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• เหล็กสหวิริยาจัดปั่น-ปลูก-ชูแยกขยะ
• ลดใช้พลังงาน-ทรัพยากร400คนร่วม

ป้ันเมืองศก.หมุนเวียนบางสะพาน

WCE คว้าเพิ่มงานรถไฟรางคู่ใต้ ติดตั้ง
โครงสร้างสะพานรถไฟเหล็ก มูลค่างาน
รวม 10 ล้านบาท “โครงการรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาท่ี 1)” เส้นทาง
ประจวบฯ-บางสะพานน้อย 8 สะพาน   
จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี คาดติดตั้ง

แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า ตามที่บริษัท เวสท์โคสท์เอ็น-    
จิเนียร่ิง จำากัด หรือ WCE ได้รับความไว้วางใจ
ใหด้ำาเนนิการผลติโครงสรา้งสะพานรถไฟ
เหล็ก  โครงการรถไฟทางคู ่ประจวบครีขีนัธ-์

ชุมพร (สัญญาที่ 1)” ประเภทรุ่นสะพาน 
(U-20 รุน่เหลก็กลอ่งรปูพรรณ) จากกจิการ
ร่วมค้า เค.เอส-ซี หรือ KS-C Joint Venture 
มูลค่างาน 117 ล้านบาท เมื่อวันที่  5 
ตุลาคม 2561 โดยสะพานทั้งหมดมีระยะ
ความยาว 4 ขนาดต่างๆ         อ่านต่อ น.3

งาน8สะพานรถไฟรางคู่ใต้คืบ WCEคว้าเพ่ิมงานติดต้ัง10ล.

“สร้างนักอนุรักษ์ หัวใจรีไซเคิล
รุน่ที ่14” เอสเอสไอ รว่มกบั สพป.
ปข.1 เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์
อำาเภอบางสะพาน และวนอุทยาน
ป่ากลางอ่าว  จัดกิจกรรมค่าย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ โดยมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในพื้นที่
อำาเภอบางสะพาน จำานวน 25 
โรงเรียน 104 คน เพื่อปลูกฝัง
จิตสำานึกให้แก่เยาวชนในท้องถ่ิน
อย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและหวงแหนส่ิงแวดล้อม
ผา่นฐานเรยีนรูต้า่งๆ ณ โรงเรยีน
บา้นทา่ขาม ระหวา่งวนัที ่28 - 30  
สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก 
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่
28 - 30 สิงหาคม 2562 “เอสเอสไอ”
ร่ วมกับสำ านักงานเขตพื้ นที่    
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.  
ปข.1) และวนอุทยานป่ากลางอ่าว
ได้จัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์  
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 เปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้สู่โลกกว้าง “นักอนุรักษ์
หัวใจรีไซเคิล” ให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 ในพื้นที่
อำาเภอบางสะพาน จำานวน 25 
โรงเรียน ทั้งหมดจำานวน 104 คน 
ได้เรียนรู้และเห็นความสำาคัญ
ของการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม การ
สร้างค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้   อ่านต่อ น.4

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปูทาง Bangsaphan
Circular City ทำา 4 กจิกรรม “ปัน่-ปลกู-
แยกขยะ-ลดใช้พลังงาน” ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการปลกูตน้ไม้
จำานวน 150 ต้น ณ ป่าสาธารณะ    
บ้านทุ่งนุ่น ร่วมกันคัดแยกขยะตลอด
กิจกรรม และรณรงค์การลดใช้นำา้มัน
เชื้อเพลิงโดยวิธีการใช้จักรยาน 
พร้อมเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ด้วยการปั่นจักรยานระยะทางไป-
กลับ 11 กม. มีประชาชนเข้าร่วมทำา
กิจกรรมจำานวน 367 คน สามารถ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ประมาณ 1,412.95 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดม-
รัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
กล่าวถึงรายละเอียดโครงการฯ ว่า 
“เน่ืองจากวันท่ี 22 กันยายนของทุกปี
เป็นวันรณรงค์ลดการใช้รถส่วน
บุคคล (Car Free Day) โดยทั่วโลก 
ซึ่งหลายหน่วยงานในประเทศไทย
ได้ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆ 
เพือ่ลดใชพ้ลงังาน ลดภาวะโลกรอ้น 
รวมถึงงดการใช้รถและเครื่องยนต์
เช่นเดียวกับกิจกรรม Bangsaphan 
Car Free Day ภายใต้โครงการ 2 
ล้อรักษ์บางสะพาน โดยกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา  ได้จัดดำาเนินการต่อเนื่อง
มาเป็นเวลาถึง 9 ปีแล้วนับตั้งแต่
การริเริ่มดำาเนินกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกของอำาเภอ
บางสะพานในปี 2554 และได้รับ
ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรม
เปน็อยา่งดจีากหนว่ยงานตา่งๆ รวม
ถงึประชาชนชาวบางสะพานทีส่นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในทุกครั้งที่ผ่านมา
          อ่านต่อ น.2

เข้มความปลอดภัยท่าเรือระดับสากล
PPC-กองทพัเรอืซอ้มใหญแ่ผนปฏบิตัิ
เข้มความปลอดภัยท่าเรือระดับสากล บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ตำารวจนำ้า 
กรมเจ้าท่า จัดฝึกปฏิบัติการร่วมในการรักษาความ
ปลอดภยัทา่เรอืและเรอืระหวา่งประเทศ ประจำาป ี2562
ภายใต้รหัส “Naval Security Prachuap Port Exercise 
2019 ในรหัสฝึก NAPPEX 2019” เพื่อดูแลด้านความ
ปลอดภัยท่าเรือในการขนส่งทางทะเล ทดสอบความ
พร้อมของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และพนักงาน

พร้อมรับสถานการณ์  โดยการจำาลองสถานการณ์
ฝึกซ้อม ผู้บริหารเผย จากการฝึกปฏิบัติมีผลเป็นที่
น่าพึงพอใจ พนักงานบริษัทท่าเรือสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ บริเวณท่าเรือ
ประจวบ จัดฝึกปฏิบัติการร่วม ในการรักษาความ
ปลอดภัยเรือและท่าเรือ    อ่านต่อ น.3
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    SSI Group ผนึกกำาลังชาวบางสะพาน ลดใช้พลังงาน เนื่องในวัน Car Free Day 2019  กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาจัดโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะ
โลกร้อน เนื่องในวันปลอดรถ โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้นำาชุมชน และประชาชนทั่วไป
นำาจกัรยานเขา้รว่มโครงการจำานวน 367 คนั ปัน่จกัรยานเสน้ทางจากทีว่า่การอำาเภอบางสะพาน ไปยงัโรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานต่อเนื่อง เส้นทางจากที่ว่าการอำาเภอบางสะพานไปยังป่า
สาธารณะชมุชน บา้นทุง่นุน่ หมูท่ี ่10 ต.พงศป์ระศาสน ์เพือ่รว่มกบัชมุชนปลกูตน้ไมจ้ำานวน 150 ตน้ โดยมผีูส้นใจเขา้รว่มกจิกรรม 
จำานวน 109 คัน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 2,023.35 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ปั้นเมืองศก.        ต่อจากหน้า 1

ซึ่ งมีชาวบางสะพานและพื้นที่ ใกล้ เคียงนำา
จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก 
  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้    
หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ในเขตอำาเภอบางสะพานได้
ตระหนกัถงึความสำาคญัของการอนรุกัษพ์ลงังาน
และการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม
และรณรงค์ให้ชาวบางสะพานใช้จักรยานแทน
การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ควบคู่กับ    
การส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อสร้างเสริม 
สขุภาพทีด่ขีองผูเ้ขา้รว่มโครงการและคนในชมุชน
ซ่ึงกิจกรรมในวันน้ีประกอบด้วย กิจกรรม Bangsaphan
Car Free Day รณรงค์ปั่นจักรยาน ลดใช้พลังงาน 
ลดภาวะโลกร้อน เส้นทางไป - กลับระยะทาง        
11 กิโลเมตร กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ร่วมกันเพิ่ม
พ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ 10 ต.พงศ์ประศาสน์
เพื่อปลูกป่าสาธารณะ และกิจกรรมคัดแยกขยะ
ครับ” 
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่  22  กันยายน  2562  กลุ่มเหล็กสหวิริยา
จัดโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน หรือ Bang-
saphan Car Free Day 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 
รวมพลังชาวบางสะพาน จำานวน 367 คน ร่วม
รณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ด้วย
การปั่นจักรยานเส้นทางจากที่ว่าการอำาเภอ
บางสะพาน-โรงเรียนบางสะพานวิทยา ระยะ
ทางรวม 11 กิโลเมตร สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั้นบรรยากาศประมาณ 1,412.95 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อีกทั้งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมยังร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ในโครงการ
ปั่นสองล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า โดยการปั่นจักรยาน 
เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพานไป
ป่าสาธารณะชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ต.พงศ์-
ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับชุมชน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำาเภอบางสะพานด้วยการ
ปลูกต้นไม้ จำานวน 150 ต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 109 คน สามารถลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 610.40 
กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ รวมจำานวน
ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์ลอด
กิจกรรมดังกล่าวประมาณ 2,023.35 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

  นายเลิศยศ แย้มพราย  นายอำาเภอ
บางสะพาน เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันปัญหาภาวะ
โลกร้อน นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ทุกคน
หันมาให้ความใส่ใจกันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะ
เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดปัญหา
ภาวะโลกร้อนขึ้น คือ เกิดจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อ
เพลิงในการผลิตพลังงานรูปแบบต่างๆ เข้าสู่ชั้น
บรรยากาศ มีผลทำาให้ชั้นบรรยากาศโอโซนตัว

กรองแสงอาทติยถ์กูทำาลายมากขึน้เรือ่ยๆ และใน
ปจัจบุนัปญัหาภาวะโลกรอ้นไดก้ลายเปน็ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในระดับภาคีโลกที่ต้องมีภารกิจร่วม
กันแก้ไขโดยไม่เลือกว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชน”
  “จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มเหล็กสหวิริยา   
ในฐานะองค์กรเอกชนซึ่งให้ความสำาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม Bang-
saphan Car Free Day ภายใต้ “โครงการ 2 ล้อ
รักษ์บางสะพาน ”  ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 แล้ว 
โดยถือโอกาสดีร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
พรอ้มใจกนัจดักจิกรรมรณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน

และร่วมลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวัน Car Free 
Day ซึง่เปน็กจิกรรมทีจ่ดักนัแพรห่ลายทัว่ประเทศ
และทั่วโลก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม Bangsaphan Car Free Day เป็นจำานวน
มากทกุป ีเพราะนัน่นบัเปน็นมิติหมายทีด่ทีีแ่สดง
ใหเ้หน็ถงึพลงัของชาวบางสะพานในการตระหนกั
ถึงความสำาคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม”
  กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

ลดการใช้พลังงานและสามารถลดปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ 
ซึ่งจากการคำานวนของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
นับตั้งแต่การจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2554 ถึง ณ 
ปจัจบุนั (ไมร่วมการจดักจิกรรมครัง้นี)้ สามารถลด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มาก
ถึง 20,394.92 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า หากรวมกับปี 2562 สามารถลดปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ 
22,418.27 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ซึ่งนอกจากเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงพลัง

ความสามัคคีของชาวบางสะพานในการร่วมลด
ภาวะโลกร้อนแล้ว ยังส่งเสริมนโยบายด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับระบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) มุ่งสู่การสร้าง Bangsaphan 
Circular City ต่อไปด้วย
  นางยุพิน บุญประคอง ประธานชุมชน
รัตนโกสินทร์ ต.กำาเนิดนพคุณ เผยความรู้สึกว่า 
“ดีใจมากที่ได้เข้ารวมกิจกรรม Bangsaphan Car 
Free Day 2019 ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
บางสะพานของเราสดใส เพราะการปั่นจักรยาน
นั้นนอกจากสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้แล้ว 
ยังเป็นการออกกำาลังกาย ทำาให้สุขภาพของเราก็
ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ”
  นางสาวรัญชนา ชูทิพย์ สมาชิกสภา
เทศบาลตำาบลกำาเนิดนพคุณ ให้สัมภาษณ์
ว่า “สำาหรับกิจกรรมนี้เป็นที่น่ารัก ทำาให้ชาว
บางสะพานที่รักการปั่นจักรยานมารวมกลุ่มกัน 
เพื่อปั่นจักรยานรณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะ
โลกรอ้น ไดท้ัง้สขุภาพทีด่ ีและชว่ยใหบ้างสะพาน
ของเรามีอากาศที่ดีมากขึ้น”
  นางวรณัน พื้นผา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บอก
ว่า “ปกติปั่นจักรยานอยู่เป็นประจำา พอทราบว่า
จะมีกิจกรรม Bangsaphan Car Free Day 2019 ขึ้น 
จึงตัดสินใจมาเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล นอกจากจะ
ช่วยให้โลกสวยและบางสะพานสดใสแล้ว ยัง
ช่วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพดี และหากโชคดีก็
มรีางวลักลบับา้นดว้ย ขอใหม้จีดักจิกรรมทกุปนีะ
คะ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนี้ค่ะ”
  นางมณฑา ชุมบุญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
บอกว่า “รู้สึกดีใจที่ครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมวันนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี
รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดใช้พลังงาน ลด
ภาวะโลกร้อน โดยการปั่นจักรยาน งดการใช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งถ้าหากพวก
เราสามารถเดินทางโดยการปั่นจักรยานได้ใน
ชีวิตประจำาวัน จะทำาให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง 
บรรยากาศในบางสะพานก็จะสดชื่นมากขึ้นด้วย 
และอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการปั่นสองล้อ ช่วยพ่อ
ปลกูปา่ ปัน่จกัรยานไปปลกูตน้ไม ้จำานวน 150 ตน้ 
รว่มกบัชมุชนบา้นทุง่นุน่ นบัวา่เปน็กจิกรรมทีช่ว่ย
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มทีด่มีากๆ ขอเชญิชวนพีน่อ้ง
ชาวบางสะพานรว่มกนัดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มเพือ่
บางสะพานบ้านเราค่ะ”

 กลุม่เหลก็สหวริยิา รว่มสนบัสนนุกจิกรรม Run For the Sea ประมง
ไทยชวนวิ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ    นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำาราญ ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ทั้งนี้ กิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึงและสมาคมชาวประมงบางสะพาน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดย
กิจกรรมประกอบด้วย เดิน-ว่ิง ระยะ 5 กม. และ ระยะ 10.5 กม. กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นำา้ ร่วมกับ
ชาวประมงในพื้นที่ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำาไปมอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน

X 

X        เอสเอสไอช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำานัก             
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม
ภาคอีสาน ผ่านมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวชลาลัย ทองอ่อน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ กรุงเทพฯ
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  2562 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

รถไฟรางคู่           ต่อจากหน้า 1

ได้แก่ สะพานเหล็กยาว 40 เมตร (จำานวน 4 
สะพาน), สะพานเหล็กยาว 50 เมตร (จำานวน 2 
สะพาน) สะพานเหล็กยาว 60 เมตร (จำานวน 1 
สะพาน) และสะพานเหล็กยาว 70 เมตร (จำานวน 
1 สะพาน) ซึ่ง WCE ได้รับคัดเลือกว่าจ้างให้เป็น 
ผู้ผลิตสะพานรถไฟเหล็กทั้งหมดในสัญญานี้
เพียงรายเดียว  
  สำาหรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบ
คีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่า
งาน 12,650 ล้านบาท แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 ช่วง
ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย มูลค่างาน 
6,579 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 ช่วง บางสะพาน
น้อย-ชุมพร มูลค่างาน 6,071 ล้านบาท
   ปัจจุบันโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็กตาม
สัญญาที่ 1 ช่วงเส้นทางประจวบฯ-บางสะพาน
นอ้ย จำานวนทัง้สิน้ 8 สะพาน มลูคา่งานทัง้สญัญา
มูลค่า 6,579.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำาเนินการ
ประกอบติดตั้งสะพานรถไฟเหล็ก แยกเป็นส่วน
ของงานสะพานเหล็กที่ WCE ได้รับงานเพื่อผลิต
และประกอบมลูคา่งาน 117 ลา้นบาท และรบัเพิม่
ดำาเนนิการตดิตัง้สะพานรถไฟเหลก็ คดิมลูคา่งาน 
10 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 127 ล้านบาท 
  นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์ กรรมการ             

เข้มความปลอดภัย  ต่อจากหน้า 1
 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International
Ship And Port Facility Security Code : ISPS 
Code) เป็นการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยเรือและท่าเรือ ประจำาปี 2562 โดยมี      
พลเรือโท  บรรจบ  โพธิ์แดง  ผู้บัญชาการทัพเรือ
ภาค 1 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  
ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ตำารวจนำ้า 
กรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันเปิดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ
ดังกล่าว ภายใต้รหัส “Naval Security Prachuap 
Port Exercise 2019 ในรหัสฝึก NAPPEX 2019” 
เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำาเภอ
บางสะพาน และผูบ้รหิารหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
พื้นที่ พร้อมทั้งผู้นำาชุมชนเข้าร่วมในพิธี
  พลเรือโท บรรจบ  โพธิ์แดง  ผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาค 1 เปิดเผยว่า “การฝึกครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ 
หนว่ยงานของรฐั องคก์รปกครองทอ้งถิน่ เรอืและ
ทา่เรอืรว่มตรวจสอบภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้ทางทะเล 
โดยรว่มกำาหนดมาตรการปอ้งกนัภยัทีอ่าจจะเกดิ
ขึ้นกับเรือหรือท่าเรือ รวมทั้งจัดทำาบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล 
อีกทั้งทำาการทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และพนักงานส่วนต่างๆ 
ใหม้คีวามพรอ้มรบัสถานการณฝ์กึตามทีก่ำาหนด 
โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จากนั้นนำา
ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกไปทำาการประเมินความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคาม และปรับปรุงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของบริษัทฯ และท่าเรือต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามแนวทาง
ปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)”
  ผู้สื่อข่าว รายงานต่อว่า International Ship 
And Port Facility Security Code หรือ ISPS code 
คอื ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัของ
เรือและท่าเรือระหว่างประเทศ สามารถแบ่งออก

ได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับที่จะต้อง
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันที่
เหมาะสมขัน้ต่ำาตลอดเวลา ระดบัที ่2 คอื หมายถงึ 
ระดับที่จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงป้องกันเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นผลมาจากมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยสูงขึ้น และระดับที่ 3 หมายถึง 
ระดับที่จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงป้องกันเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมในช่วงระยะ
เวลาที่จำากัด เมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 

หรือเกิดภัยคุกคาม แม้ว่าจะไม่สามารถกำาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนได้ ซึ่งการฝึกซ้อม ภายใต้รหัส 
“Naval Security Prachuap Port Exercise 2019 ใน
รหัสฝึก NAPPEX 2019” ครั้งนี้ใช้การฝึกระดับที่ 1 
ระดับที่จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงป้องกันที่เหมาะสมขั้นต่ำาตลอดเวลา
  “การฝึกซ้อมได้กำาหนดรูปแบบการฝึก
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การฝึก
แก้ปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคปฏิบัติตลอด
เวลา (24 ชั่วโมง) โดยมีโครงสร้างการฝึกประกอบ
ด้วย 1. ส่วนควบคุมการฝึก 2.ส่วนรับการฝึก 
และ3. ส่วนประเมินผลการฝึก ในส่วนโครงสร้าง
การฝกึไดบ้รรจกุำาลงัพลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
โดยตรง เชื่อมั่นได้ว่าผลที่ได้รับจากการฝึกครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ทัพเรือภาคที่ 1ได้กำาหนดไว้” ผู้บัญชาการทัพเรือ
ภาค 1 กล่าว
  ด้าน นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการ   
ผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ให้
สัมภาษณ์ว่า “การฝึกซ้อมครั้งนี้นับว่ามีความ
สำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัท ท่าเรือประจวบ ได้เห็น
ถงึความสำาคญัเรือ่งการดแูลดา้นความปลอดภยั
ในการขนส่งทางทะเลอย่างเคร่งครัด ในการ
รักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ 
การก่อวินาศกรรม การขู่วางระเบิด ลอบวาง
ระเบิด การลักลอบขึ้นเรือขนยาเสพติด เรือโดน
กันระหว่างเรือสินค้ากับเรือสินค้าบริเวณท่า

เทียบเรือ การป้องกันนำ้ามันรั่วไหล และเพลิง
ไหม้เรือสินค้า ซึ่งการฝึกซ้อมนี้มีการทดสอบ
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และพนักงานส่วนต่างๆ โดยพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุด 
และสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่าง
ประเทศ”
  นอกจากนี ้นายสมศกัดิ ์ใหค้วามเหน็วา่ จาก
การสงัเกตการณ ์การฝกึซอ้มรว่ม พนกังานทา่เรอื
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ผลเปน็ทีน่า่
พึงพอใจ
  นายธนาวุฒิ ธนะไชย หัวหน้าแผนก
บริการท่า ให้สัมภาษณ์ว่า “การฝึกซ้อมแผนการ
รักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือระหว่าง

ประเทศประจำาปีนี้ ได้ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 กอง
เรือยุทธการ อนุญาตเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงบาง
ประกง พรอ้มชมการฝกึสาธติการทำางานของสนุขั
ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ซึ่งปกติไม่เคยนำา
กิจกรรมแบบนี้เข้ามาแสดง จึงถอืเป็นนิมิตหมาย
ทีด่ใีนการเชือ่มศกัยภาพชมุชนในทอ้งถิน่ ระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน เปิด
เข้าชมได้ในพื้นที่บริเวณท่าเรือประจวบแห่งนี้”
  นาวาเอกยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผู้บังคับการ
เรือหลวงบางประกง บอกว่า “เรือหลวงบางประ
กง สงักดักองเรอืเขตที ่2 กองเรอืยทุธการ มรีะวาง
ขับนำ้าประมาณ 1,837 ตัน ความยาว 103 เมตร 
เป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการรบทั้งหมด 3 
มิติ คือ การรบผิวนำ้า การป้องกันภัยทางอากาศ 
และในการปราบเรือดำานำ้า โดยมีภารกิจหลักใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง
ทำาการฝกึรว่มกบัตา่งประเทศและในประเทศ ซึง่มี
การเตรยีมความพรอ้มสงูสดุใหส้มกบัทีป่ระชาชน
ไว้ว้างใจ”
  “วนันีรู้ส้กึเปน็เกยีรตอิยา่งมากทีไ่ดร้บัมอบ
หมายจากทัพเรือภาคที่ 1 ที่ส่งเรือหลวงบางประ
กงมาร่วมกิจกรรม ทำาให้เห็นศักยภาพและความ
เหนียวแน่นของชุมชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครู นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป เป็นอย่างดี และที่สำาคัญดีใจที่
เห็นเยาวชนได้มาสัมผัสเรือรบหลวงจริงๆ เพื่อ
เปน็แรงบนัดาลใจใหก้บัเยาวชนทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
วา่ในอนาคตเขาจะสามารถเปน็ทหารเรอืคนหนึง่
ได้เหมือนกัน”
  นอกจากนี้ นายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้า
งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม บริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด เล่าถึงการปฏิบัติการฝึก
ซ้อมดังกล่าวว่า“ทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำาเรือหลวง
บางปะกง 456 มาบริเวณท่าเทียบเรือ C เพื่อเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเยี่ยมชมและได้สัมผัส
เรือหลวงบางประกง พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่
เปิดให้ประชาชนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมท่าเรือ
ประจวบอีกด้วย รวมจำานวนทั้งสิ้น 2,300 คน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการดำาเนินงานของบริษัท 
ท่าเรือประจวบ ในการพัฒนาให้สถานประกอบ
การของเราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญของชุมชน
และประชาชนทั่วไป”

ผู้จัดการ บริษัท เวสท์
โ ค ส ท์ เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จำากัด  หรือ  WCE  เปิด
เ ผ ย ว่ า  “ เ ป็ น ที่ น่ า
ดี ใ จ ม า ก  เ มื่ อ วั น ที่  
28  มิถุนายน 2562  
“WCE” ผู้เชี่ยวชาญ
ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร
ออกแบบ จัดสร้างงาน
งานซ่อมบำารุง งาน
โครงการ  และงาน
ประกอบโครงสรา้งโลหะ ไดร้บัความไว้วางใจให้
ดำาเนินงานตดิตัง้โครงสรา้งสะพานเหลก็ จำานวน 
8 สะพาน ในพื้นที่เส้นทาง ก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ทางคู ่เสน้ทางประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร (สญัญาที ่1)
จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี รวมมูลค่างานเป็น
เงิน 10 ล้านบาท นับเป็นการต่อยอดธุรกิจ ขยาย
การรับงานต่อเนื่องงานผลิตสะพานรถไฟเหล็ก 
สร้างความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจไว้ใจต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิารของธรุกจิไดใ้นตลาดสากล 
ซึ่งรวมมูลค่างานของโครงการดังกล่าวแล้วเป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 127 ล้านบาท ทั้งนี้ ดำาเนินการ
จะดำาเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานภายใน
เดือนมีนาคม  2563”
  WCE เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มเหล็กสหวิริยา 

นอกจากมีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการ
ออกแบบ  จัดสร้างงาน  และงานซ่อมบำารุง  ยังให้
บริการงานประกอบโครงสร้างเหล็กมาอย่างต่อเน่ือง
อาทิ ดำาเนินการผลิตโครงสร้างจานดาวเทียม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรเพิ่งแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างการประกอบติดตั้งที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2563
  นายยงยุทธ แหยมบาง ผู้จัดการฝ่าย
ขาย บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำากัด บอกว่า 
“โครงการกอ่สรา้งสะพานเหลก็ ในโครงการรถไฟ
ทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา          
ที่ 1 นี้ ได้ดำาเนินการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงาน
WCE บางสะพานทั้งหมดทุกขั้นตอน ได้แก่ การ  

ทำาแบบ / วาดแบบ / ตัดชิ้นส่วน การผลิตและ
ทดลองประกอบโครงสร้างเสมือนจริง ยกเว้น   
การชบุกลัวาไนซเ์ทา่นัน้ ตอ้งนำาสง่ชิน้สว่นไปชบุที่
โรงงานจังหวัดชลบุรี และจึงส่งมอบโครงสร้าง   
ชิ้นส่วนไปติดตั้งตามสถานที่กำาหนด รวมระยะ
เวลาประมาณ 11 เดอืน (ตลุาคม  2561 - กนัยายน 
2562) โดยงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพตาม
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
  “ทั้งหากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการ
ในงานกอ่สรา้งงานโครงสรา้งเหลก็อืน่ๆ  สามารถ
ติดต่อและปรึกษาเราได้ตลาดเวลาทำาการ ทั้งที่ 
สำานักงานใหญ่กรุงเทพ และที่โรงงานที่อำาเภอ
บางสะพาน โทร. 02-234-9889 และ 032-906-112-
119 ยนิดใีหบ้รกิารและตอบทกุขอ้สอบถามครบั”
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นักอนุรักษรุนเยาว  ตอจากหนา 1
 
ปาชายเลน และการนํากลับมาใชใหมของวัสดุเหลือใช
ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ภายใตแนวคิด
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) โดยมี 
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป สํานัก
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและส่ือสารกลุม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  กลาวรายงานพรอมใหการ
ตอนรับ และนายสุรวิทย ทับเหล็ก รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประธานในพิธีเปดและใหโอวาท
กับนักเรียนเขารวมกิจกรรม ณ โรงเรียนบานทาขาม 
ซึ่งปจจุบันมีเครือขายนักอนุรักษรุนเยาว อําเภอบาง-
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวนท้ังส้ิน 1,368 คน
  นายสุรวิทย ทับเหล็ก รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ใหเกียรติเปนประธานเปด
งานในพิธี กลาววา ”ภาครัฐกําหนดนโยบายใหมีการ
เรงรดัควบคมุมลพษิในหลายดาน ทัง้ดานมลพษิทาง
อากาศ การจัดการนํ้าเสีย รวมถึงปญหาการจัดการ
ขยะ ซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตและการบริโภคของ
มนุษยในปจจุบัน โดยใหความสําคัญในการเรงรัด
แกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก เริ่มจาก
การปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนเรื่องการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมสงเสริมการศึกษาเรียนรู
ใหเกิดความตระหนัก เกิดความรัก ความหวงแหน
ทรพัยากรธรรมชาตใินทองถิน่ โดยเฉพาะเยาวชนทีจ่ะ
เติบโตไปในภายภาคหนาไดรูคุณคาของสิ่งแวดลอม
และพรอมปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม
ถือเปนการพัฒนาการที่ยั่งยืนดวยเหตุผลที่วาการให
การศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมในชวงอายุนอยลงเทาใด  
จะสามารถปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษและ
พฒันาสิง่แวดลอมฝงลกึลงในใจของเยาวชนใหยัง่ยนื
มากขึ้นเพียงนั้น”  
  ดานนายผดุงศกัดิ ์ ปราณอดุมรตัน  ผูจดัการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุม        
เอสเอสไอ เลาวา “เอสเอสไอ ตระหนักถึงปญหาสิ่ง-
แวดลอม รวมถึงปญหาการจัดการขยะในชุมชนเปน

ปญหาที่มีความสําคัญในปจจุบัน โดยมักเกิดควบคู
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนา ซึ่ง
บริษัทฯ มีความพยายามในการที่จะดําเนินกิจการที่
ไมสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมมาโดยตลอด และใสใจ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมภายนอก อําเภอบางสะพาน
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งกิจกรรมคายนักอนุรักษนี้ถือเปน
ตัวอยางดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
แวดลอมในชมุชนอยางตอเนือ่งเปนปที ่14 โดยหวงัวา
จะเปนสวนหนึง่ในการรบัผดิชอบตอการพฒันาชมุชน
บางสะพานของเราใหเจริญกาวหนาควบคูกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และเตรียม
ความพรอมไปสูการพฒันาอาํเภอบางสะพานใหเปน
เมืองแหงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตอไปในอนาคต 
(Bangsaphan Circular City)” 
  สําหรับกิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน 2 คืน แบงฐาน

กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 5 ฐานการเรียนรู 
ไดแก ฐานเรียนรูที่ 1 “โรงเรียนไรถังเพื่อสิ่งแวดลอม”  
ใหความรูและความเขาใจเร่ืองการจัดการขยะท่ีถูกตอง
พรอมเรียนรูและปฏิบัติวิธีการจัดการขยะโดยการ    
คดัแยกขยะภายในบรเิวณโรงเรยีน โดยแบงขยะเปน 3 
ประเภท คอื ขยะใชไมได ขยะเปนพษิ และขยะตดิเชือ้ 
ฐานเรียนรูที่ 2 “ระบบนิเวศปาไม” เปนการใหความรู
ประวตัแิหงความภาคภมูขิองวนอทุยานปากลางอาว 
พืชพรรณไม และยางนา หวงโซอาหารระบบนิเวศ
ปาไม โดยการใหนอง ๆ ไดศึกษาลักษณะของตนไม 
ศึกษาโครงสรางของระบบนิเวศซึ่งประกอบดวยสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต โดยแบงสิ่งมีชีวิตตามลําดับใน
การบริโภคเปน 3 ระดับชีวิต  คือ ผูผลิต  ผูบริโภค และ
ผูยอยสลาย พรอมทั้งไดสังเกตุลักษณะของเห็ดวามี
ความแตกตางกนัอยางไร นอง ๆ  ตางตืน่เตนและสนใจ

เม่ือไดสัมผัสธรรมชาติ ณ ผืนปาแหงน้ี ฐานการเรียนรู
ที่ 3 “กิจกรรมการดูนก” คือการเรียนรูถึงแหลงที่อยู
อาศยัและลกัษณะของนกแตละชนดิ ทาํใหนกัอนรุกัษ
ไดรูถึงสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ดวยการ
สังเกตจากการอพยพของนกแตละชนิดที่เขามาอยู
ในพื้นที่นั้นๆ ฐานการเรียนรูที่ 4 “ถํ้านํ้าทิพยแหลงนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์” ฐานนี้เปนการเรียนรูประวัติศาสตรความ
สาํคญัของแหลงนํา้ศกัดิส์ทิธิ ์วดัเขาถํา้มารอง รวมถงึ
การประกอบพิธีพลีกรรมตัก “นํ้าศักดิ์สิทธิ์” โบราณ
ราชประเพณี ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผนดิน นั่น
คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเสวยราช
สมบัติอยางสมบูรณ ฐานการเรียนรูที่ 5  “ระบบนิเวศ
ปาชายเลน” ดวยการศกึษาเสนทางเดนิธรรมชาต ิการ
เรียนรูเร่ืองของราก ใบ ดอกและผลของตนโกงกาง และ

เรียนรูเรื่องหวงโซอาหารระบบนิเวศปาชายเลน โดย
ใหนองๆ สํารวจปาชายเลน และบันทึกชื่อพรรณไม
และสัตวที่พบลงในสมุดพก นําผลงานที่ไดสรุปเปน
ภาพรวมของกลุม พรอมทัง้สาํรวจพนัธุไมปาชายเลน
และสัตวที่อาศัยอยูในปาชายเลน โดยมีวิทยากร
ใหการดูแลอยางใกลชิด ฐานการเรียนรูที่ 6 “การกิน
เพือ่ชวีติและสิง่แวดลอม” ฐานนีจ้ะนาํคะแนนทีส่ะสม
มาตัง้แตวนัแรกมาแลกเปนเงนิ เพือ่นาํเงนิทีไ่ดไปจาย
ตลาด โดยคณะพ่ีเล้ียงจะจําลองตลาดข้ึนเพ่ือใหนอง ๆ
ไดทาํการซือ้ของ นาํไปทาํกบัขาวเปนอาหารกลางวนั
โดยเร่ิมต้ังแตการกอไฟ  การทําผัดกระเพรา  การทําตมจืด
และใหนักอนุรักษไดหุงขาวโดยใชหมอสนามในการหุง
มีกระบวนการโดยการหาฟนที่จะใชในการกอไฟ 
และหุงขาวกันเอง ฐานกิจกรรมนี้ถือเปนการเรียนรู
การใชสิ่งของรอบตัวในการดํารงชีวิตได และสุดทาย 

ฐานการเรียนรูที่ 7 “เสื้อนักอนุรักษหนึ่งเดียวในโลก” 
การนําเสื้อนักอนุรักษ ที่ไดรับมาทําการวาดภาพและ
ระบายสีตามแตจินตนาการของแตละคน  โดยจะมี
คณุครขูองแตละกลุมคอยแนะนาํ ซึง่นองๆ ตางแสดง
ฝมอืกนัอยางเตม็ที ่มหีลายๆ คนทีว่าดออกมาไดสวย
งามดี เมื่อระบายสีเสร็จก็จะตองนําผาไปรีดทับตรงสี
เพื่อใหสีติดกับเสื้อ นอง ๆ ทุกคนตางภูมิใจในผลงาน
ที่ตนเองสรางสรรคขึ้นเพราะเปนเสื้อตัวเดียวในโลก 
  นายพิเศษ  มากมา  ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
สวนหลวง บอกวากิจกรรมการอนุรักษมีความสําคัญ
กับเยาวชนอยางมากในปจจุบัน หากเราเริ่มปลูกฝง
และแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง พวกเขาเหลานี้จะ
เปนตัวแทนถายทอดความรูไปยังรุนตอไปได ซึ่งพวก
เราพยายามขับเคลื่อนและผลักดันใหนักเรียนไดมี
สวนรวมชวยเหลือกันดูแลรักษาทรัพยากรอยางตอ
เนื่อง โดยกิจกรรมที่เรียนรูจากคายนักอนุรักษนี้จะ
เริม่สรางความตระหนกัใหเยาวชนมสีาํนกึในการดแูล
สิ่งแวดลอม และเปนเมล็ดพันธุแหงนักอนุรักษตอไป
  นายธนากร ทองศิริ ครูโรงเรียนบานทุงเชือก 
ใหสมัภาษณกบัผูสือ่ขาววา ”สาํหรบักจิกรรมในปนีไ้ด
เขามารวมกจิกรรมเปนปแรก  ไดเหน็ความแปลกใหม
ดานการเรยีนรูเรือ่งสิง่แวดลอม ซึง่สิง่แวดลอมถอืเปน
ปญหาใหญระดบัโลก ฉะนัน้การปลกูฝงใหนกัเรยีนได
เรียนรูวิธีการจัดการท่ีถูกตองจะเปนประโยชนมหาศาล
และหากสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรม
คายนักอนุรักษนี้ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดนั้น 
คิดวาพวกเขาจะอยูอยางมีความสุขแบบยั่งยืน”
  เด็กหญิงลูนา มัวรมัน โรงเรียนธนาคาร

ออมสิน เลาความประทับใจท่ีไดมาเขาคายฯ วา “ถึงแม

จะเปนระยะเวลาเพยีง 3 วนั 2 คนื แตประโยชนทีไ่ดรบั

น้ันมากมายเหลือเกิน ไดเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติตางๆ

ทีไ่มเคยรูมากอน พรอมสนกุกบักจิกรรมทีแ่ทรกไวดวย

ความรูที่สามารถนําไปใชไดจริงๆ  ดังนั้น  ทรัพยากร

ธรรมชาติเปนสิ่งที่ทุกคนตองชวยกันอนุรักษไว  และ

ขอเชิญชวนใหทุกทานรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพื่อโลกของเราคะ”

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ต.ค. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วศิวกรพลงังาน วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมพลงังาน /ไฟฟา (ประสบการณ 2 ป) 
  (1 อัตรา)
• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6-ปวช. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต
• Programmer Business process analysis  จํานวน 1 อัตรา  (ประจํา
 สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป
• Programmer Application Development จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
 สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป
• Programmer MES (order to cash) จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

• ผูดูแลระบบ ERP จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (1 อัตรา)
• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 8 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ (พนักงานจางเหมา)
 วุฒิปวช. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• ชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟากําลัง
• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

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

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
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.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484
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