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่
ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครู และนักเรียนนำาความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับกิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้นภายใน
โรงเรยีนวดันาผกัขวง เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีส่ามารถ

นำาไปปรับใช้กับกิจกรรมด้านการเกษตรของโรงเรียน 
ซึ่งเมื่อกิจกรรมมีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม 
ชุมชนก็สามารถนำาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม
ของแต่ละบ้านได้อีกด้วย”
  ด้านนายธนศักด์ิ แสนสิงห์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดนาผักขวงบอกว่าการที่ผม
ร่วมกับคณะครู และนักเรียนมาดูงานเรื่อง โรงเรียน
เศรษฐกจิพอเพยีงในวนันีน้บัวา่เปน็ประสบการณท์ีด่ี
ทำาให้ได้รับรู้ข้อมูลอะไรที่ใหม่ๆ นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงในตำารา  แต่ยังสามารถนำา
ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความ
เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนภายในโรงเรียน
ซึ่งกิจกรรมบางอย่างโรงเรียนสามารถนำาไปต่อยอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และชุมชนต่อไป
 สำาหรับเด็กชายรวิพล ทองศิริ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนาผักขวง กล่าวว่าตน
ไดม้าดูงานเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงฯ เปน็ครัง้แรกทำาให้
ได้รับความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
ทัว่ไปได ้เชน่การเพาะเหด็ การทำาปุย๋ การปลกูผกั การ
เล้ียงไก่ การเล้ียงหมู และจะนำาความรู้ท่ีได้ในวันน้ีไปใช้
ในโรงเรยีน และบอกพอ่แมด่ว้ยวา่การทำาเกษตรแบบ
พอเพียงฯ ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ได้ด้วย
 เช่นเดียวกับเด็กหญิงสุชาดา ชำานาญภูมิ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาผักขวง 
บอกว่า”วันนี้หนูได้มาโรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว และ
โรงเรยีนบา้นหนองจนัทรซ์ึง่นบัวา่เปน็ครัง้แรกของหนู
กับเพื่อนๆ ที่ได้มาโรงเรียนนี้เพื่อดูงานศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
กับกิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนของหนู ซึ่งใน
วันนี้หนูได้มาดูการเลี้ยงหมู  การทำาปุ๋ย  การเลี้ยงไก่
การเล้ียงกบ การปลูกผักสวนครัวไว้ทำากินเอง ซ่ึงหลายๆ
กิจกรรมของโรงเรียนที่นี่หนูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ที่ 
ไม่ต้องคอยพ่ึงพาหาซ้ือส่ิงของท่ีจะต้องทำากินจากตลาด
ทำาให้ช่วยลดรายจ่ายได้ด้วย เมื่อหนูกลับโรงเรียนไป
แล้วหนูจะบอกน้องๆ ที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้ให้ร่วมกัน
ตั้งชมรมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะ”
 ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีใหม่ตาม 
พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภคพยายามเริ่มต้นผลิต 
หรือบริโภคภายใต้ขอบเขตข้อจำากัดของรายได้ หรือ
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือหลักในการลดการ
พึง่พาเพิม่ขดีความสามารถในการควบคมุการผลติได้
ดว้ยตนเอง และลดภาวะการเสีย่งจากการไมส่ามารถ
ควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ทำาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำาไปสู่เป้าหมายของ
การสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้

        เอสเอสไอ มอบชุดคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
      ตำารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไปสำานกัประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอำานวยการ 4 ตำารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
มี พ.ต.ท.ประยูร รัตนพงศ์ สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.
ประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

X 

        “เคร่ืองม้วนและจ่ายสายเคเบ้ิลด้วยแขนแบบโต๊ะหมุน” 
WCE คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเย่ียม ประจำาปี 2557
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบ 
“รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเยี่ยม ประจำาปี 2557” จากสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)แก่ นายสมบัติ จูงจิตรดำารงค์ ผู้แทนบริษัท เวสท์โคสท์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ใน        
งานประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เนื่องในวันนักประดิษฐ์กับผลงาน 
“เครือ่งมว้นและจา่ยสายเคเบิล้ดว้ยแขนแบบโตะ๊หมนุ” (Turntable and Loading 
Arm) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องแรกในเอเชีย ใช้ในงานวางสายเคเบิลใต้นำ้า ณ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

X
 

 เอสเอสไอสนับสนุนข้าวมัสยิด 
 บางสะพาน      บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดย
นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สาย
กิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม 
เป็นผู้แทนบริษัท ร่วมมอบข้าวสารให้กับมัสยิด
บางสะพาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด
เดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมในอำ า เภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประจำาป ี2557
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วันตอตานยาเสพติด บริษัทในเครือสหวิริยา
รวมออกบูธ TO BE NUMBER ONE จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ น.3

●  รวมภาพกิจกรรม

พนักงานรวมกันสรางสรรคผลงาน
เครือ่งประกบเหลก็อตัโนมติ
นวัตกรรมใหม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให บจก.ประจวบสตีล

ปที่  5   ฉบับที่  103   ประจําวันที่  16  กรกฎาคม  2557

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

บจก.ประจวบสตีล (สาขาบางปะกง) บริษัทในเครือสหวิริยา คิดคน
นวัตกรรมใหม “เครื่องประกบเหล็กอัตโนมัติ” ภายใตทีมงานมาก
ประสิทธิภาพ พรอมดวยการสนับสนุนจากผูบริหารบริษัท สรรสราง
นวัตกรรมใหมๆ ชวยเพิ่มกําลังการผลิตสินคาในแตละเดือน ตอบสนอง
ความตองการลูกคา อํานวยความสะดวกใหพนักงานทํางานไดรวดเร็ว 
ลดการใชกําลังคน ลดผลกระทบเรื่องเสียง ผูบริหารเตรียมเดินหนานํา 
“เครื่องประกบเหล็กอัตโนมัติ” ใชในไลนการผลิตอื่นๆ

เครอืสหวริยิา - ชาวบางสะพาน 
มองเปาหมายพฒันาเศรษฐกจิชมุชนรวมกนั
ผานกจิกรรมสนิคาชมุชนเคลือ่นที่

 ั

พี่นองบานระหาร ฝายทา หลักเมือง เสนอโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ใหนาอยูกับสสส. พรอมความรวมมือจากทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา 
เปนพี่เลีย้งใหคาํปรกึษาขอมลูความรูกับชมุชน สงเสริมใหชมุชนขบัเคลือ่น
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมนาอยู
  “รวมสรางชมุชนและทองถิน่ใหนา
อยู”…สิ่งที่ชุมชนใหความสําคัญในการ
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันนั้นเพื่อพัฒนา

ชุมชนตนเองใหนาอยูทั้งในดานสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ใหทุกดาน
พฒันาไปพรอมๆ กนั    : อานตอหนา 3

พ่ีนองบางสะพาน 3 พ้ืนท่ีเสนอโครงการเขา สสส.
เครือสหวิริยารวมเปนพ่ีเล้ียง ทําแผนสอดคลองวิถีชุมชน

●  อบรม

ฝายทรัพยากรบุคคล เครือสหวิริยา
จัดอบรมหลักสูตร “วิธีบริหาร
คนเกงและคนที่แตกตาง” น.4

●  รับรางวัล

บจก.บี.เอส.เมทัล บางสะพาน
รับรางวัลความปลอดภัยในการ
ทํางานแหงชาติ ครั้งที่ 28 น.4

การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา

นําเสนอ
กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

ของ
บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย

วิถีสิ่งแวดลอมดี ๆ
คูกับ อ.บางสะพาน

       นายคมสัน ประชากริช  กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ประจวบสตีล จํากัด 
บริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งเปนบริษัท
ผลิตเหล็กรูปพรรณตัวซี สําหรับใช

ในงานโครงสรางตางๆ ใหสัมภาษณ
ถึง “เครื่องประกบเหล็กอัตโนมัติ” 
นวตักรรมใหม ทีส่ามารถชวยเพิม่กาํลงั
การผลิตสินคา  :อานตอหนา 2

กวา 4 ป ของกิจกรรม
สินคาชุมชนเคล่ือนท่ี ซ่ึง
เปนความรวมมือระหวาง
กลุมจัดซ้ือ เครือสหวิริยา 
(ประกอบดวย 8 บริษัท 
คือ  SSI  TCRSS  TCS  BSM
BSBM  WCE  PPC และ 
LINE)    : อานตอหนา 2น.3
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ประจำ�วันที่  16  กรกฎ�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

โดยให้รายละเอียดถึงนวัตกรรมดังกล่าวว่า  
“บจก.ประจวบสตีล ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัท
เครือสหวิริยา ได้นำานโยบายหลักของเครือ คือ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการทำางาน ทั้งเครื่องมือ 
ความคิด การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้องค์กร
ของเรามปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
ดงันัน้ทมีงานของบรษิทัฯ นำาโดยโดยคณุธรีะ สดีี
ผู้จัดการโรงงานฯ เล็งเห็นว่า ในสายงานการผลิต
สามารถท่ีจะมีเคร่ืองมือ 2 - 3 ชนิด เข้ามาดำาเนินการ
แทนพนักงานได้ ซึ่งพนักงานจะได้ไปทำางานใน
สายการผลิตตัวอื่นๆ จึงได้เกิดเครื่องมือ คือ X lift 
(เอ๊กซ์ ลิฟต์) - เครื่องยกผลิตภัณฑ์ขึ้นลง เพื่อนำา
ไปวางและมัดตรึงเตรียมจำาหน่าย ซึ่งก็มีหลายๆ 
โรงงานในเครือสหวิริยาใช้งานอยู่ และอีกหนึ่ง
เครื่องที่เป็นผลงานแห่งความภูมิใจของทีมงาน 
คือ เครื่องประกบเหล็กอัตโนมัติ”
  “โดยเครื่องดังกล่าวฯ ทีมงานโดยคุณวินัย 
พิลึก ผจก.ฝ่ายการผลิต และคุณชิต อินทคง 
หัวหน้าช่าง ของบริษัทฯ ได้ช่วยกันระดมสมอง
คิดค้นข้ึนมาใหม่ ซ่ึงเคร่ืองประกบเหล็กอัตโนมัติน้ี
เป็นเครื่องจักรที่ทำางานต่อเนื่องหลังจากมีการ
ผลิตเหล็กตัวซี ออกมาแล้ว และนำาไปสู่การแพ็ค 
แต่เดิมหลังจากสินค้าออกมาจากไลน์การผลิตแล้ว 

นวัตกรรมใหม่     ต่อจากหน้า 1

สินค้าชุมชนเคลื่อนที่ ต่อจากหน้า 1

ร่วมกับทีมมวลชนสัมพันธ์ และพ่อค้าแม่ค้า
ชาวบางสะพาน ท่ีมีความสนใจเข้ามาขายสินค้า
ในโรงงาน เครอืสหวริยิา เปน็ประจำาทกุเดอืน 
ซึ่งปัจจุบัน “กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนท่ี” 
ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน อ.บางสะพาน ให้หมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง

และมีการพัฒนาทั้งตัวกิจกรรม สินค้า ราคา 
รวมถึงแนวทางการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง
เครือสหวิริยา กับชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ
  โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการ
แผนกมวลชนสมัพนัธอ์าวโุส กลา่วถงึทศิทางการ
พัฒนา และผลสะท้อนของกิจกรรมสินค้าชุมชน
เคลื่อนที่  ว่า  “ในฐานะที่ทีมมวลชนสัมพันธ์  เป็น
ผูป้ระสานงานระหวา่งเครอืสหวริยิากบักลุม่พ่อค้า
แม่ค้าที่มาร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งรับมอบนโยบายการ
ดำาเนินงาน ท้ังยอดการขาย เป้าหมาย ร้านค้า 
คุณภาพสินค้า  สินค้าใหม่ๆ  และอื่นๆ  ที่จะทำาให้
กิจกรรมฯ น้ี มีการพัฒนาก้าวหน้า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ จากการ
ทำางานรว่มกนัทัง้ 3 ฝา่ย ทำาใหไ้ดข้อ้สรปุทีต่รงกนั
คอื การเพิม่จำานวนครัง้ของกจิกรรม เปน็ 2 ครัง้ตอ่

การพลิกสินค้าเหล็กตัวซีให้ประกบกันนั้น จะใช้
แรงงานคน ซึ่งหน้าที่ของเครื่องนี้ คือ เป็นเครื่อง
ทีพ่ลกิเหลก็ใหม้าประกบกนัได ้โดยมตีวัไฮโดรลคิ
ที่ทำาหน้าที่ยก และประกบ พร้อมทั้งมีระบบ
เซนเซอร์ ทำางานร่วมกัน (ดังภาพแนบ) ทำาให้การ
ยกเหล็กมาประกบเพื่อเตรียมแพ๊คนั้น ทำางานได้

โดยอัตโนมัติ ส่วนพนักงานมีหน้าที่คอยเช็คและ
กำากบัความเรยีบรอ้ยของสนิคา้ และพนกังานสว่น
หนึง่ทีเ่คยอยูห่นา้งาน สามารถกระจายไปในสาย
การผลิตอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ เรียกว่าเกิดประสิทธิภาพ
ทั้งงานและคน เรียกได้ว่าเป็นไอเดียเจ๋งๆ และ
คิดค้นขึ้นมาใช้เป็นบริษัทแรกของเครือสหวิริยา 
สำาหรบัตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ของการคดิคน้เครือ่งนี้
คือ กำาลังการผลิตสินค้าของบริษัทมีการเพิ่มขึ้น

โดยเครื่องนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตเฉลี่ย        
ต่อคนได้มากขึ้นอีก 50% ซึ่งพนักงานและทีม         
ผู้บริหารก็มีความภูมิใจมาก และเตรียมจะนำาเคร่ือง
ประกบเหลก็อตัโนมตันิี ้ไปใชใ้นไลนก์ารผลติอืน่ๆ 
ของ บรษิทัฯ เพิม่เตมิอกี ตัง้เปา้วา่ปนีีน้า่จะมเีพิม่
อกีประมาณ 2 - 3 เครือ่ง และจะใหค้รบทัง้ 8 เครือ่ง 

พร้อมกับจะนำาข้อมูลการทำางานของเครื่องแรกนี้
ไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอื่นๆ       
ต่อไป ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยกัน
สร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์กรของเรา”

  ดา้นนายธรีะ สดี ีผูจ้ดัการโรงงาน ในฐานะ
หัวหน้าทีมดำาเนินงาน ได้กล่าวถึงผลงานเครื่อง
ประกบเหล็กอัตโนมัติ ว่า “จากที่ทีมงานเราได้
โจทย์มาทั้งเรื่องการเพิ่มกำาลังการผลิต การเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้พนักงาน รวมถึงการเดินหน้า
พัฒนางานพัฒนาคนไปด้วยกันนั้น ทำาให้ทีม
งานระดมความคิดว่า งาน เครื่องมือ คน ต้อง
ทำางาน และพัฒนาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
จงึเปน็ทีม่าของเครือ่งฯ ดงักลา่ว เริม่จากออกแบบ 
ทดลอง ศึกษางานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และใช้
ความรู้ของช่างผู้ชำานาญงานกว่า 30 ปี ทำาให้ได้
เครื่องประกบเหล็กอัตโนมัตินี้ ได้มาใช้งานแบบ
เต็มประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้งานที่ทำาอยู่ 
คนในองค์กรมีความสุข และสร้างให้องค์กรไปสู่
เปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ซึง่นอกจากจะชว่ยเพิม่กำาลงัการ
ผลิตสินค้าในแต่ละเดือนแล้ว เวลาเครื่องประกบ
เหล็กฯ ทำางานร่วมกับ X lift ก็จะช่วยลดเรื่องเสียง
ในการทำางานได้อีกด้วย และในฐานะที่เป็นหนึ่ง
ในทีมงาน ขอชื่นชมทุกท่าน และพวกเราตั้งใจ
ร่วมกันว่าจะพยายามพัฒนางานต่างๆ ให้บริษัท
เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง” นายธีระกล่าว

คมสัน ประชากริช
กรรมการผู้จัดการ
บรษิทั ประจวบสตลี จำากดั

เดือน เพื่อช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้ซื้อ คือพนักงาน
ในเครือฯ ได้ท่ัวถึง ส่งผลถึงยอดขายท้ังปีท่ีต้ังไว้คือ
600,000 บาท ซึ่งยอดขายนี้การตั้งเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยจะเห็นว่าผลตอบรับแต่ละเดือนเป็นท่ีน่าพอใจ”
  “ณ ปัจจุบันน้ีมีร้านค้าสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม
มากขึน้ ลา่สดุ ณ เดอืน มถินุายนทีผ่า่นมา ปดิการ
ขายที ่บมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย ไดท้ี ่27,260 บาท 
มีร้านค้าร่วมกิจกรรม 17 ร้านค้า จาก 7 ตำาบล ใน
อำาเภอบางสะพาน  สำาหรบัที ่ บมจ.สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี ปิดการขายที่ยอด 43,770 บาท มี
ร้านค้าร่วมกิจกรรม 18 ร้านค้า จาก 7 ตำาบล 
อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อยเข้าร่วม 
1 ร้าน ทำาให้ยอดการขายรวม ม.ค. - มิ.ย. อยู่ที่
ประมาณ 381,425 บาท โดยทมีงานฯ พยายามหา
กิจกรรมกระตุ้นการขาย-ซื้อ ต่อเนื่อง อาทิ จัดหา
สินค้าใหม่ๆ ที่ลูกค้าต้องการ ดูแลเรื่องคุณภาพ
การบรกิาร คณุภาพสนิคา้ ฯลฯ เนือ่งจากเราจดัทำา
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
ทุกๆ ครั้งที่จัดกิจกรรม ทำาให้ทราบได้ว่าต้องมี
การเพิ่ม ลด หรือปรับปรุงการบริการด้านใด อาทิ 
พนักงานตอบแบบสอบถามว่า กิจกรรมนี้ทำาให้
เกิดความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือ 
อยากใหม้กีารเพิม่สนิคา้ใหม้ากขึน้ แมค่า้มคีวาม

เป็นกันเอง ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องได้
นำาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ประเมิน ให้เข้าใจ
ตรงกนัทกุฝา่ย เพือ่นำาไปสูถ่งึแนวทางการทำางาน 
การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนบางสะพานใหด้ยีิง่ขึน้
ต่อไป ซึ่งหากมองไปถึงการต่อยอดอื่นๆ จากการ
จัดกิจกรรมนี้ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจการเงิน
หมุนเวียนแล้ว การพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ 
ความคิดใหม่ๆ ของพ่อค้าแม่ค้า จะนำาไปสู่การ
สรา้งงานสรา้งอาชพี ไอเดยีใหม่ๆ  ได ้นัน่คอื ความ
ไม่หยุดนิ่งของงานพัฒนา ที่เป็นจุดประสงค์หลัก
อยา่งหนึง่ของการจดักจิกรรมนีข้ึน้มา สดุทา้ยแลว้
ต้องขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีสำาหรับกิจกรมนี้”
  สว่นหนึง่ของความคดิเหน็พนกังานในเครอื
สหวิริยา ฐานะผู้ซื้อ นางสาวศิริพร เรือนจันทร์  
เจ้าหน้าที่ สำานักงานกิจการภายนอก SSI
  “สินค้าที่ซื้อส่วนมากจะเป็นของทะเลแห้ง 
จำาพวกปลาหมึกและผลไม้ กิจกรรมสินค้าชุมชน
เคลื่อนที่ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและทำาให้
พนักงานมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า 
เพราะนำามาขายทีบ่รษิทัโดยตรง มคีวามพงึพอใจ
ในกิจกรรมนี้มากค่ะ สะดวกในการซื้อและราคา
ไม่แพง ส่วนที่อยากให้ปรับปรุงเรื่องสถานที่จัด
กิจกรรม ในอนาคตอาจมีการขยายให้กว้างขวาง
มากขึ้นหน่อย”
  กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ จัดขึ้นเดือน
ละ 2 ครัง้ โดยจดัขึน้ชว่งปลายเดอืน ณ บมจ.เหลก็
แผ่นรีดเย็นไทย และ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
โดยมีร้านค้าจาก 7 ตำาบลในอำาเภอบางสะพาน 
เข้าร่วมจำาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ให้กับ
พนักงานในเครือสหวิริยา เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ให้เศรษฐกิจชุมชนมีการหมุนเวียน และเข้มแข็ง

ขอ้มลู: บรษิทั ประจวบสตลี จำากดั (PSC)
 ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2549 ผลิตเหล็กรูปพรรณตัวซี
ท่ีใช้เป็นเหล็กสำาหรับโครงสร้างอาคารต่างๆ โดยมี
เหลก็กลา้คารบ์อนรดีรอ้นแผน่มว้นเปน็วตัถดุบิ
 ปัจจุบันมีโรงงาน 2 สาขา ต้ังอยู่ท่ี อ.บางสะพาน 
ประจวบครีขีนัธ ์และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 
รวมกำาลงัการผลติ 720,000 ตนัตอ่ป ีเปน็โรงงาน
ผลิตเหล็กตัวซีที่มีกำาลังการผลิตเป็นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศไทย ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยกระทรวง
อตุสาหกรรมเปน็ผูก้ำาหนด ตาม มอก.1228-2549
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ประจําวันที่  16  กรกฎาคม  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

เสนอโครงการเขา สสส. ตอจากหนา 1

ซึ่งสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน คือ ความรู 
ความเขาใจ หลักการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
ซึ่งแผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา เล็งเห็นถึง
ความตองการของชุมชนจึงไดเขามามีบทบาท
ในการเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาพี่นองชาวอําเภอ
บางสะพานมาตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน โดยหวัง
ใหทุกชุมชนในอําเภอบางสะพานไดรับความรู
ความเขาใจมากที่สุดเพื่อนําไปพัฒนาชุมชน
ตนเองอยางยั่งยืน ตามความเหมาะสมของ
แตละชุมชน ซึ่งลาสุดชุมชนบานระหาร หมู 4 
ต.กําเนิดนพคุณ บานฝายทา หมู 1 และบาน
หลักเมือง หมู 5 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ  ไดเขาเสนอโครงการกับ
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) ณ โรงแรมเดอะรีช จังหวัดนนทบุรี เพื่อนํา
ความรูจากหนวยงานภายนอกและงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนจากการนําเสนอโครงการมา
จดุประกาย กระตุน เสรมิพลงับคุคลใหมขีดีความ
สามารถและสรางสรรคระบบสงัคมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาวะท่ีดี ซ่ึงทุกชุมชนมีเปาหมายใหสมาชิกใน
ชุมชนรูจักการพึ่งพาตนเอง ใชวิถีชีวิตพอเพียง
และพฒันาใหกลายเปนสงัคมนาอยู เชน ปลกูผกั
ปลอดสารพิษ ลดเหลา บุหรี่ หันมาออกกําลังกาย 
สงเสริมกิจกรรมครอบครัวอบอุน ฯลฯ
  ทั้งนี้ แตละชุมชนไดนําเสนอโครงการที่
เหมาะสมกับชุมชนของตนเองและสามารถพัฒนา
ไดอยางตอเนือ่ง โดยระยะเวลาในการดาํเนนิการ
โครงการฯ มีระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม 
57 - กรกฎาคม 58 รวมงบประมาณกวา 5 แสน
บาท โดยแตละชุมชนมีการเสนอโครงการดังนี้ : 
  ชุมชนบานระหาร หมู 4 ต.กําเนิดนพคุณ 
เสนอโครงการ “เตมิความสขุรวมสรางบานระหาร
ใหนาอยู” โดยมีกิจกรรมการจัดต้ังกลุมออกกําลังกาย

ในชุมชน และการปลูกผักแบงปนในชุมชน 
  ชมุชนบานฝายทา หมู 1 ต.พงศประศาสน 
เสนอโครงการ “บานฝายทารวมรักษาปาชาย
เลน” โดยมกีจิกรรม การดแูลฟนฟแูละอนรุกัษปา
ชายเลน และกจิกรรมเพาะกลาไมแลวนาํไปปลกู
ปาชายเลน 

 
 

    ชุมชนบานหลักเมือง หมู 5 ต.พงศประศาสน
เสนอโครงการ “ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ” 
โดยมีกิจกรรมรณรงคใหลด ละ เลิก การสูบยา
ในชุมชน 

  นายรังสรร พุทธวงศ ผูจัดการแผนก
พัฒนาชุมชนอาวุโส เครือสหวิริยา กลาววา “ใน
ฐานะพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาวันนี้เห็นความ
สําเร็จของชุมชนแลวในระดับหนึ่ง เห็นวาทุกคน
รวมมือกันผลักดันงานพัฒนารวมกันเพื่อขับ
เคลื่อนใหชุมชนเดินหนาไปในทิศทางที่ดี คาดวา

ชุมชนอําเภอบางสะพานจะกลายเปนสังคมแหง
ความสุข เปนสังคมนาอยู ทั้งนี้ ทุกคนเริ่มมอง
ที่เปาหมายเดียวกันมากขึ้น ทุกคนในชุมชนให
ความรวมมือกันมากขึ้น ที่ผานมาชุมชนในพื้นที่

เปาหมายใน 4 ตําบล อ.บางสะพาน ไดเขารวม
โครงการแลว 11 หมูบาน โดยป 2555 : 2 หมูบาน ป 
2556 : 6 หมูบาน และป 2557 เสนอใหม 3 หมูบาน 
รวม 11 หมูบาน ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมตามความ
ตองการของชุมชนตนเองเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ภายใตขอกําหนดกฎเกณฑการดําเนิน
งานตามกรอบการสนับสนุนของ สสส.ซึ่งคาด
วาในอนาคตจะมีชุมชนอื่นๆที่สนใจและเสนอ
โครงการเขารับการสนับสนุนจากสสส.เพิ่มขึ้น 
เนือ่งจากมปีระโยชนและเกดิผลเปนรปูธรรม โดย
เฉพาะอยางยิ่งเปนการเพิ่มเพื่อนภายนอกซึ่งจะ
ไดนาํความรูมาปรบัใชกบัชมุชนและพฒันาชมุชน 
ซึ่งจากการรวมดําเนินงานโครงการกับ สสส.เปน
ประโยชนตอชมุชนอยางมาก ทัง้ทางตรงและทาง
ออม ทางตรง คือ ชุมชนมีภาคีภายนอกเขารวม
สนับสนุนพัฒนาชุมชนตนเอง ทั้งงบประมาณ 
แนวคิด กระบวนการจัดทําขอมูล แผนงานแลว
รายงาน รวมถึงองคความรูตางๆ จากสสส.โดย
เฉพาะอยางยิ่งผลที่เกิดจากการดําเนินโครง
การฯ จะตอบสนองความตองการแกไขปญหา
หรอื พฒันาชมุชนไดตรงจดุเพราะมาจากขอเสนอ

ของชมุชนเอง สวนประโยชน ทางออม คอื ชมุชน

ไดรวมมือกันริเริ่มดําเนินการพัฒนาตนเองตั้งแต

เริ่มคิดรวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน 

เกิดเปนประสบการณ บทเรียน และความรูจาก

การทํางานรวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคน 

พัฒนาองคกรของชุมชน เพื่อพัฒนาตอยอดไปสู

กจิกรรมอืน่ๆ  ทมีพฒันาชมุชนคาดหวงัเปนอยาง

ยิ่งที่จะเห็นชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ชุมชน

รวมกนัขบัเคลือ่นโครงการ พรอมผลกัดนัใหกลาย

เปนโครงการที่ทุกหมูบานในอําเภอบางสะพาน

สามารถทํารวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดวยกัน

กลายเปนสังคมขนาดใหญที่นาอยูและเปนตน

แบบใหพื้นที่อื่นๆ ตอไป”

รวมภาพกิจกรรม

วันตอตานยาเสพติด
บริษัทในเครือสหวิริยา รวมออกบูธ TO BE NUMBER ONE จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ

  เมือ่เรว็ๆ นี ้บรษิทัในเครอืสหวริยิา 
ประกอบดวย  บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บจก.เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง บจก.บี.เอส.
เมทัล สาขา 1 (บางสะพาน) รวมออกบูธ
ในงาน “มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER
ONE” เนือ่งในวนัตอตานยาเสพติด จัดโดย 
สํานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ซึ่งไดรับเกียรติจากนายวีระ ศรีวัฒน-
ตระกูล ผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ เปน
ประธานเปดงานในพิธี และมอบประกาศ-
นียบัตรใหกับชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานทีเ่ขาประกวดบธูนทิรรศการ 
TO BE NUMBER ONE  ทั้งนี้  บมจ.สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีไดรบัรางวลัชนะเลศิ ประเภท
สถานประกอบการ ซึ่ง บจก.เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง และบจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1
(บางสะพาน) ไดรับรางวัลชมเชย ซ่ึงนอกจาก
การจัดประกวดบูธนิทรรศการแลวมีการ
เดนิขบวนพาเหรดรณรงคตอตานยาเสพตดิ
เพื่อใหทุกคนตระหนักถึงปญหาและโทษ
ของยาเสพติด ณ ลานหนาศาลากลาง
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ อ.เมอืง จ.ประจวบฯ
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ประจําวันที่  16  กรกฎาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

หลากหลายเรื่องราว กับการจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

ความรูเรื่องการกําจัดนํ้าเสีย 
และ กระบวนการบําบัดนํ้าเสียของ บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย - วิถีสิ่งแวดลอมดีๆ คูอําเภอบางสะพาน

 เปนทีท่ราบกนัดวีา “นํา้เสยี” มใีนทกุแหลงกาํเนดิ ทัง้จากบานเรอืน แหลงนํา้ตางๆ  โรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ ฯลฯ ซึ่ง “นํ้าเสีย” หมายถึง นํ้าที่มีสิ่งเจือปนตางๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเปนนํ้าที่
ไมตองการ และนารังเกียจของคนทั่วไป ไมเหมาะสมสําหรับใชประโยชนอีกตอไป หรือถาปลอยลงสูลํานํ้า
ธรรมชาติก็จะทําใหคุณภาพนํ้าของธรรมชาติเสียหายได [ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ]

การกําจัดนํ้าเสียและการควบคุมมลพิษทางนํ้า
 วิธีหนึ่งในการควบคุมการเกิดมลภาวะทางนํ้า ก็คือการไมผลิตสารมลพิษทางนํ้า หรือผลิตใหนอยลง 
เทาทีจ่ะทาํไดหากเกดิมลพษิทางนํา้ขึน้แลวจะตองมกีารกาํจดัมลพษิในนํา้ใหเหลอืนอยทีส่ดุ การกาํจดันํา้เสยี
ทําไดหลายวิธี ดังนี้

 1. การกําจัดนํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาต ิ

          ในนํ้าจะมีจุลินทรียโดยเฉพาะแบคทีเรีย ชนิดที่ใชออกซิเจน ทําหนาที่กําจัดสารมลพิษในนํ้าเสียอยูแลว
โดยธรรมชาต ิการยอยสลายสารมลพษิทีเ่ปนสารอนิทรยีโดยแบคทเีรยีทาํใหลดการเนาเสยีของนํา้ หากมกีาร
ควบคมุจาํนวนแบคทเีรยีใหอยูในชวงทีเ่หมาะสม ไมมากจนเกนิไป จนทาํใหเกดิการขาดแคลนออกซเิจน หรอื
ไมนอยจนเกนิไป จนเกดิการยอยสลายไมทนั นอกจากนัน้ยงัตองควบคมุปรมิาณออกซเิจนในนํา้ใหมมีากพอ 
โดยจดัการใหอากาศในนํา้มกีารหมนุเวยีนตลอดเวลา เชน จดัตัง้เครือ่งตนีํา้ หรอืการพนอากาศลงในนํา้เปนตน

          2. การทําใหเจือจาง
          วิธีนี้เปนการทําใหของเสียหรือสารมลพิษเจือจางลงดวยนํ้าจํานวนมากพอ เชนการระบายนํ้าเสีย ลง
แมนํ้า ทะเล วิธีนี้ตองคํานึงถึงปริมาณของเสียที่แหลงนํ้าจะสามารถรับไวไดดวย นั่นคือจะตองขึ้นอยูกับปริ
มาตรของนํา้ ทีจ่ะใช ในการเจอืจาง และขึน้กบัอตัราการไหลของนํา้ในแหลงนี ้วธินีีจ้งึตองใชพืน้ทีม่าก ปรมิาตร
มาก จึงจะทําใหเกิดความเจือจางขึ้นได ตามมาตรฐานสากลนั้นนํ้าสะอาด ควรมีคาบีโอดี 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
จึงใชเปนนํ้าดื่มได หากคาบีโอดีมากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร ถือไดวานํ้านั้นมีโอกาสเนาเสียได สวนนํ้าทิ้งจาก
แหลงชุมชน และแหลงอุตสาหกรรมมีคาสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตอลิตรและคาบีโอดี 20 มิลลิกรัมตอลิตร 
ดังนั้นนํ้าทิ้งเมื่อถูกเจือจางดวยนํ้าเสียจากแมนํ้าหรือทะเล 8 เทาตัว จะทําใหคาบีโอดีไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอ
ลิตร จึงไมมีความเนาเสีย

           3. การทําใหกลับสูสภาพดี แลวนํากลับมาใชใหม 
          วิธีนี้เปนการทํานํ้าเสียใหกลับมาเปนนํ้าดี เพื่อนํามาใชตอไปไดอีก มักกระทําในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
จะมผีลดเีกดิขึน้ คอืลดปรมิาณของเสยีทีป่ลอยออกจากโรงงาน ประหยดัคาใชจายในการผลติ เนือ่งจากนาํนํา้
ที่ใชแลวกลับมาใชใหมไดอีก นํ้าที่นํากลับมาใชใหมนี้อาจมีคุณสมบัติดอยกวานํ้าที่ใชครั้งแรกดังนั้นจึงนําไป
ใชเปนนํ้าทําความสะอาด รดตนไม เปนตน

           4. การควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้า
          การควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าเปนการปองกันและลดการนําสารมลพิษลงสูแหลงนํ้า กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดกําหนดมาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆใหมี
คาของสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตอลิตร และคาบีโอดี 20 มิลลิกรัมตอลิตร ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
จะตองตั้งอุปกรณกําจัดนํ้าเสียและดําเนินการกําจัดนํ้าเสีย ใหไดมาตรฐาน ดังที่กําหนดไวกอนปลอยลงสูแห
ลงนํ้าธรรมชาติ
 การกําจัดนํ้าทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมเปนการกําจัดสิ่งปนเปอนที่ทําใหนํ้าเสียอยูในเกณฑตํ่าสุดที่
จะปลอย ลงสูแหลงนํ้า ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดมาตรฐาน นํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ที่กําหนดใหโดยองคการอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
กําหนดไดตามตารางมาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

 5. การบําบัดนํ้าเสีย
             แหลงนํ้าที่เกิดนํ้าเนาเสียแลว  จะตองหามทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียลงในแหลงนํ้านั้นอีก ทั้งนี้เพื่อใหเวลา
นํ้าเกิดกระบวนการกําจัดของเสียโดยวิธีธรรมชาติ วิธีนี้ตองใชเวลานาน ดังนั้นจึงสามารถเรงเวลาใหเร็วขึ้น 
ดวยการเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพื่อใหแบคทีเรียสามารถทํางานไดดีขึ้น

  6. การกักเก็บของเสีย ไวระยะหนึ่งกอนปลอยออกจากแหลงผลิต
 วิธีนี้ของเสียจะมีการสลายตัวเองตามธรรมชาติ ในชวงเวลาที่กักเก็บไว
 ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter3/chapter3_water11.htm

การจัดการดานนํ้า : บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด [TCS]
 ในกระบวนการผลติเหลก็แผนเคลอืบของบรษิทั เมือ่มกีารเคลอืบผวิเหลก็โดยกระบวนการเรยีบรอยแลว 
นํ้าจากกระบวนการลางผิว 1 2 3 และ 4 จะเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ Chemical  Treatment คือ การปรับปรุง
คณุภาพนํา้ดวยกระบวนการทางเคมเีปนกระบวนการทีใ่ชสารเคมสีาํหรบับาํบดันํา้เสยี เปนกระบวนการบาํบดั
นํ้าเสียที่คอนขางยุงยาก และมีคาใชจายสูง เนื่องจากตองใชสารเคมีในกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย สารเคมีที่
ใชในแตละขั้นตอนของแตละระบบจะแตกตางกันตามวัตถุประสงคการ ใชงาน สารเคมีที่ใชทั้งกระบวนการ
ทางฟสิกส (physical action) และกระบวนการทางเคมี (chemical action) โดยตองผานการตกตะกอน การดูดซับ
การปรบัคาความเปนกรด-ดาง และการฆาเชือ้โรค เปนตน และในสวนของนํา้ทิง้จากสาํนกังานและโรงอาหาร 
บรษิทัฯ ดาํเนนิการบาํบดัดวยวธิ ีActivated  Sludge  คอื กระบวนการบาํบดันํา้เสยีทางชวีภาพแบบใชออกซเิจน 
โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรีย ทั้งหลายในการยอยสลาย ดูดซับ หรือเปลี่ยนรูปของมลสารตางๆ ที่มีอยู
ในนํ้าเสียใหมีคาความสกปรกนอยลง หลักการทํางานของระบบนี้เปนวิธีที่เลียนแบบธรรมชาติ หลังจากนั้น
จะมีการปลอยลงบอเลี้ยงปลาขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร ดานนอกโรงงาน (สามารถเปนดัชนี้ชี้วัดนํ้าเสียที่
ผานการบําบัดแลว) และมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 2 เวลา คือ 05:00 และ 11:00 น. ในทุกวันที่มีการผลิต 
และมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบการกําจัดนํ้าเสียอยางเขมงวดรวมทั้งใชระบบควบคุมที่ทันสมัย มีการ
ตอระบบสัญญานสงถึงกรมโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง (COD Online) รวมถึงมีการนํานํ้าไปใชในระบบการรดนํ้า
ตนไม สวน ในพื้นที่โรงงานดวย ซึ่ง

ตารางตัวอยางคุณภาพคุณสมบัติของนํ้าเสียที่เขาและออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย

X      บจก.บี.เอส.เมทัล บางสะพาน 
รับรางวัลความปลอดภัยใน
การทํางานแหงชาติ ครั้งที่ 28
นายราเชนทร มณีสวางวงศ กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1
(บางสะพาน) เขารับรางวัลดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
สถานประกอบกิจการดีเดนฯ ระดับประเทศ
ติดตอกัน 5 ปข้ึนไป โดยไดรับเกียรติจาก 
ศาสตราจารยพิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ 
องคมนตรี เปนประธานเปดงานในพิธีและ
มอบรางวัล ในงานสัปดาหความปลอดภัยใน
การทํางานแหงชาติ คร้ังท่ี 28 ภายใตแนวคิด 
“วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองท่ัวไทย
เทิดไทสถาบัน”  และงานการประชุมนานาชาติ
ขององคกรดานความปลอดภัยและอาชีว-
อนามัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค คร้ังท่ี 29
เพ่ือยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
ณ ศูนยประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา 

      ฝายทรัพยากรบุคคล 
เครือสหวิริยา จัดอบรม
หลกัสตูร “วธิบีรหิารคนเกง
และคนที่แตกตาง” 
ฝายทรพัยากรบคุคล เครอืสหวริยิา จัด
อบรมหลักสูตร “วิธีการบริหารคนเกง
และคนที่แตกตาง” โดยมีผูบริหารจาก
บริษัทในเครือสหวิริยา อาทิ บจก.บี.เอส.
เมทัล บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท
บจก.กลุมเหลก็สหวริยิา ฯลฯ เขารวม
อบรม ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นาย           
วรีวฒัน วงษประเสริฐ ผูชวยกรรมการ
ผูจดัการใหญสายทรพัยากรบคุคลและ
ธุรการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  
ใหเกียรติมาบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับความ
แตกตางของคน และแนวทางในการ
บริหารจัดการ พรอมท้ังทราบเทคนิควิธี
การบริหารคนเกง และลูกนองประเภท
ตางๆ ได ณ หองสัมมนาใฝรู สํานักงาน
พระราม 3 กรุงเทพฯ

X

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l) 

Zn (mg/l)

ระบบบําบัด     Chemical  Treatment
นํ้าเสียจาก      กระบวนการผลิตเหล็กแผน
        เคลือบสังกะสี

พารามิเตอร นํ้าเขา นํ้าออก มาตรฐาน

-

-

-

-

5.5 – 9.0

20

120

5.0

7.42

7.00

25

0.575

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l) 

SS (mg/l)

ระบบบําบัด     Activated Sludge
นํ้าเสียจาก      นํ้าทิ้งจากสํานักงานและ
        โรงอาหาร

พารามิเตอร นํ้าเขา นํ้าออก มาตรฐาน

-

-

-

-

5.5 – 9.0

20

120

50

7.57

4

31

< 10

 จากตารางสรปุจะเหน็วา คาชีว้ดัคณุภาพตางๆ ทีไ่ดจากนํา้ทีผ่านกระบวนการบาํบดัแลว อยูในมาตรฐาน
คณุภาพนํา้ทีภ่าครฐัมกีารกาํหนด รวมถงึมกีารตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอม โดยบรษิทัทีป่รกึษาผูเชีย่วชาญ 
และสงผลการตรวจสอบรายงานใหภาครฐัทีเ่กีย่วของไดรบัทราบ รวมถงึการตอกยํา้การตรวจวดัเพิม่เตมิจาก
ศนูยบรหิารจดัการและสงเสรมิสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา เพือ่รวมชวยกนัดูแลคณุภาพสิง่แวดลอมทีด่ใีหอยูคู
กับชาวบางสะพาน
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