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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เ อ ส เ อ ส ไ อ ต ร ะ ห นั ก ก า ร ใ ช
ทรพัยากรน้ําอยางรูคุณคาพรอม
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
เผยโรงงานถกูออกแบบใหมกีาร
หมุนเวียนน้ํามาใชซํ้าไดอยาง
ตอเนื่องในสายการผลิตไมมี
การระบายออกภายนอกโรงงาน 
ในขณะที่กําหนดมาตรการไม
สูบนํ้าจากฝายบางสะพานใน
ชวงฤดูแลง ไมกอใหเกิดปญหา
แยงชิงนํ้าที่ใชรวมกับชุมชนและ
ภาคเกษตรกรรม พรอมเดนิหนา
คุมเขมเฝาระวังคุณภาพนํ้าใน
แหลงน้ําสาธารณะผิวดิน 3 จุด 
บรเิวณคลองทาขาม บริเวณคลอง
แมรําพึงตนน้ํา บริเวณคลองแม
รําพึงทายน้ํา ทุก 6 เดือน และน้ําท่ี
ผานระบบบําบัดนํ้า   อานตอ น.2

SSI เนนจัดการน้ําแบบย่ังยืน
วนใชซํา้-ระบายทิง้เปนศนูย

จัดการนํ้าแบบยั่งยืน  เอสเอสไอใหความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
หนึ่งในนั้นคือการใชนํ้าอยางรูคุณคา และเกิดประโยชนสูงสุดดวยการหมุนเวียนนํ้ากลับมาใชซํ้าอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตั้ง
ระบบบําบัดนํ้าภายในโรงงาน พรอมกับคอยควบคุมดูแลคุณภาพนํ้าอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงแหลงนํ้าชุมชน และไมมีการปลอย
นํ้าทิ้งออกภายนอกโรงงาน

WCEเผยการดําเนนิงานโครงการอาคาร
จัดเก็บถานหิน และลําเลียงถานหิน
กลุมอุตสาหกรรมกระดาษเอสซีจี ทั้ง
สองแหงใกลแลวเสร็จ พรอมจับมือ 
SSI เสริมทัพ วางระบบควบคุมการผลิต
ของเครื่องจักร (Automation System) 

ระหวางเครื่องจักรรุนเกา และรุนใหม ให
สามารถทํางานรวมกันได
  นายรัชฏ จิรโชติกําจร ผูจัดการทั่วไป 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติกลุม 
(GAD) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาววา   อานตอ น.3

      WCEผนึกมือSSIเสริมทัพแกรง วางระบบผลิตกลุมกระดาษSCG

กลุมเยาวชนบางสะพานอาสา 

ภายใต โครงการเยาวชนอาสา 

ปนนํา้ใจสูสงัคมโดยการสนับสนนุ

จากเครอืสหวริยิา รวมคดิรวมแรง

ผลิตเส้ือท่ีระลึก PRAY FOR NEPAL

จําหนายพนักงานเครือสหวิริยา

และประชาชนบางสะพานเพื่อหา

รายไดชวยเหลือผูประสบภัยจาก

เหตุแผนดินไหวประเทศเนปาล 

โดยนาํเงนิรายไดหลงัหักคาใชจาย

มอบผานองคการยนิูเซฟ ประเทศ

ไทย กระตุนเยาวชนมีจิตสาธารณะ

ควบคูกับการเอ้ืออาทรตอเพื่อน

มนุษย  พรอมท้ังสงเสริมใหเยาวชน

บางสะพานไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกลสิ่งเสพติด
     นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน 
ผูจัดการทั่วไปสํานักประชาสัมพันธ
และชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ
ผูบริหารเครือสหวิริยา เปดเผยกับ           
ผูสื่อขาว        อานตอ น.3

รวมใจชวยเนปาลสหวริยิาหนนุเยาวชนอาสา
ผลติเสือ้จําหนายระดมทนุ-มอบผานยนูเิซฟ

 อานตอ น.4

ขอเปดตัวคอลัมนใหมแกะกลอง
ในชื่อ “คอลัมน นองเหล็กเลาเรื่อง” ที่จะพาทาน

ใหไดรับความรู สาระประโยชน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก
คอลัมน “นองเหล็กเลาเรื่อง”
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ประจำ�วันที่  16  พฤษภ�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

จัดการนํ้าแบบยั่งยืน  ต่อจากหน้า 1

ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ทุก
เดอืน เผยผลการตรวจวดัมคีา่ดกีวา่มาตรฐาน
กำาหนด พร้อมร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมการ
อนุรักษ์นำ้า และร่วมตรวจสอบคุณภาพนำ้า
โดยชุมชน
  นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า ด้วยตระหนักดีว่า
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
ประเทศ และตอ้งใชท้รพัยากรธรรมชาตใินการ
ผลิต บริษัทจึงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่อง
กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทรัพยากรนำ้านับ
เปน็สิง่ทีส่ำาคญัในกระบวนการผลติเหลก็แผน่
รีดร้อนชนิดม้วน โดยนำ้าที่โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานนำามาใช้นั้นได้มาจากนำ้าดิบจาก
คลองบางสะพาน ซึง่เปน็แหลง่นำา้ผวิดนิขนาด
ใหญ่ และอยู่ห่างจากโครงการ 13.5 กิโลเมตร 
โดยสูบนำ้ามายังบ่อเก็บนำ้าในโครงการที่มี
ความจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูร้อนที่ทุกครัว
เรอืน และภาคการเกษตรตา่งมคีวามตอ้งการ
ใช้ทรัพยากรนำา้เพ่ิมข้ึน ดังน้ันโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จึงได้กำาหนดมาตรการไม่สูบนำ้า
จากฝายบางสะพานในชว่งฤดแูลง้ซึง่ระดบันำา้
ในฝายตำ่ากว่า 2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบ
โรงงานใหม้กีารหมนุเวยีนนำา้มาใชซ้ำา้ไดอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่งในสายการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิ
ม้วน ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนินการผลิตได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการ
แย่งชิงทรัพยากรนำ้าที่ใช้ร่วมกับชุมชนและ
ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ 

 เอสเอสไอร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 73 ปี กรมการค้าภายใน
 นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวชลธิชา จงรุ่งกีรติ  
ผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกัรฐักจิสมัพนัธ ์บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน     
พร้อมกับได้ร่วมมอบเงินจำานวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุน “กองทุนสวัสดิการข้าราชการ          
และลกูจา้งกรมการคา้ภายใน” โดยมนีายสนัตชิยั สารถวลัยแ์พศย ์รองอธบิดกีรมการคา้ภายใน 
และนายสมศักดิ์   เกียรติชัลักษณ์   ผู้อำานวยการสำานักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า  สำานัก

จัดระบบราคาและปริมาณสินค้า เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 
ที่ผ่านมา

X 

  โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท
ควบคุมการใช้นำ้าในกระบวนการผลิตโดย
มีปริมาณการใช้นำ้าที่  1.24 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนอัตราการใช้นำ้าอยู่ที่ 0.22 ลูกบาศก์
เมตรต่อตันการผลิต ซึ่งลดลงเล็กน้อยตาม

ปริมาณการผลิตเมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 
ซึ่งมีอัตราการใช้นำ้าอยู
ที่ 0.64 ลูกบาศก์เมตร
ต่อตันการผลิต สำาหรับ
สายการผลิตเหล็กแผ่น

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
การจัดการคุณภาพนำ้าของโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน สรา้งความมัน่ใจใหก้บัชมุชนโดย
รอบ และเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้มชมุชน โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานได้มีการจัดตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
นำ้าที่ผ่านระบบบำาบัดนำ้าแล้วภายในโรงงาน 
และคุณภาพนำ้าผิวดินในแหล่งนำ้าสาธารณะ
บรเิวณโดยรอบโรงงาน ตามมาตรการปอ้งกนั
และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม หรือ EIA ขึ้น โดยการว่างจ้างหน่วย
งานกลาง ทีผ่า่นการบัรองมาตรฐานการตรวจ
วัดเข้ามาดำาเนินการเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์
ยังห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 เม.ย.58 
ที่ผ่านมา ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพนำ้าที่ผ่าน
ระบบบำาบัดนำ้าแล้วในโรงงาน มีทั้งหมด 3 
จุด คือ ระบบบำาบัดที่อาคารสำานักงาน ระบบ
บำาบัดที่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และ
บ่อพักนำ้า 300 ลูกบาศก์เมตรของโรงงาน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบ
นำ้ามัน และการตรวจวัดคุณภาพนำ้าผิวดิน มี
ทัง้หมด 3 จุด คอื บรเิวณคลองทา่ขาม บรเิวณ
คลองแม่รำาพึงต้นนำ้า บริเวณคลองแม่รำาพึง
ทา้ยนำา้ พรอ้มกบัไดแ้บง่ดชันตีรวจวดัคณุภาพ 
นำ้า 8 ดัชนี แยกตามประเภทแหล่งนำ้าที่แตก
ต่างกันไป 

  ผู้จัดการทั่วไป สำานักความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม เผยอีกว่า ผลที่ได้จากการ

ตรวจวดัทัง้ 2 ประเภท คอื การตรวจวดัคณุภา

พนำา้ทีผ่า่นระบบบำาบดันำา้แลว้ และการตรวจ

วัดคุณภาพนำ้าผิวดินในแหล่งนำ้าสาธารณะ 

ผลทีไ่ดม้คีา่ดกีวา่มาตรฐานกำาหนด ทัง้นีก้าร

ตรวจวัดคุณภาพนำ้าผิวดินบริษัทจะดำาเนิน

การปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนครั้ง) ในช่วงนำ้าลง (ไม่

มีนำ้าทะเลหนุน) สำาหรับการตรวจวัดคุณภาพ 

นำ้าที่ผ่านระบบบำาบัดนำ้าแล้วจะดำาเนินการ

ตรวจสอบเดือนละ  1  ครั้ง  และนอกจากนี้

เอสเอสไอยังได้ร่วมมือกับชุมชนดำาเนิน

กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใชท้รพัยากรนำา้อยา่ง

รู้คุณค่าและร่วมตรวจสอบคุณภาพนำ้าโดย

ชุมชน ด้วยกิจกรรม เช่น โครงการค่ายนัก

อนุรักษ์รุ่นเยาว์ จัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์สาย

นำ้า โครงการเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพ 

นำ้าโดยเยาวชน “SSI KIDS” เป็นต้น อีกด้วย

2556 ทีม่อีตัราการใชน้ำา้อยูท่ี ่0.28 ลกูบาศก์
เมตรต่อตันการผลิต
  นายบญุทว ีกลา่ววา่ ในการบำาบดันำา้
เสียนั้น บริษัทได้มีการติดตั้งระบบบำาบัด
นำ้าทางเคมี สำาหรับนำ้าเสียที่เกิดขึ้นในสาย
การผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิลา้งผวิ และ
เคลือบนำา้มัน ตดิตัง้ถงัตกตะกอน ถงักรอง
ทรายและระบบดักไขมันในสายการผลิต
เหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นและตดิตัง้ระบบ
บำาบัดทางชีวภาพสำาหรับนำ้าทิ้งจากการ
อปุโภคและบรโิภคในโรงงาน โดยคณุภาพ
นำ้าในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดย 
เจ้าหน้าที่อย่างสมำ่าเสมอและตรวจสอบ
ซำา้โดยหนว่ยงานภายนอกซึง่ไดร้บัอนญุาต
จากทางราชการเป็นระยะๆ ทั้งนี้นำ้าทิ้งที่
ผ่าน การบำาบัดแล้ว มีการหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่ และบางส่วนได้นำาไปรดนำ้า
ต้นไม้ โดยไม่มีการระบายนำ้าทิ้งออกนอก
โรงงาน (Zero Discharge) โดยเด็ดขาด

รีดร้อนชนิดล้างผิว
และเคลือบนำ้ ามัน
อยู่ที่ 0.30 ลูกบาศก์
เมตรต่อตันการผลิต 
ซึ่ งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี
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“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”ว่า  จากเหตุการณ์แผ่น
ดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเนปาล เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา องค์กรทุกภาค
ส่วนในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต่างระดมกำาลัง
ชว่ยเหลอืชาวเนปาลอยา่งเรง่ดว่นทกุชอ่งทางนัน้  
กลุม่เยาวชนบางสะพานอาสา โดยการสนบัสนนุ
จากเครือสหวิริยา ภายใต้ โครงการเยาวชนอาสา 
ปนันำา้ใจสูส่งัคม ทีไ่ดร้ว่มกนัจดัทำาเสือ้ทีร่ะลกึของ 
กลุ่มฯ (Limited Edition รุ่น PRAY FOR NEPAL) 
จำานวน 120 ตัวขึ้น เพื่อจำาหน่ายและนำารายได้
รว่มสมทบทนุชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากเหตแุผน่
ดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มี
พนักงานเอสเอสไอและผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนเสื้อ
ที่ระลึกของกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสาที่จัด
ทำาขึ้นอย่างมากมาย ทำาให้สินค้าหมดลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเงินรายได้จากการจำาหน่ายเสื้อใน
ครัง้นีท้ีห่กัคา่ใชจ้า่ยแลว้ กลุม่เยาวชนบางสะพาน
อาสา จะนำาไปมอบสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ผ่าน
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยต่อไป
  “จากการที่เครือสหวิริยา ได้ผลักดันให้เกิด
การจัดตั้ง “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา” ภาย
ใต้ โครงการเยาวชนอาสา ปันนำ้าใจสู่สังคม ขึ้น
เปน็ครัง้แรกในป ี2555 โดยสง่เสรมิใหเ้กดิการรวม
กลุม่ของเยาวชนในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพานทีม่จีติ
สาธารณะเพื่อร่วมกันทำากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทางสังคม ซึ่ง ณ 
ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสามีจำานวน
เครอืขา่ยเยาวชนรวมทัง้สิน้ 146 คน โดยทีผ่า่นมา
น้องๆเยาวชนในกลุ่มฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมหาราย
ได้เพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมหลากหลาย 

อาทิ การสกรีนเสื้อและถุงผ้าที่ระลึกโครงการ      
จัดจำาหน่าย การปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย
อาสา โดยนำารายได้ที่เกิดขึ้นไปมอบช่วยเหลือ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วยเหลือเด็กและเพื่อน
เยาวชนที่ติดเชื่อ HIV มูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์  
(วัดพระบาทนำ้าพุ) เพื่อนเยาวชนที่ขาดแคลน
และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านป่าหมาก เพื่อนเยาวชนที่ประสบ
ภัยนำ้าท่วมโรงเรียนวัดปากนำ้าโจ้โล้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางกะเจ็ด เป็นต้น 

  เช่นเดียวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรงที่ประเทศเนปาล เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเยาวชน
บางสะพานอาสา โดยการสนับสนุนของเครือ
สหวิริยา จึงได้รวมตัวกันจัดทำาเสื้อรุ่นพิเศษ 
PRAY FOR NEPAL ออกจำาหน่ายเพื่อหารายได้
ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งน้องๆ
กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสานั้นมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาวเนปาล

ที่เดือดร้อน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความ
สนใจจากพี่ๆ พนกังานเอสเอสไอและผูท้ีส่นใจเปน็
จำานวนมากทำาให้น้องๆ ขายเสื้อ PRAY FOR NE-
PAL จำานวน120 ตวั หมดอยา่งรวดเรว็  สำาหรบัเงนิ
รายไดจ้ากการจำาหนา่ยเสือ้ในครัง้นีห้ลงัหกัคา่ใช้
จา่ยแลว้ตวัแทนกลุม่เยาวชนบางสะพานอาสาจะ
นำาไปมอบสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
เหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมอบผ่าน
องคก์ารยนูเิซฟ ประเทศไทย (UNICEF THAILAND) 
เพือ่นำาไปชว่ยเหลอืชาวเนปาลทีป่ระสบภยัตอ่ไป”

  นางวระพร บุตรรักษ์ พนักงานเอสเอสไอ 
กลา่ววา่ “สำาหรบักจิกรรมระดมทนุ เพือ่ชว่ยเหลอื
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลของ
น้องๆ กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา ภายใต้ 
โครงการเยาวชนอาสา ปันนำ้าใจสู่สังคม เป็น
กจิกรรมทีด่มีากคะ่ เพราะตอนนีช้าวเนปาลกำาลงั
เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่าง
มาก เมื่อน้องๆ กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา

เขา้มาทำากจิกรรมหารายได ้โดยการจำาหนา่ยเสือ้ 
Limited Edition รุ่น PRAY FOR NEPAL เพื่อเป็นอีก
หนึ่งช่องทางของการช่วยเหลือชาวเนปาล พี่จึง
ตดัสนิใจรว่มอดุหนนุนอ้งๆทนัท ีเพราะพีต่อ้งการ
ชว่ยเหลอือยูแ่ลว้ พีรู่ส้กึดใีจทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการ
ช่วยเหลือครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นนำ้าใจเล็กๆน้อยๆ 
แต่เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะกลายเป็น
นำ้าใจที่ยิ่งใหญ่ได้ พี่ขอชื่นชมน้องๆกลุ่มเยาวชน
บางสะพานอาสาที่คิดดี ทำาดี เพื่อสังคม ขอให้
น้องๆ รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป”
  นายอับดุลราฮิม ซาเลย์ หรือ อับดุล 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนธงชยัวทิยา 
หนึง่ในตวัแทนกลุม่เยาวชนบางสะพานอาสาทีไ่ด้
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหารายได้ช่วยเหลือสังคม 
กลา่ววา่ “ผมรูส้กึดใีจมากครบั ทีไ่ดท้ำาความดเีพือ่
ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในสังคม สำาหรับกิจกรรม
ในครั้งนี้ผมได้ตกลงกันในกลุ่มว่าจะจัดทำาเสื้อ 
Limited Edition รุ่น PRAY FOR NEPAL ขึ้น เพื่อ
จำาหน่ายและนำารายได้ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศ
เนปาล ผมก็เลยปรึกษาพี่ๆ เครือสหวิริยา ซึ่ง     
ทางพี่ๆ เครือสหวิริยาได้ให้การสนับสนุนความ
ตัง้ใจของพวกเราเปน็อยา่งด ีตัง้แตก่ารจดัทำาเสือ้ 
รวมไปถงึขัน้ตอนการตดิตอ่ประสานงานองคก์าร
ยูนิเซฟประเทศไทย โดยกิจกรรมจัดทำาเสื้อ        
Limited Edition รุ่น PRAY FOR NEPAL พวกเรานำา
ไปจำาหน่ายให้กับพี่ๆ พนักงานเอสเอสไอ และผู้ที่
สนใจ พวกเราดีใจมากที่เห็นสินค้าหมดลงอย่าง
รวดเร็ว ผมต้องขอขอบคุณนำ้าใจของพี่ๆ ทุกคน
ที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพวกเรา เงินรายได้ที่    
ได้จากการจำาหน่าย หลังหักค่าใช้จ่าย พวกเรา
จะนำาไปมอบให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศเนปาลต่อ
ไปครับ”
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ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารปรบัโครงสรา้งองคก์รสำาหรบั
บริหารจัดการและขับเคลื่อนธุรกิจในลักษณะ
บริษัทลงทุน ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าจากการลงทุน
และสร้างผลตอบแทนผ่านกลไกของกลุ่มธุรกิจ 
และกลุม่งาน Group function นัน้ จงึถอืเปน็โอกาส
ที่ดีสำาหรับพนักงานในการเพิ่มพูนประสบการณ์ 
และฝึกความชำานาญให้สามารถทำางานใน
ขอบเขตกวา้งมากขึน้ นอกเหนอืจากการใหบ้รกิาร
ในอุตสาหกรรมเหล็ก ล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท 
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ในการร่วมทำางานด้าน
วางระบบ Automation ให้กับโครงการที่ WCE 
ดำาเนินการอยู่ของบริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จำากัด 
(มหาชน) และบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 
จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ 
เอสซจี ีเพือ่ชว่ยลดตน้ทนุของโครงการจากการวา่
จ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการ

  ทั้งนี้ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
หรอื WCE ไดม้กีารรบัวา่จา้งจากกลุม่อตุสาหกรรม
กระดาษ เอสซีจี ได้แก่ บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ 
จำากัด (มหาชน) ในการดำาเนินโครงการ New Coal 
Warehouse โดยการกอ่สรา้งอาคารจดัเกบ็ถา่นหนิ 
(Coal Warehouse) ที่มีขนาดความจุประมาณ 80 
ตัน ด้วยมูลค่างานจำานวน 88.45 ล้านบาท ซึ่ง
ดำาเนนิการ ณ โรงงานวงัศาลา จงัหวดักาญจนบรุ ี
และบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด 
ในการก่อสร้างโรงเก็บถ่านหินและติดตั้งระบบ
ลำาเลียงถ่านหินความจุ 30,000 ตัน สำาหรับหน่วย
ผลิตไอนำ้าและไฟฟ้า มูลค่า 180 ล้านบาท ณ 
โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  การดำาเนนิงานทัง้ 2 แหง่นี ้ในการวางระบบ
ทำางานอตัโนมตัไิดใ้ชร้ะยะเวลาเพยีง 2 เดอืน โดย
เริม่จากการเชือ่มตอ่เครือ่งระบบทำางานอตัโนมตั ิ
(Automation) ของเครือ่งจกัรใหมแ่ละระบบทำางาน
อัตโนมัติเครื่องจักรเดิมของโรงงานให้สามารถ
ทำางานร่วมกันได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ควบคุม 5 ตัว ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการ
ทำางานให้เครื่องจักรทำางานอัตโนมัติแบบเต็มที่ 
(Full Automatic) จากเดิมเป็นแค่ระบบ Manual 
นอกจากนี้ยังได้สร้างระบบแจ้งเตือน (Alarm) ใน
กรณีที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตมีปัญหา
  กระบวนการผลิตเริ่มจากระบบลำาเลียง
ถ่านหิน (Coal) จากจุดที่รถบรรทุกเทลงที่จุดรับ
ถ่านหิน (Truck Dumper) ไปเก็บยังอาคารจัดเก็บ
ถ่านหิน (Coal dome warehouse) และจะลำาเลียง
ผ่านชุดสายพานลำาเลียงอีกครั้งเพื่อส่งต่อไปยัง 
Boiler ของ SCG โดยระบบลำาเลียงแบบสายพาน
จะใชค้อมพวิเตอรใ์นการควบคมุเครือ่งจกัร (PLC) 
พรอ้มกบัระบบกำาจดัฝุน่ (Auxiliary Dust Collector) 
ที่ใช้ PLC 5 ควบคุมการทำางาน ส่วนระบบ Dome 
Warehouse ใช ้PLC 2 พรอ้มหนา้จอ Touch Screen 
ที่ใช้ควบคุมระบบการโปรยและเกลี่ยถ่านหิน
  นายรชัฏ จริโชตกิำาจร กลา่ววา่ การดำาเนนิ
งานนอกกลุ่มอุตสาหกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า

พนักงานเอสเอสไอมีศักยภาพในทุกๆ ด้าน รวม
ถึงด้านระบบ Automation ทั้งในส่วนงานระบบ
และงานกระบวนการผลิตอื่นๆ นอกเหนือจาก
กระบวนการผลิตเหล็กที่มีความเชี่ยวชาญอยู่
แล้ว ในอนาคต GAD จะขยายงานให้บริการไปยัง
โรงงานประเภทอืน่ๆ ทีใ่ชร้ะบบ Automation ตอ่ไป
  ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำากดั หรอื WCE กลา่ววา่ งานของบรษิทั ไทยเคน
เปเปอร์ จำากัด (มหาชน) ได้มีการดำาเนินงานส่ง
มอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของบริษัท สยาม
คราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด ใกล้เสร็จเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ เหลือเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อย 
ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงาน GAD เอสเอสไอ 
ทีไ่ดร้ว่มแรงรว่มใจในการทำางานกบั WCE ใหง้าน
สมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ และทันกำาหนด
เวลาที่เราร่วมตั้งเอาไว้ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมาก   
ผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ
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 ฅนเหลก็มนิมิาราธอนมอบเงนิรายไดสนบัสนนุมลูนธิสิากล
 เพื่อคนพิการ

X

 ฯพณฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ รอง
นายกรัฐมนตรี พรอมดวย ศ. วิริยะ นาม
ศิริพงศพันธุ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อ 
คนพิการ เปนตัวแทนรับมอบเงินรายได
จากการแขงขันฅนเหล็กมินิมาราธอน

ครั้งที่ 7 จํานวน 100,000 บาท จากนาย
ผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ผูจดัการทัว่ไป 
สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ผูแทนคณะ   
จัดงานฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 7

ซึ่งประกอบดวย  บริษัท  สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษัท
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
(TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป  
(ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue Scope) 
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด 
(SUS) บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน 
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (NSGT) 
เพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนภาระให
เปนพลัง ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
ในงาน “วันสรางพลังความรักสูคน
พิการ” ครั้งที่ 11 ณ สถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทย (สทท.) เมื่อเร็วๆ นี้ 

คอลัมน “นอ
งเหล็กเลาเ

รื่อง”

คอลัมน “นอ
งเหล็กเลาเ

รื่อง”
 

 หนงัสอืพมิพขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ 
ฉบับนี้ ขอเปดตัวคอลัมนใหมแกะกลอง
ในชื่อ  “คอลัมน นองเหล็กเลาเรื่อง”  ที่จะ
พาทานผูอาน พนักงานในกลุมเอสเอสไอ 
และเครือสหวิริยา ไดรับความรู สาระ
ประโยชน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก 
หรือเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเหล็ก 
เพ่ือใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับเร่ืองเหล็ก
มากขึ้น กอนอื่นตองขอแนะนํามาสคอต
สัญลักษณประจําคอลัมน  และเปน
สัญลักษณประจําตัวแทนผลิตภัณฑของ
กลุมเอสเอสไอของเรากอน นองเหล็กมี
ดวยกันทั้งหมด 4 ตัว คือ เด็กชายเหล็ก
มวน (Hot Coil) เด็กหญิงเหล็กสะอาด 
(Clean Strip) เด็กหญิงเหล็กขาว (White 
Strip) และเด็กชายเหล็กแทง (Slab Boy) 
โดยนองเหล็กทั้งสี่ตัวนี้ จะมาผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเลาเรื่องราวเก่ียวกับเหล็ก
ใหเราไดอานกัน
 เรามาลงรายละเอียดคราวๆ กอนดีกวา 
เพื่อใหเห็นภาพ ถึงที่มาของนองเหล็กแตละ
ตัววาเกิดขึ้นไดอยางไร และมีความเชื่อมโยง
สําคัญกับอุตสาหกรรมตางๆ อยางไร

         เริ่มจาก เด็กชายเหล็ก
มวน (Hot Coil) ซึ่งเปน
ตวัแทน ผลติภณัฑเหลก็แผน
รีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled 
Coil) ของบรษิทั สหวริยิาสตลี

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI ที่เกิดขึ้น
จากโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยผานกระบวนการผลิต
เหลก็แผนรดีรอนทีเ่รยีกอกีชือ่วา Hot Strip Mill 
(HSM) ดวยการนําเหล็กแทงแบน (Slab) หรือ 
นอง Slab Boy ที่เปนวัตถุดิบหลักมาแปรรูป 

               เปนเหล็กแผนรีดรอน (Hot Coil)
ดวยการนาํไปเขาเตาเผาใหความรอนแกเหลก็
แทงแบนจนไดอณุหภมูทิีเ่หมาะสมสาํหรบัการ
       รีด จากนั้นนํามาทําความสะอาดดวยการ
     ฉีดนํ้ากําจัดออกไซดของเหล็ก (Scale)
      เพ่ือทําใหเหล็กสวยและไมเปนอุปสรรค
    ตอกระบวนการ จากนั้นนําขาสูการรีด
 ขอบปรบัขนาดความกวาง รดีหยาบปรบั
      ขนาดใหบางลง คลายๆ กบัการบดปลาหมกึ 
นาํเขาสูการรดีละเอยีดปรบัขนาดใหบางลงอกี
ครั้งตามที่ลูกคาตองการ สุดทายทําใหเย็นตัว
ลงดวยมานนํ้าตก แลวนําเหล็กไปมวน 
 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเปนผลิต-
ภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางนํ้าที่สําคัญ 
เปนตวัขบัเคลือ่นสงตอความหลากหลายไปยงั
การผลติผลติภณัฑชนดิตางๆ เชน ทอเหลก็ ถงั
แกส ตูคอนเทรนเนอร การกอสรางขนาดใหญ 
อตุสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสงตอไปยังอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดเย็น 

      มาตอกันที่ เด็กหญิง
เ ห ล็ ก ส ะ อ า ด  ( C l e a n 
Strip) ที่เปนตัวแทนของ
ผลติภณัฑเหลก็แผนรดีรอน
ชนิดมวน ประเภทลางผิว

และเคลือบนํ้ามัน (Hot Rolled Coil Pickled and 
Oiled) ซึ่งกอกําเนิดจาก บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 
เชนเดียวกันกับเด็กชายเหล็กมวน (Hot Coil) 
โดยการนําเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนมาผาน
กระบวนการลางผวิดวยกรดไฮโดรคลอรกิ เพือ่
กําจัดสนิมที่เหล็ก แลวลางทําความสะอาด
ดวยนํ้าอีกครั้ง กอนนํามาเคลือบนํ้ามันบน
พื้นผิวเหล็กเพื่อปองกันการเกิดสนิม จนเปน
เหล็กผิวสะอาด หรือที่เรียกกันวา Clean Strip 
 ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ประเภทลางผิวและเคลือบน้ํามันเหมาะสําหรับ
นําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับกระบวนการตอ
เนือ่ง อาท ิการตดัพบัขึน้รปู การชบุสงักะสแีละ
การพนส ีเพือ่นาํไปใชในอตุสาหกรรมยานยนต 
เฟอรนิเจอร และเครื่องใชไฟฟา หรือตัดเปน
มวนตามความหนาที่ตองการ เพื่อใชในการ
ขึ้นรูปและผลิตทอเหล็ก ซึ่งเปนอุตสาหกรรม

ที่ ต อ ง ก า ร สิ น ค า
คุ ณ ภ า พ สู ง พิ เ ศ ษ 
แ ล ว ยั ง ส า ม า ร ถ
ใชแทนเหล็กแผน
รี ด เ ย็ น ที่ มี ค ว า ม
หนามากกวา  1 .2 
มิลลิเมตรไดอีกดวย
 มาถึงนองเหล็ก
เด็กหญิงเหล็กขาว 
(White Strip) กัน
แลว ที่เปนตัวแทน
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

เหล็กแผนรีดเย็น ของบริษัท 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน) ณ โรงงานเหลก็แผน
รีดเย็น อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ การ

ผลิตนั้นตองใชวัตถุดิบเปนเหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวน เชนเดียวกับเด็กหญิงเหล็ก
สะอาด ดวยการนําเหล็กแผนรีดรอนมาผาน
กระบวนการทาํความสะอาดผวิดวยกรดเกลอื 
เพือ่ขจดัสนมิ สิง่สกปรกกอนเขาสูกระบวนการ
รีดเย็นดวยอุณหภูมิปกติ เพื่อลดขนาดตาม
ความตองการของลูกคา จากนั้นจะถูกสงเขา
กระบวนการทําความสะอาดผิวดวยวิธีทาง
ไฟฟา ขจดัคราบนํา้มนัทีต่ดิมากบักระบวนการ
รีดลดขนาด จากนั้นนําเหล็กแผนรีดเย็นแยก
เปนสองสวนโดยสวนแรกสงใหลูกคา เพื่อนํา
เหล็กที่ผานกระบวนการนี้ไปทําเหล็กแผน
ชุบสังกะสี หรือผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมที่
ไมตองการขึ้นรูป อีกสวนหนึ่งจะถูกสงตอไป
ที่กระบวนการอบออน ดวยการนําแผนเหล็ก
เขาอบดวยอุณหภูมิสูงถึง 650 องศาเซลเซียส 
ใหเหลก็มคีณุสมบตัสิามารถยดืตวัไดดโีดยไม
แตกหกั พรอมสาํหรบันาํไปเปนวตัถดุบิสาํหรบั
งานขึน้รปู ของภาคอตุสาหกรรมตางๆ จากนัน้
เปนกระบวนการรดีซํา้เพือ่ปรบัผวิใหเรยีบ พน
ละอองนํ้ามันปองกันการเกิดสนิม และเขาสู
กระบวนการปรับแตงและแบงมวนตามขอ
กําหนดของลูกคากับชิ้นงานที่แตกตางกันไป 

 สดุทายแลวที ่เดก็ชายเหลก็แทง(Slab 
Boy) ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ 
โดยโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด บริษัท สหวิริยา 

สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด 
หรือ SSI UK ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ SSI นั่นเอง นองเหล็ก
แทง หรือ Slab Boy นี้ได

เปนตัวแทนสัญลักษณของผลิตภัณฑเหล็ก
แทงแบน หรือ Slab โดยเกิดจากการนําแร
เหล็ก ถานโคก หินปูน นํามาเขาเตาถลุงและ
ถูกหลอม จนเปนนํ้าเหล็ก จากนั้นนํามาเท
ลงในเตาผลิตเหล็กกลา เพื่อขจัดสารมลทิน 
ปรับปรุงสวนผสมทางเคมีดวยการเติมธาตุ
ตางๆ ใหไดคุณสมบัติของเหล็กตามที่เรา
ตองการ แลวนําเขาสูกระบวนการขึ้นรูปเปน
เหล็กแทนแบน กอนสงขายใหแกลูกคา และ
บางสวนถูกสงนํามาใชในการผลิตเหล็กแผน
รีดรอนใหกับโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 
ประเทศไทย

 ผลิตภัณฑเหล็กแทงแบนที่ไดจาก SSI 
UK ถือเปนอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าที่สําคัญ
และสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญ
กาวหนา เพราะเปนผลิตภัณฑตั้งตนไปสูการ
ผลิตผลิตภัณฑชนิดตางๆ และตอยอดไปยัง
อุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก
แผนรีดรอน อุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส เฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมตอ
เรือ อุตสาหกรรมกอสราง เปนตน

 รูจักนองเหล็กสี่ตัวกันแลว ฉบับตอๆ ไป
นองเหลก็เหลานีจ้ะมาสลบัเลาเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
เหล็กใหทราบกันตอไป

 สวัสดีคะ Bye Bye
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คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฯ เครือสหวิริยา
สงตอแผนศักยภาพชุมชนและพัฒนาการศึกษา อ.บางสะพาน

ผานความรวมมือของ 12 บริษัทในเครือ

ประมวลภาพ
พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา รวมใจอาสา

บริจาคโลหิตใหสภากาชาด จ.ประจวบฯ
ครั้งที่ 3  ณ หองประชุมออดิทอเรียม

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS

: อานตอหนา 4

คณะกรรมการนโยบายพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน 
อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ พั ฒ น า
ศักยภาพชุมชนที่ขับเคลื่อน
ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร ส ห วิ ริ ย า
รวมพัฒนา และงบประมาณ
สําหรับโครงการพัฒนาดาน
การศึกษา ผานโครงการมอบ
ทุนการศึกษาเครือสหวิริยา 
2558 โดยเปนกิจกรรมและงบ
ประมาณทีส่นบัสนนุโดยความ
รวมมือของ 12 บริษัทในเครือ 
ภายใตคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่มุงเนน
การพัฒนาอําเภอบางสะพาน
ในทุกมิต ิ           :อานตอหนา 2

บางสะพานสัมพันธ สงทีมวิทยากรกระบวนการ
รวมกิจกรรม อสม.ขยายความรูชุมชนสูกลุมพี่นอง อสม.อยุธยา

 

ทีมงานวิทยากรกระบวนการ จาก บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด ในเครือสหวิริยา รวมหนุนเสริม
ชุมชน สรางองคความรูอยางเปนระบบวางเปาหมายพัฒนาสุขภาวะชุมชนใหอยูดีมีสุข ผานกิจกรรม
ของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ต.พงศประศาสน

 โดยมีองคการบริหาร 
สวนตําบลพงศประศาสน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครี-ี
ขันธ  รวมขับเคล่ือนในโครงการ
ฝกอบรมการจัดการสุขภาพ
ชุมชน ดวยการนําทีมอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.)  
กวา 90 คน จาก 10 หมูบาน 

เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียน
รูศึกษาดูงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ การจัดการ
สขุภาพชมุชน อบต.บานใหม 
และเรยีนรูการบรหิารจดัการ 
อสม. และอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ จ.พระนครศรีอยุธยา
   :อานตอหนา 2

:อานตอหนา 3

ศักยภาพชุมชนกาวไกล
ภายใตโครงการสภาผูนําชุมชน
เครือสหวิริยารวมหนุน
เสริมสรางใหแข็งแกรง

  จากความสําเร็จในการพัฒนา
ชุมชนอยางเปนรูปธรรมภายใตการ
บริหารจัดการของสภาผูนําชุมชน 

สงผลใหแตละชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีในทุกดานอยางตอเน่ือง ท้ังดาน
เศรษฐกิจ

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

สาระนารู
เรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคตั้ง

“Password” 
อยางไรใหปลอดภัย

และจําได

บริษัทในเครืออุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา รวมกับทีมสงเสริม
และพัฒนา รวมกันผลักดันงานพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน ใหเกิด
การพัฒนาอยางย่ังยืน ผานแนวทางการดําเนินงานภายใต “สภาผูนํา
ชุมชน” ในแตละพ้ืนท่ี ท่ีเกิดความสําเร็จเห็นผลชัดเจน เตรียมยก
ระดับแนวคิด การทํางาน สูสภาผูนําชุมชนมืออาชีพ

น.3

เติมความสุขวันละนิด
ผานขอคิดที่ชวยสรางสุข
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ประจำ�วันที่  16  พฤษภ�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 
ได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำาเนินงาน
พัฒนาด้านต่างๆ ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา 
โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของ
แต่ละบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมถึงอนุมัติงบ
ประมาณกว่า 1 ล้านบาท (สำาหรับการประชุม
ครั้งนี้) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน (พาชุมชน
ศึกษาดูงาน และนำากลับมาพัฒนาพ้ืนท่ีตนเอง)
และโครงการมอบทนุการศกึษาเครอืสหวริยิา 
ประจำาปี 2558 
  โดยนายนาวา ให้รายละเอียดว่า “คณะ
กรรมการนโยบายฯ ซึ่งประกอบด้วยท่านที่
ปรกึษาฯ ผูบ้รหิาร และผูแ้ทนของแตล่ะบรษิทั 
จาก 12 บริษัทเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน 
เห็นความสำาคัญของงานพัฒนาทุกมิติใน 
อ.บางสะพาน ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม หากสมาชิกในชุมชนมี
ศกัยภาพ มคีวามเขม้แขง็ จะสามารถนำาพาให้
ชมุชนเกดิการพฒันาได ้ดงันัน้ในฐานะทีเ่ครอื
สหวิริยาเป็นส่วนหนุนเสริมที่สำาคัญ โครงการ
หรือกิจกรรมภายใต้นโยบายการพัฒนาฯ จะ

แผนศักยภาพชุมชน ต่อจากหน้า 1

นาวา  จันทนสุรคน

l   ข้อมูลประกอบ
  บริษัทในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน ที่

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือ

สหวิริยา ได้แก่ 12 บริษัทในเครือ 

1. บริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จำากดั (มหาชน)

2. บรษิทั เหลก็แผน่รดีเย็นไทย จำากดั (มหาชน)

3. บรษิทั บางสะพานบารม์ลิ จำากดั (มหาชน)

4. บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด

5. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

6. บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด

7. บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด

8. บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด

9. บริษัท เครือสหวิริยา จำากัด

10. บริษัท ซี.เอ.อาร์ เซอร์วิส จำากัด

11. บรษิทั สหแลนดพ์รอ็พเพอรต์ีโ้ฮลดิง้ส ์จำากดั

12. บริษัท เวสท์โคทส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

บางสะพานสัมพันธ์ ต่อจากหน้า 1

7-9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
  โดยนายภญิโญ หงษท์อง ผูอ้ำานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พงศ์-
ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เผยถึงการนำาคณะอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ต.พงศ์ประศาสน์ เดินทางไปเรียนรู้ใน
โครงการฝึกอบรมการจัดการสุขภาพชุมชน 
ครั้งนี้ว่า “สมัยก่อน อสม.ลงพื้นที่ไปแจกของ
ให้ชุมชน ดูความเป็นอยู่พื้นฐานทำาเองแบบ
ชาวบ้าน แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป เราอยากให้
กลุ่มพี่น้อง อสม. มีระบบจัดการทางความ
คดิมากขึน้ อสม.ตอ้งตืน่ตวัในการปอ้งกนั ดแูล
ตนเองและสามารถแนะนำาแนวทางในการ
ดูแลสขุภาพใหก้บัคนในชมุชนได ้และการทีจ่ะ
ไปบอกผูอ้ืน่กลุม่ อสม.ตอ้งมคีวามรู ้จงึไดเ้กดิ
โครงการฯ ดังกล่าวขึ้น การไปศึกษาดูงานใน
พืน้ทีท่ีท่ำาสำาเรจ็ ทำาใหไ้ดเ้หน็ตวัอยา่งทีช่ดัเจน 
อยา่ง อบต.บา้นใหม ่ไดเ้รยีนรูถ้งึกระบวนการ
จัดการสุขภาพชุมชน และเรียนรู้การบริหาร
จัดการ ของกลุ่ม อสม.และอาสาสมัครดูแลผู้
สงูอาย ุจากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล
วัดพระญาติการาม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดนี้ เพื่อพัฒนา

ต้องเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับกลุ่มเป้า

หมาย ซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการ 

นโยบายฯ ครั้งที่ 3 แล้วนั้น เห็นภาพชัดเจน

ว่าการร่วมพัฒนา อ.บางสะพาน ตามแต่ละ

หมวดหมูท่ัง้ภาคเศรษฐกจิ เชน่ การสนบัสนนุ

ธนาคารชมุชน ภาคสงัคม เชน่ สภาผูน้ำาชมุนที่

เขม้แขง็ และภาคสิง่แวดลอ้ม กำาลงัขบัเคลือ่น

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างประโยชน์

สูงสุดให้พี่น้องในพื้นที่”

  “ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพต่อ

เนื่องอย่างชัดเจน ในช่วง 3 เดือนนี้ จะมี 2 

โครงการใหญ ่ทีเ่นน้เรือ่งพฒันาศกัยภาพสภา

ผู้นำาชุมชน และ พัฒนาด้านการศึกษา คือ

  “ซึง่จะมโีครงการดีๆ  เชน่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

ตามแผนงานที่ทีมพัฒนาฯ ได้วางไว้ ทั้งงาน

ด้านส่ิงแวดล้อม งานพัฒนาสังคมด้านอ่ืนๆ โดยมี

คณะกรรมการฯ และงบประมาณ รวมถึงแรงกาย

แรงใจจาก 12 บริษัทในเครือร่วมขับเคลื่อน” 

ประธานคณะกรรมการนโยบายฯ กล่าว

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้นำาชุมชน 

เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร

ชุมชนครบวงจร 

: นำาคณะกรรมการ

ธนาคารชุมชน สภา

ผู้นำาชุมชน สำาหรับ

พืน้ทีข่ยาย 4 หมูบ่า้น 

ศึกษาดูงานเชิงลึก 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ไปศึกษาดูงาน ณ 

อ.แกลง จ.ระยอง 

: ดำาเนินงานโดยทีมพัฒนาโครงการและการ

มีส่วนร่วม เครือสหวิริยา บจก.บางสะพาน

สัมพันธ์

2. โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา 

ประจำาปี 2558 

: มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับ

ประถม-ปริญญาตรี (เรียนดี ประพฤติดี แต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์) ในเขต 4 ตำาบล 22 

โรงเรียน 

: ดำาเนินงานโดยทีมงาน บมจ.สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี

องค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในเรื่อง
การจัดการสุขภาพให้กับกลุ่ม อสม.พงศ์-
ประศาสน์ นำามาพัฒนาการทำางาน และได้

รับความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจากทีมส่งเสริมและ
พัฒนา เครือสหวิรยา 
มาเพิ่มทักษะการพูด 
การคิด โดยการเพิ่มพูน
ทางความคิด ให้โจทย์
ฝึกแก้ไขปัญหา และ
คาดหวังว่าคณะกลุ่ม 
อสม.พงศ์ประศาสน์ จะ

ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มคุณสมบัติ
เป็นนักตรวจการที่ดี และพัฒนาแผนงานที่ดี 
เพือ่รว่มกนัสรา้งสขุในชมุชนบางสะพานตอ่ไป

     นางสาววันวิสาข์ 
หุ้ น จิ้ น  ผู้ จั ด ก า ร
แผนกส่งเสริมและ
พัฒนาอาวุโส จาก
บริษัท บางสะพาน
สัมพันธ์ จำากัด ในเครือ
สหวิริยา เผยความรู้สึก
ภายหลังร่วมกิจกรรม
ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มีส่วนร่วม
ในการผลักดันงานด้านสุขภาวะของชุมชนให้
กับพี่น้องชาวบางสะพาน ซึ่งการดูแลสุขภาพ     
ถือเป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินชีวิต การที่
หน่วยงานในพื้นที่ คือ อบต.พงศ์ประศาสน์ 
ตระหนักและเห็นความสำาคัญในเรื่องการ
จัดการสุขภาพชุมชนถือเป็นเรื่องที่ดี และการ
ทำางานร่วมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ต.พงศ์ประศาสน์ นับเป็นความประทับใจ
ที่ภาคเอกชนอย่างเครือสหวิริยา ได้ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆ
ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเองใหส้มบรูณแ์ขง็แรง เปน็อกีกา้วของการ
พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยสขุภาพระดบัตำาบล 
สรา้งเสรมิสขุภาพ สรา้งความสขุ เพิม่คณุภาพ
ชีวิตในแบบที่ยั่งยืน และยินดีนำาทีมน้องๆ เข้า
ร่วมหนุนเสริมกิจกรรมดีๆ ในทุกชุมชนค่ะ”

วันวิสาข์  หุ้นจิ้น

       เมื่อวันที่ 11 พ.ค.

ที่ ผ่ า น ม า  ค ณ ะ

กรรมการนโยบาย

พัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

เครือสหวิริยา ซึ่งมี

นายนาวา  จันทน-

สุรคน ผู้ช่วยกรรมการ
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ศักยภาพชุมชนกาวไกล  ตอจากหนา 1

ชุมชน ดานการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่ง

แวดลอมของพี่นอง อ.บางสะพาน โดยมีเครือ

สหวริยิารวมหนนุเสรมิ เตมิความแกรง ภายใต

กรอบการพฒันาชมุชน โดยทกุกจิกรรมลวนมี

เปาหมายเดยีวกนัคอืการสราง อ.บางสะพาน

ใหเปนชุมชนที่ เขมแข็งในทุกๆดาน โดย

ในป 2558 นี้ กรอบงานพัฒนาภายใตสภา

ผูนําชุมชน จะมีการยกระดับ ตอยอดแตละ

หมวดงานใหกาวไกลมากขึ้น อาทิ การจัดตั้ง

วิสาหกิจชุมชน ภาคีรวมพัฒนาชุมชนตนเอง 

ที่ยกระดับการเขียนโครงการ และไดรับงบ

ประมาณสนับสนุนจาก สสส. เปนตน

  โดยนางสาววันวิสาข หุนจิ้น ในฐานะ

หัวหนาทีมสงเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา

ไดกลาวถึงกิจกรรมหลากหลายที่อยูภายใต

คณะทํางานสภาผูนําชุมชนที่วา “ทุกสภา

ผูนําชุมชนนั้นมีเปาหมายเดียวกัน คือสราง 

อ.บางสะพานใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง ไมวา

จะเปนการสรางสรรคกระบวนการเรียนรู            

การพัฒนาศักยภาพระดับกิจกรรมชุมชน    

การตอยอดความรูสูหุนสวนวิสาหกิจเพื่อ

สงัคมและ การขยายและพฒันาภาคเีครอืขาย

ความรวมมือในพื้นที่ โดยเปาหมายทั้งหมด

คอืการเนนยํา้ สรางความมัน่คงของเครอืขาย

ใหเกิดองคความรูความเขาใจในงานพัฒนา

เติมความสุขวันละนิด
ผานขอคิดที่ชวยสรางสุข

วันนี้ทีมงานขาวฅนเหล็ก นําขอคิดดีๆ เพื่อชวยสรางสุขในชีวิตประจําวัน
ลองมาดูกันวาพวกเรามี 7 นิสัยเพิ่มสุขกันบางหรือไม....

กิจกรรมเชิงลึก สามารถรวมขับเคลื่อนใหเกิด
ความเขมแข็งและมีคุณภาพดังเชน สภาผูนํา
ชมุชน บานมารอง จดักจิกรรมตอยอดธนาคาร
ตนไม สูกลุมแปรรูปไม สภาผูนําชุมชนบาน
ฝายทา จัดกิจกรรมสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 
บานฝายทา รักษปาชายเลน เปนตน”  
  ซึ่งปจจุบัน โครงการสภาผูนําชุมชนเปด
ประชุมสภาผูนําประจําเดือน 15 แหง มีภาคี

รวมพัฒนาชุมชนตนเองรับการสนับสนุนจาก 
สสส. 5 โครงการ 5 หมูบาน มูลคา 400,000 
บาท พรอมทั้งการพัฒนาศักยภาพและแลก
เปลีย่นเรยีนรูผานกจิกรรมศกึษาดงูานประจาํ
ป สิ่งสําคัญที่ทีมสงเสริมและพัฒนาเล็งเห็น 
คือ การนําองคความรูเขามาประยุกตใชกับ
ชุมชน เพื่อสรางสรรคการเรียนรูและชวยตอ 
ยอดกจิกรรมตางๆ โดยมทีมีจากเครอืสหวริยิา

เปนพีเ่ลีย้ง และหาองคกรรวมเขามาหนนุเสรมิ 

เพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจถึงแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนของตนอยางแทจริง 

และในอนาคตภาพของการพัฒนาพื้นที่  

อ.บางสะพาน จะกาวไปไกลและสามารถเปน

ตัวอยางที่ดีใหกับพื้นที่อื่นๆ ไดอยางแนนอน” 

นางสาววันวิสาข กลาว

  น า ย ฉั ต ร ธ วั ช  ค ง ส มั ค ร 
ผูใหญบาน และประธานสภาผูนํา
ชุมชนบานทางสาย หมู 9 ต.ธงชัย 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ   
รวมพลังแกนนําชาวบาน พรอมแนว
รวมจิตอาสาจากชุมชน  บานถ้ําคีรีวงศ
และบานปากคลอง รวมกวา 30 คน 

รวมแรง รวมใจ ผนึกกําลังปรับปรุง
ภมูทิศัน โดยรวมกนัเทพืน้บรเิวณรอบ
ศาลาเอนกประสงค ซึ่งเปนกิจกรรม
ของสภาผูนาํชมุชนบานทางสาย ทัง้นี ้
ชุมชนไดรวมกันบริจาคงบประมาณ
สมทบ รวมกวา 100,000 บาท เพื่อ
พัฒนาชุมชนของตนในครั้งนี้

ปรับปรุงภูมิทัศน ศาลาเอนกประสงคของหมูบาน เพื่อใชประโยชนในชุมชน

สภาผูนําชุมชนบานทางสาย
“ รวมพลังนํ้าใจ ”
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ประจําวันที่  16  พฤษภาคม  25584 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
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

เทคนิคตั้งรหัสผานใหจํางาย ไมลืม และ
ปลอดภัย ปญหาสําคัญบนโลกอินเตอรเน็ต
ก็คือ “ระบบรหัสผาน” แนนอนวาการบริการ
ทางระบบอินเตอรเน็ตยอมมีเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ แตละบริการก็ตองใช  พาสเวิรด 
หรือรหัสผาน แตถาจะมีรหัสผานเพียงหน่ึง
รหัส ก็จะไมปลอดภัย ใชรหัสหลายๆ อัน ก็
จะลืม จําไมได

 ทกุวนันีแ้ทบทกุเวบ็ไซตทีม่กีารบรกิาร กอน
จะเขาใชงานไดจะตองทําการสมัครการใชงาน 
(Sign up) และสรางรหัสผาน (Password) ไมวาจะ
เปน Hotmail, Yahoomail, Gmail, Facebook หรือ 
Twitter และเว็บไซตอื่นๆ นอกจากเว็บไซตแลว 
อยางอื่นที่ตองมี Password เชนกัน คือ รหัสผาน
เขา Windows, Apple account และอื่นๆ

 การตัง้ Password นัน้ ถาตัง้งายไปกไ็ดทาํให
เกิดการถูกขโมยขอมูล (Hack) ก็ได แมจะไมเกี่ยว
กับวาตั้ง Password งายๆ แตลองคิดดูวาขนาด
องคกรใหญๆ หลายๆ องคกรยังถูกขโมยขอมูล
ไดเลย ถาตั้งPassword ยากไปปญหาก็คือ “จํา
ไมได” จะเขาระบบอินเตอรเน็ตครั้งนึงก็ตองไป
ทําการตั้งรหัสผานใหม (Reset Password) ใหม
ทุกที  หรือถาจําไดแตจําไดไมนาน เพราะนานๆ 

ที่จะไดเขามาใชเว็บไซตนี้ก็อาจลืมรหัสผานที่ได
ตั้งไวก็ได ก็ตองไปทําการ Reset Password ใหม
เหมือนเดิม หรือบางคนมีหลาย Email ก็จําไมได
อีกวาใช Password ไหนกับ Emailนี้

กอนจะไปถึงเรื่องการตั้ง Password 
มาทําเขาใจกับการ Hack Password 
นั้นทําไดอยางไร
1. คาดเดาจากความเปนไปได ตามขอมลูใกลตวั
ของเจาของPassword ซึ่ง นักขโมยขอมูล(Hacker) 
อาจจะหาไดจากอนิเตอรเนต็ หรอืไมกอ็าจจะเปน
คนใกลตวัทีรู่ขอมลูสวนตวักไ็ด เชน ชือ่ ชือ่เลน วนั
เดือน ปเกิด คํางายๆ ที่ทุกคนชอบใช เลขงายๆ ที่
ทุกคนชอบใช เปนตน
2. ดูจาก Dictionary เพราะคนเราชอบใชคําที่มี
ความหมายในการตั้ง Password เนื่องจากจําได
งาย

3. เรียงลําดับตัวอักษรตั้งแต a ถึง z เรียงลําดับ
ตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 9 การจะเจอ Password ก็ขึ้น
อยูกับวา Password นั้นยาวแคไหน และมีความ
หลากหลายแคไหน        
4. ในอนิเตอรเนต็มโีปรแกรมสาํเรจ็รปูทีใ่ครใครก็
สามารถนําไปใชเพื่อขโมยไดงายๆ
5. การใช Password เดียวกัน คลายๆ กัน แค 
Hacker ทําการขโมยขอมูลจากเว็บไซตนึงได
แลว ก็จะนําไปใชกับเว็บไซต และทุกบริการทาง
อินเตอรเน็ตของเราตอไป

Password ที่ดีนั้นควรเปนอยางไร

1. มีการใชตัวอักษรที่หลากหลาย ใชตัวอักษร
ทั้งตัวใหญ และเล็ก ใชตัวเลข ใชสัญลักษณ(@#
$%^&*) เชน Somsri ก็ใหใสเขาไปใหยากขึ้นเปน 
$oMSri422R เพราะถา Hacker ตองการที่จะขโมย
รหัสผานของเราแลว จากการเรียงลําดับตัวเลข 
1-10 หรอืเรยีงตามตวัอกัษร a-z เมือ่ใสความหลาก
หลายมากขึ้น จํานวนความเปนไปไดก็มากขึ้น 
Hacker ก็ใขเวลาในการหามากขึ้นดวยเชนกัน
2. มีความยาวตัวอักษรตั้งแตหรือมากกวา 8 
ตัวอักษรขึ้นไป จากตารางแสดงขอมูล เวลาที่
คอมพิวเตอร ทั่วๆไป ที่ใชในการหา Password 
ถา Password 
เปนแบบ “ใช
ทุกตัวอักษร”
และมีความ
ย า ว  8  ตั ว
อักษร คอม-
พิ ว เ ต อ ร ก็
ตองใชเวลา
ถงึ  210 ปกวา
จะหา Pass-
word ได
3.  Password ที่ใชไมมีความหมายใน Dictionary
ถาไมมีความหมาย “เราก็จะจํายาก” ดังนั้น        
เราควรจะใชคําที่มีความหมาย แตทําใหไมมี

ความหมายดวยวิธีดังนี้
 3.1 แทนตวัอกัษรดวยตวัเลขทีค่ลายๆ กนั เชน 
แทน O (ตัวโอ) ดวย 0 (เลขศูนย)  แทนตัว i (ตัวไอ)  
ดวย 1 (เลขหนึง่) แทน S ดวย 5 (เลขหา) เชน Somsri 
ก็อาจเขียนเปน 50m5r1 เปนตน
 3.2 พิมพแบบไทย แตใชคียบอรดภาษา
อังกฤษ เชน “สมศรี” ถาพิมพแบบภาษาไทยใน
คียบอรดภาษาอังกฤษก็จะได “l,Liu”
 3.3 แทนชื่อเพลง ชื่อรถ หรือประโยคที่ชอบ
ดวยตัวอักษรหนาอยางเดียว เชน ชอบเพลง My 
Heart Will Go On ก็สราง Passwordไดแบบนี้ 
“MHWGO”
4. แตละเวบ็ไซต และการบรกิารทางอนิเตอรเนต็
มี Password ที่ใชตองไมซํ้ากัน 
   ทีมขาวฅนเหล็ก จะนําเรื่องราวดีๆ แบบนี้ 
มาบอกตอใหทานผูอานไดทราบ โดยเฉพาะเรื่อง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราๆ 
ทานๆ

สาระนารู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคตั้ง “Password” อยางไรให ปลอดภัย และจําได

อางอิงขอมูลจาก
http://www.techz500.com/?p=527 
http://www.engineerindy.com/2014/03/
ฝายไอที เครือสหวิริยา

ประมวลภาพ
พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา รวมใจอาสาบริจาคโลหิตใหสภากาชาด จ.ประจวบฯ

ครั้งที่ 3  ณ หองประชุมออดิทอเรียม บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
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