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ปริญญานิพนธ
เหล็กSSI4YE

เอสเอสไออาสาทาํความดี
บูรณะศาสนสถานรอนทอง
สรางวฒันธรรมจติอาสาพนกังาน 
รวมรบัผดิชอบสงัคม “เอสเอสไอ”
ดําเนินกิจกรรมอาสาสงทายป 
2563 ภายใตโครงการ 250 ความดี

เอสเอสไอพนัดวงใจอาสา (ความดี
ที่ 231) นําผูบริหาร พนักงาน ผูนํา
ชุมชนและประชาชนรวม 60 คน  
รื้อถอนกระเบื้อง    อานตอ น.2

พฒันาเศรษฐกจิหมนุเวยีนชมุชน ลดปรมิาณ
ขยะบางสะพาน ศูนยความเปนเลิศดาน      
สิง่แวดลอม กลุมเหลก็สหวริยิา จดัเวริกชอป

ชมุชน เกีย่วกบันวตักรรมแปรรปูของเหลอืทิง้
และการจัดการขยะอินทรียสําหรับชุมชนให
กับประชาชน โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรม

ทัง้สิน้ 50 คน รวมเรยีนรูการจดัการขยะชมุชน
อยางยั่งยืนจากนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย 

พรอมลงมือสรางอุปกรณดวยตัวเองแบบ
งายๆ (ถังหมักรักษโลก) ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ 
จาก        อานตอ น.4

กลุมเหลก็สหวริยิาหนนุศก.หมนุเวยีน จดัเวริกชอปชมุชนแปลงขยะเปนเงนิ
 

ใสใจสังคม-ชุมชนยอมรับ-สิ่งแวดลอมยั่งยืน 
“TCRSS” รับรางวัลโครงการสงเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ชุมชนอยางยั่งยืน (CSR-DIW2563) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสงัคมดวยการจดัทาํโครงการตางๆ ทีเ่กีย่วของ
อยางตอเนือ่ง นาํมาซึง่การอยูรวมกนัอยางยัง่ยนื 
ผูบริหารเผย มุงมั่นใหโรงงานมีมาตรฐานและ
ดําเนินงานควบคูหลักเกณฑสากลสูการพัฒนา
แบบยั่งยืนอยางตอเนื่อง
 ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กรอ.) รวม
กบัสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ จดัพธิมีอบ
รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของ    
ผูประกอบการ (CSR-DIM) โครงการสงเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบ     อานตอ น.2

ผลงานนิสิตวิศวกรรมโยธา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ  
“พฤติกรรมคานเหล็กประกอบ
จากแผนเหล็กมวนสําหรับพื้น
ชนิดบาง ในภาวะใชงานและ
ภาวะสุดขีด” เจง ควารางวัล    
สุดยอดปริญญานิพนธ (Best of 
The  Best)  โครงการ  Structural
Steel Improvement (SSI) for Young
Engineers หรือ SSI4YE ประจําป
2019 รบัทนุรวม 50,000 บาท เพือ่
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
องคความรูในการใชงานโครง
สรางเหล็กใหเกิดประสิทธิภาพ
สูวิศวกรรุนเยาว ภายในงาน SSI 
Steel Construction Virtual Forum
2020 ทางรปูแบบออนไลนแพลต
ฟอรม มีผูสนใจรวมงานสัมมนา
รวม 200 คน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 
ที่ผานมา                 อานตอ น.3
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TCRSS               ต่อจากหน้า 1

ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner 
and CSR-DIM 2563) ประจำาปี 2563 เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดทำา
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ที่ยอมรับของชุมชนรอบข้างและสังคม ทำาให้เกิด
การพึ่งพากันในสังคม (Social symbiosis) รวมถึง
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ อันนำามาซึ่งการอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  สำาหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน ซึง่เปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบการพฒันา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีภารกิจในการส่ง
เสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนำาไปสู่ความ
เปน็องคก์รทีม่คีวามรบัชอบตอ่สงัคม รวมถงึดแูล
สิง่แวดลอ้มและชมุชนทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณโดยรอบ
ให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาวะแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงกำาหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมได้แสดงความรับผิดต่อสังคม 
และสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม โดยกำาหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ เพื่อให้การประกอบ

กิจการภาคอุตสาหกรรมเกิดความไว้วางใจจาก
ภาคประชาชน และมีแนวทางในการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้
 • นโยบายโครงสร้างการเสริมสร้างความรู ้และ
การฝึกอบรมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

 • การทบทวนสถานะเริ่มต้น
 • กฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ
 • ข้อร้องเรียน
 • การวิเคราะห์และจัดลำาดับผู้มีส่วนได้เสีย
 • การสานเสวนา และการสื่อสาร 

 • แผนงาน โครงการความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
 • การติดตามผล และการทบทวนการติดตามผล
 • รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
      ในการนี้ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) หรือ “TCRSS” (โรงงานบางสะพาน) ได้
รับการพิจารณาคัดเลือก โรงงานอุตสาหกรรม

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับเกียรติบัตรและ
โล่รางวัลในโครงการดังกล่าวประเภท CSR-DIW 

ContinuousAward 2563 ซึ่งบริษัทฯ ดำาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดทำาโครงการ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาอย่างต่อเน่ือง และได้รับความ

ร่วมมือท่ีดี รวมถึงเป็นท่ียอมรับของชุมชนรอบข้าง
และสังคมเสมอมาโดยมี นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญส่ายการผลติ เปน็ผูร้บัมอบ
เกียรติบัตรและโล่รางวัลดังกล่าว จากนายทาวัน 
ทวถีาวรสวสัดิ ์รองอธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม 
และได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานใน
พิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนน
วิภาวดี กรุงเทพฯ
  นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ           
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ “TCRSS” กล่าวว่า 
“ทีซีอาร์ฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ต้ังแต่ปี 2561 โดยปีน้ี ทีซีอาร์ฯ
ไดร้บัรางวลัประเภท CSR-DIW Continuous Award 
ประจำาปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ  
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดบุคลากรของ
องค์กรด้านการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นพัฒนาชุมชน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายโรงงานให้มี
มาตรฐานและดำาเนินงานควบคู่ตามหลักเกณฑ์
สากลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ”

เอสเอสไออาสา    ต่อจากหน้า 1

หลังคากุฏิพระหรือที่พักสงฆ์ และดำาเนินการ
เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ณ สำานักสงฆ์ไทรคู่ 
ตำาบลร่อนทอง ประธานคณะอนุทำางานโครงการ
เผย มุง่มัน่ดำาเนนิงานสานตอ่โครงการสูเ่ปา้หมาย
ครบ 250 ความดี พร้อมเดินหน้าควบคู่กับการ
พัฒนาชุมชนบางสะพานให้ยั่งยืน 
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ จดักจิกรรมเอสเอสไออาสาสง่ทา้ย
ปี 2563 ภายใต้โครงการ 250 ความดีเอสเอสไอ
พันดวงใจอาสา (ความดีที่ 231) รวมพลจิตอาสา
อำาเภอบางสะพาน นำาโดยนายทะนงศกัดิ ์แขง่ขนั 
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซ่อมบำารุง พร้อมพนักงาน 
ผู้นำาชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวม 60 คน 
ร่วมมือกันรื้อถอนกระเบื้องหลังคากุฏิพระหรือ
ที่พักสงฆ์ เนื่องจากมีความชำารุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก และจะดำาเนินการเปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคาใหม่ในกลางเดือนธันวาคม ณ สำานักสงฆ์
ไทรคู่ ตำาบลร่อนทอง อำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

  นายทะนงศักด์ิ แข่งขัน ประธานคณะ     
อนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสา บริษัท สห-   
วิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

สังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 ซึ่งมีความยินดี
อย่างย่ิงท่ีมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯ
และได้สนับสนุนพนักงานให้มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ซึ่งนอกจากสร้างวัฒนธรรมจิตอาสา
ของพนักงานในองค์กรแล้ว ยังปลูกสำานึกให้
พนกังานมคีวามรบัผดิชอบชมุชนรอบขา้งในดา้น
ตา่งๆ   อนัเปน็การสรา้งนวตักรรมแหง่คา่นยิมดว้ย

จติสำานกึของพนกังานในองคก์รทีส่ามารถแบง่ปนั
ความสุขให้กับสังคมและชุมชนต่อไป โดยจะมุ่งม่ัน
ดำาเนินงานสานต่อโครงการสู่เป้าหมายจนครบ 

250 ความดี พร้อมเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนา
ชุมชนบางสะพานให้ยั่งยืนต่อไป”  
  นายกติพิงษ ์โพธิแ์กว้ พนกังานผูน้ำาเสนอ
โครงการอาสา เล่าว่า “รู้สึกดีใจที่เอสเอสไอ
มีโครงการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมอาสา
เช่นนี้ รวมถึงโครงการอาสานี้ได้รับการอนุมัติ
โครงการให้ดำาเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดี
จากผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน รวมถึงประชาชนใน
พื้นที่ข้างเคียงเป็นอย่างดี ขอขอบคุณพลังของ
จิตอาสาทุกท่านที่สละเวลาร่วมใจกันช่วยเหลือ
กิจกรรมครั้งนี้ครับ”
  ดา้น นางสนุนัทา เพช็รศยั ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที่ 7 ต.ร่อนทอง กล่าวขอบคุณทีมงานโครงการฯ 
และจิตอาสาทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีเสียสละเวลามา
ชว่ยเหลอืสงัคมในครัง้นี ้พรอ้มขอบคณุเอสเอสไอ
ทีเ่ลง็เหน็ความสำาคญัของพืน้ทีต่ำาบลรอบนอก นำา
ผูบ้รหิารและพนกังานรว่มกนัซอ่มแซมหลงัคากฏุิ
พระที่สำานักสงฆ์ไทรคู่ และหวังว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์ที่ดีจากบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป” 
  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดำาเนินงานรื้อถอน
กระเบ้ืองหลังคาเรียบร้อย เหลือเพียงงานประกอบ
ติดตั้งกระเบื้อง ซึ่งจะดำาเนินการใหม่อีกครั้งใน
เดือนธันวาคม 2563
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ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2563 ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ปริญญานิพนธ     ตอจากหนา 1

  ตามที่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดมีการจัดโครงการ Structural
Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 2019 
(ป 3) หรือ SSI4YE 2019 เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธา ไดมีการพัฒนานวัตกรรมและ
องคความรูในดานการใชงานโครงสรางเหล็กใหเกิด
ประสิทธิภาพ โดยเนนสรางการรับรู คุณประโยชน อันกอ
ใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
กอสรางในอนาคต โดยไดมกีารเปดรบัสมคัรนกัศกึษา
ช้ันปท่ีส่ี สาขาวิศวกรรมโยธา เขารับทุนสนับสนุนการทํา
ปริญญานิพนธ ในหัวขอท่ีเก่ียวของกบัการผลติและการ
ประยุกตใชงานโครงสรางเหล็กสําหรับงานกอสราง
โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูตัดสิน ประกอบ
ดวย ประธานกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ผูอํานวยการสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิ(MTEC) และตวัแทน
จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอื “SSI” ประกาศผล
รางวลัสดุยอดปรญิญานพินธ Best of The Best Senior 
Project Award 2019 ภายในงาน SSI Steel Construction
Virtual Forum 2020 งานสัมมนาดานโครงสรางเหล็ก
ประจําปของเอสเอสไอ ทางรูปแบบออนไลนแพลตฟอรม
หรือรูปแบบวิถีใหม (New Normal) เพื่อลดการแพร
กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 และคงดําเนินงานตอเนื่อง
โครงการในการคนหาสดุยอดปรญิญานพินธจากการ
ตัดสินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่ 17   
กุมภาพนธ 2563 ที่ผานมา
  หลังจากผานการคัดเลือกและตัดสินจากคณะ
กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิในรอบแรกจะเปนการคดัเลอืก
ขอเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อทําการเลือกจาก 8 
หัวขอ ที่มีความนาโดดเดนนาสนใจและเปนไปตาม
ขอกาํหนดของโครงการ เพือ่มอบทนุการศกึษาในรอบ
แรก จํานวน 25,000 บาท จากนั้นจึงคัดเหลือ 4 ทีมที่
ดีที่สุด สําหรับเขาไปแขงขันในรอบ Best of The Best 
ชิงเงินรางวัลเพิ่มเติมอีกจํานวน 25,000 บาท รวมเปน
ทุนการศึกษาทั้งสิ้น 225,000 บาท
  สําหรับป 2562 นั้น มีนักศึกษาสนใจสงผลงาน
เขารวมประกวดทั้งสิ้น 8 ผลงานดวยกัน รวมทั้งสิ้น 5 
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 1 ผลงาน
หวัขอ “การศกึษาการเสรมิแผนเหลก็ในบนัไดยืน่เพือ่
ลดผลการสั่นสะเทือนเนื่องจากกิจกรรมการเดินของ
มนุษย” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จํานวน 3 ผลงาน หัวขอ “ศึกษาพฤติกรรมการกัดกรอน
และแนวทางการปองกันของโครงสรางเหล็ก” “การ

ออกแบบ ตรวจสอบ และพัฒนาช้ันวางสินคา” และหัวขอ
“การศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตและเหล็ก
รปูพรรณขึน้รปูเยน็ ภายในเสาเหลก็เตมิคอนกรตีและ
จําลองการรับแรงทางขางดวยวิธีทางไฟไนตเอลิเมนต” 
  ดานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวน 1 
ผลงาน หัวขอ “ผลกระทบจากอุณหภูมิสูงและอัตรา
การลดอุณหภูมิที่มีผลตอการโกงเดาะเฉือนของแผน
เหล็ก” เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจํานวน 
1 ผลงาน หัวขอ “การสูญเสียกาลังอัดตามแนวแกน
ของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตจากแรงกระทําทางดาน
ขาง” และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 2 ผลงาน
ไดแก หัวขอ “นวัตกรรมแผนเหล็กมวนชนิดบางใน
การเสรมิกาํลงัเสาคอนกรตีทีม่กีาํลงัอดัตํา่โดยการอดั
แรงรดัรอบภายหลงั” กบัหวัขอ “พฤตกิรรมคานเหลก็
ประกอบจาก
แผนเหลก็มวน
สําหรับพ้ืนชนิด
บาง ในภาวะ
ใ ช ง า น แ ล ะ
ภาวะสุดขีด”
  สําหรับ
คณะกรรมการ
ตั ด สิ น ข อ ง
โครงการ ยงัคง
ไ ด รั บ ค ว า ม
อนุเคราะหจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
จากหนวยงาน
ตางๆ เชนเดิม ซึ่งประกอบไปดวย 1) นายวิกรม 
วัชระคุปต ประธานคลัสเตอรวัสดุกอสราง สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  2) นายวิโรจน โรจน-
วัฒนชัย ผูอํานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกลา
แหงประเทศไทย (ISIT) 3) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล                   
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
(MTEC) และ 4) นายณัฐพล สุทธิธรรม ตัวแทนจาก 
บมจ. สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี(SSI) ภายใตเงือ่นไขและ
เกณฑการตัดสิน 
 1. ขอกําหนดทั่วไป: เปนโครงการที่เกี่ยวของกับ
การใชผลติภณัฑเหลก็ทรงแบน หรอื fl at steel product 
เชนเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (hot-rolled coil) เหล็ก
แผนหนา (steel plate) หรือ ผลิตภัณฑที่แปรรูปจาก
เหล็กทรงแบน เชน ทอเหล็ก เหล็กรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 
เหล็กรูปพรรณเช่ือมประกอบ ในการศึกษาวิจัยโครงการ   
 2. เกณฑการใหคะแนนการตัดสิน 
เกณฑ 1 (40 คะแนน) เปนโครงการที่สามารถตอยอด
หรือพัฒนาเพื่อใชประโยชน ไดจริงในเชิงพาณิชย 
เกณฑ 2  (30 คะแนน) เปนโครงการทีม่กีารใชนวตักรรม 
อันสามารถสราง มูลคาเพิ่มไดในเชิงวิศวกรรม 

เกณฑ 3 (30 คะแนน) เปนโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชน
กับสังคมและ สิ่งแวดลอม 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการมีความเห็นที่
ตรงกันวาจาก 4 ผลงาน ที่ไดผานการตัดสินมากอน
หนานี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบรุ ีจาํนวน 2 ผลงาน และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ 
จํานวน 2 ผลงาน ผลงานที่เหมาะสมที่สุดที่จะไดรับ
รางวลัสดุยอดปรญิญานพินธ Best of The Best Senior 
Project Award 2019 ในปนี้ ไดแก มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  ในหัวขอ “พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจาก
แผนเหลก็มวนสาํหรบัพืน้ชนดิบางในภาวะใชงานและ
ภาวะสุดขีด” เปนผลงานยอดเยี่ยมที่สุด และไดรับ
คะแนนอยางเปนเอกฉันท  ภายใตเงื่อนไขและเกณฑ
การตัดสินของโครงการฯ พรอมไดรับทุนการศึกษา

เพ่ิมเติมจํานวน
25,000 บาท 
และโลรางวัล
สําหรับสมาชิก
ภายในกลุมทกุ
คนอีกดวย
       ดร.จุลเทพ 
ข จ ร ไ ช ย กู ล 
ผูอํ านวยการ
ศนูยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
แหงชาติ (MTEC)
ก ล า ว แ ส ด ง
ความยินดีและ

ชืน่ชมกบันสิติทกุๆ ทมีผานชองทางออนไลน และบอก
เพิม่เตมิวาแตละกลุมมจีดุเดนทีแ่ตกตางกนั โดยมอง
หลกัประกอบกนั 3 ดาน คอื 1) การมนีวตักรรม พฒันา
สิ่งที่สรางขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยูเดิม 2) การตระหนัก
คาํนงึถงึทางดานสิง่แวดลอม และ 3) ผลกระทบในทาง
บวกของสงัคม สาํหรบัผลงานชนะเลศินีเ้ปนความเหน็
ตรงกนัของคณะกรรมการทกุทานวามหีลกัครบตามที่
กาํหนดไว ไมวาจะในมมุทีม่คีวามพยายาม การสราง
ประโยชนทางวิศวกรรมมีความเดนชัดมาก มีผลงาน
ประจักษและติดตั้งใชจริงที่โรงพยาบาลวิภาราม อีก
ทั้งไดรับการยืนยันรับรองเรื่องของคุณประโยชนทาง
วศิวกรรมเชงิวชิาการ และทีส่าํคญัในเรือ่งการทาํงาน
รวมกบัเครอืขายและการเรยีนรู การทาํงานรวมมอืกบั
วจิยัทีต่างประเทศ รวมถงึเรยีนรูการใชเครือ่งมอืขัน้สงู
ใหเปนประโยชน การทดลองปฏิบัติจริง จึงตัดสินให
ผลงานนี้เหมาะสมที่จะไดรับรางวัลดังกลาวในปนี้ 
  สวนทีมท่ีไมไดรับรางวัลในปน้ี ตองบอกวาผลงาน
ไมไดมีคุณภาพดอยกวา แตความสมบูรณครบมิติ
ของผลงานชิน้นีท้าํใหเหน็เปนประจกัษครบมากทีส่ดุ 
ขอเปนกําลังใจใหนองๆ ทุกๆ ทีมพัฒนาตอไปครับ”

  เชนเดียวกับ นายวิโรจน โรจนวัฒนชัย 
ผูอํานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง
ประเทศไทย (ISIT) ใหสัมภาษณวา “ขอชื่นชมทุกๆ 
ไอเดียของนองๆ ทุกทีม และขอบอกวาผลงานเหลานี้
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดได โดยสามารถนําไป
ใชงานไดจริง แตสําหรับบางผลงานในปนี้อาจจะยัง
พฒันาไปยงัไมสดุทาง ขอบคณุทีเ่สนอไอเดยีเจงๆ กนั
เขามาแบบนี้ทุกปครับ”
  ดาน นายณัฐพล สุทธิธรรม หัวหนางานดาน
การพัฒนาธุรกิจเหล็ก งานกอสราง บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ “SSI” กลาววา 
โครงการ Structural Steel Improvement for Young 
Engineers หรอื SSI4YE นัน้ ทางทมีงาน Steel Construc-
tion Business Development (SCB) ยังคงเดินหนาดวย
ความมุงมัน่ตัง้ใจ โดยมวีตัถปุระสงคหลกัคอื การสราง
เสริมใหนองๆ นิสิตนักศึกษา ไดมีทักษะและความรู
ดานงานกอสรางดวยโครงสรางเหล็กที่เพิ่มขึ้น ดวย
การถายทอดความรูและประสบการณผานชองทาง
ตางๆ ไมวาจะเปนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ใน
เฟสบุคแฟนเพจ SSI4YE และผานการนําเสนอใหกับ
นองๆ ตามมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ ตลอดจน
การสนับสนุนใหนองๆ นิสิตนักศึกษา ไดมีสวนรวม
ในการนําเสนอโครงงานปริญญานิพนธเพื่อประกวด
แขงขันหาผูชนะเลิศ
  โดยการแขงขันรอบ Best of The Best Senior 
Project Award ป 2019 จัดขึ้นในรูปแบบวิถีใหม (New 
Normal) ซึ่งปนี้ ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดเวทีการ
แขงขนัใหกบันองๆ ทีผ่านเขารอบ 4 ทมีสดุทาย ภายใน
งาน SSI Steel Construction Virtual Forum 2020 งาน
สัมมนาดานโครงสรางเหล็กประจําปของบริษัทฯ รูปแบบ
งานสัมมนาผานออนไลนแพลตฟอรม โดยมีผูสนใจ
สมัครเขารวมงานสัมมนาทางออนไลนรวม 200 คน
  และสําหรับป 2563 โครงการ SSI4YE ไดมีการ
เปดรับสมัครหัวขอปริญญานิพนธจากนองๆ ตั้งแต
ตนป ซึง่จะปดรบัสมคัรเมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2563      
ท่ีผานมา โดยมีนองๆ สงผลงานเขารวมจํานวน 7 ผลงาน
จาก 4 มหาวิทยาลัย และฝากถึงนองๆ นิสิตนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ที่สมัครเขารวมโครงการประกวดปริญญา
นพินธเขาแลว ขอใหตัง้ใจทาํผลงานของตนเองใหออก
มาดทีีส่ดุ เพือ่สรางพืน้ทีใ่หกบัการพฒันาอตุสาหกรรม
การกอสรางดวยเหล็กใหเกิดการพัฒนาตอไป และ
การแขงขนัรอบ Best of The Best Senior Project Award
จะจัดขึ้นเมื่อไรและที่ไหนขอใหติดตามกันตอไป 
สุดทายนี้ หวังเปนอยางยิ่งวามหาวิทยาลัยตางๆ ทั่ว
ประเทศจะใหการตอบรบัเขารวมโครงการอยางอบอุน
เชนในปทีผ่าน ๆ  มา และขอขอบคณุคณะผูบรหิารของ
เอสเอสไอ ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการใหการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการมาอยางตอเนื่องครับ”

“ สะพานเหล็ก ”
     แลนดมารค
       วัฒนธรรมแหงใหม
         เมืองสองแคว
            ผลงานกอสราง WCE

ตามไปดูความคืบหนา.....

การใชรูปแบบทาง
จิ ต ร ก ร ร ม ข อ ง
ทองถิน่มาประยกุต
กับสวนประกอบ
ตางๆ ของสะพาน 
ไดแก ราวสะพาน 

ตามที ่บรษิทั เวสทโคสทเอน็จเินยีริง่ จาํกดั 
หรือ “WCE” ธุรกิจวิศวกรรมกลุมเหล็ก
สหวิริยา ไดรับความไววางใจจากกรม
ทางหลวงชนบท วาจางงานโครงการ
กอสรางสะพานขามแมนํา้นาน โดยมคีวาม
ยาวสะพาน 120 เมตร มูลคางาน 79.95 
ลานบาท ณ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ขอ
พาทุกทานชมภาพบรรยากาศการทํางาน
และตดิตามความคบืหนาของการกอสราง
สะพานเหล็กขามแมนํานานกัน
  นายวรรษา วิจิตร ผูจัดการฝาย
วิศวกรรมโครงการ บริษัท เวสทโคสทเอ็น
จเินยีริง่จาํกดั หรอื WCE เลาถงึโครงการ
กอสรางสะพานขามแมนํ้านานใหฟงวา 

“บรษิทัไดรบังานจากกรมทางหลวงชนบท 
เพื่อดําเนินงานสรางและประกอบสะพาน
แขวนโครงสรางเหลก็ทรงโคง (Steel Arch 
Bridge) รวมความยาวสะพานทั้งสิ้น 120 
เมตร และมีความกวางรวม 19 เมตร โดย
เปนสะพานเหล็กโคง (Steel Arch Bridge) 
ความยาว 80 เมตร สําหรับรถยนตขาม 
และทางเชิงลาดสะพาน ทั้งสองดานของ
สะพาน ความยาวดานละ 20 เมตร สําหรับ
ใชเปนทางเทาและทางจักรยาน โดยมีพื้นที่
กอสรางอยูบรเิวณหนาศนูยประวตัศิาสตร
พระราชวังจันทนเช่ือมตอฝงตะวันออก
ของแมนํา้นาน ซึง่เปนแหลงทีต่ัง้ของศาสน
สถานที่สําคัญของจังหวัดหลายแหง คือ 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัด

นางพญา และวัดราชบูรณะ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ทั้งน้ี กรมทางหลวงชนบทเปนผู
ดําเนินการออกแบบสะพาน โดยนอกจาก
ยึดหลักการลดความหนาแนนดานการ
จราจร เกิดความสะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจรทางน้ําและทางบก ยังได
คํานึงถึงความสอดคลองกับจิตรกรรม
และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ดวยวิธี
การออกแบบไมใหมีเสาตอมอสะพานใน
แมนํ้า เนื่องจากบริเวณดังกลาวถูกใช
เปนสถานที่จัดงานประเพณีการแขงเรือ
ยาวที่ เปนสัญลักษณทางวัฒนธรรม
อยางหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ดําเนิน
การกันมาตอเนื่องยาวนาน นอกจากนี้

และเสาไฟฟาแสงสวาง ใหมคีวามสวยงาม 
เมื่อแลวเสร็จสะพานแหงนี้จะกลายเปน
แลนดมารคที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของ 
จ.พิษณุโลก เกิดความสะดวกสบายในการ
เดินทางระหวางแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัด รวมถึงการกระจายรายไดสู
เศรษฐกิจชุมชนอีกดวย
  ผูจัดการฝายวิศวกรรมโครงการ 
WCE บอกวา บริษัทไดเลือกใชวัสดุเหล็ก
คุณภาพจากบริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยา 
เพื่อนํามาผลิตชิ้นสวนโครงสรางสะพาน 
ข้ึนรูปเปนเหล็กกลองสี่เหลี่ยม ทรงโคง 
ดวยกระบวนการทําแบบรายละเอียด
สําหรับงานกอสราง (Shop Drawing) 
และการวางแผนกอนตัดชิ้นงาน (Cutting 
Plan) โดยใชปรมิาณเหลก็ในการผลติเหลก็
กลองรปูทรงโคง ปรมิาณนาํหนกั 42,000 
กิโลกรัม และมีทีมงานวิศวกรรมของเวสท
โคสทฯ เปนผูดําเนินการผลิต และทดลอง
ประกอบสะพาน (Pre-Assembly) เสมือน
จริง ที่โรงงานบางสะพาน พรอมการ

ควบคมุระยะพกิดัตางๆ ตามมาตรฐานการ
ผลิตสะพาน กอนดําเนินการแยกชิ้นสวน 
เพื่อนําไปชุบสังกะสี (Hot dip Galvanize) 
และประกอบตดิตัง้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก สวน
งานการกอสราง เชน ฐานรากรองรับนํ้า
หนักสะพาน พื้นผิวจราจร ไดดําเนินการ 
ณ พื้นที่กอสราง โดยสงเสริมใหใชวัสดุ
ภายในประเทศและทองถิน่ และการจางงาน
ในพื้นที่ เพื่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
  ซึ่งขณะนี้งานมีความคืบหนาแลว
รอยละ 60 สวนที่เหลือเปนงานประกอบ
ติดตั้งสะพานเหล็ก ณ หนางาน งาน
กอสรางพื้นผิวถนน งานสถาปตย และ
งานสัญญาณไฟจราจร โดยจะสามารถ
สงมอบสะพานเหล็กใหแกกรมทางหลวง
ชนบทในชวงประมาณเดอืนสงิหาคม 2564
  “นับเปนอีกหนึ่งผลงานความภาค
ภูมิใจของ WCE เมื่อแลวเสร็จขอเชิญชวน
ทกุทานมาเยีย่มชมสะพานเหลก็ผลงานการ
กอสรางของ “WCE” และทองเทีย่วจงัหวดั
พษิณโุลก เมอืงสองแคว กนัเยอะๆ นะครบั”

SSI p.3.indd   1 28/11/2563 BE   19:08



ประจําวันที่  1  ธันวาคม  25634 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ,  นางสาวจันทนา  วงษวานิช  ,  นายมนินทร  อินทรพรหม  ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ธ.ค. 63

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรออกแบบโครงสราง วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (มีประสบการณ)
  ดานออกแบบ และใชโปรแกรม CAE, FEM เชน LS-DYNA, ANSYS, ABAQUS
 - วศิวกรอตุสาหการ วฒุปิรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ (มปีระสบการณดาน 
  Logistic)

• โปรแกรมเมอร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร (มีความรูดาน
 การเขียน application)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 - วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 - วิศวกรส่ิงแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ประสบการณดาน BOQ 1 ป

• ชางเทคนิค  จํานวน 10 อัตรา  (ประจํา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางเชื่อม การผลิต กลโรงงาน ชางยนต (ปฏิบัติงานที่โรงงานมักกะสันได)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
 วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี
• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานใน
 เรือ (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)
• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต 
 (ผานการอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)
• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• พนักงานควบคุมปนจั่น จํานวน 2 อัตรา
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ทุกสาขา
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
 วุฒิ ปวช. - ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

แปลงขยะเปนเงิน   ตอจากหนา 1

นายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน เปน

ประธานเปดการฝกอบรมฯ ณ ศาลาหมูบานมารอง 

ตําบลพงศประศาสน 

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน

วา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนยความเปนเลิศ

ดานสิ่งแวดลอม กลุมเหล็กสหวิริยา จัดฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมแปรรูปของเหลือทิ้งและ

การจดัการขยะอนิทรยีสาํหรบัชมุชน ใหกบัประชาชน

ที่มีความสนใจในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยไดรับเกียรติ
จาก ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัย
อาวุโส ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรม
พลังงานสะอาดและสิ่งแวดลอม 
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
มาถายทอดความรูการจัดการ
ขยะชุมชนอยางยั่งยืน โดยใช
เทคโนโลยีมาชวยเพิ่มมูลคาขยะ
เหลือทิ้ง สรางความรู ความเขาใจ 
สรางรายไดใหแกประชาชนใน
ชุมชน รวมถึงเปนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน และลดขยะครวัเรอืนเปนศนูยอยางแทจรงิ 
ทั้งนี้ มีนายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน 
เปนประธานเปดการฝกอบรมฯ ณ ศาลาหมูบานมา
รอง ตําบลพงศประศาสน 
  โดยผูเขารวมอบรมในกิจกรรมดังกลาวยังได
ฟงบรรยายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานการคัด
แยกขยะอนิทรยี และประดษิฐถงัหมกัรกัษโลก พรอม
ลงมือสรางอุปกรณดวยตัวเองแบบงายๆ โดยมีนาย
พินิจ ศรีจันทร ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพงศประศาสน เปนผูใหความรูและฝกปฏิบัติ
ในกิจกรรม มีผูสนใจเขารวมงานทั้งสิ้น 50 คน
  ดร.เรวดี อนุวัฒนา หรือ ดร.เร ใหสัมภาษณ
กบั”ผูสือ่ขาว” วา “การจดัการขยะชมุชนนัน้ทาํไมยาก 

แตไมงายเชนกันสําหรับการเริ่มตนในชวงแรกๆ โดย
ชมุชนตองเริม่ตนจากการคดัแยกขยะ และรูจกัการนาํ
ขยะหรอืของเหลอืใชมาประยกุตใหมใหเกดิการสราง
รายได โดยการใชทรพัยากรธรรมชาตใิหเกดิประโยชน
สูงสุด ใชวัตถุดิบรอบสองอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
จะสามารถนําไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) ในครัวเรือนไดอีกดวย” 
  “ขณะนี้ ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงาน
สะอาดและสิ่งแวดลอม ไดรวบรวมเทคโนโลยีการ
จัดการขยะชุมชนขึ้นมา จัดโครงการที่มีชื่อวา “แกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมขยะพลาสติกเพื่อการบูรณาการ
อยางยั่งยืน” โดยรวบรวมจังหวัดที่มีปญหาเกี่ยวกับ

การจดัการขยะชมุชน (ม ี6 จงัหวดั) จากนัน้ทาํการวจิยั
และใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสาํหรบัจดัการ ซึง่ศนูยฯ 
เราเปนหนวยงานหนึง่ทีใ่ชวทิยาศาสตรเขามาชวยใน
การแกปญหา และเนนใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอนเกิน
ไปในการแกไขปญหาขยะ หรอืบอกไดวาเราสรางหอง
แลปจากเครื่องครัวนั่นเอง”
  “นอกจากนี ้ขยะจากเปลอืกผลไม ไมใชเพยีงนาํ
ไปทําปุย แตยังสามารถนํามาทําถานได อาทิ เปลือก
ทุเรียน เปลือกมังคุด เปลือกมะกรูด ซึ่งมักจะเกิด
ปญหาในชวงเทศกาลผลไม เชน ทุเรียน จะมีเปลือก
ของลงทุเรียนที่ทิ้ง เฉลี่ยที่หนึ่งลงละประมาณแปด
พันตัน จึงริเริ่มใชวัตถุดิบประเภทนี้แปรรูปเปนถาน
เปลือกผลไม จากนั้นนํากลิ่นมาใสกลายเปนถาน
หอม 3 in 1 (ทรีอินวัน) นับเปนนวัตกรรมแปรรูปขยะ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพถานเปลือกผลไม จากเดิมที่มี
ราคา 0 บาท ใหมีมูลคาเชิงพาณิชย มีความสวยงาม
และมีกลิ่นหอม นําไปใชงานไดหลากหลาย อาทิ ใช
เปนวัสดุดูดซับกลิ่น (ราคา 10 - 30 บาทตอชิ้น) ใชเปน
ถานเชื้อเพลิงอัดแทง (20 - 25 บาทตอกิโลกรัม) และ
ใชเปนถานหอม (10 - 50 บาทตอชิ้น หรือ 900 - 3,000 
บาทตอกโิลกรมั) ทัง้นี ้ยงัสามารถนาํถานเปลอืกผลไม
ไปปรบัปรงุดนิ เพือ่ชวยเพิม่ความพรนุและปรบัสภาพ
ดินไดอีกดวย” ดร.เร กลาวเพิ่มเติม
  ดาน ดร.ศรินิทพิย จนัทรถงึ ผูจดัการฝายศูนย
ความเปนเลิศดานสิ่งแวดลอม (CEE) กลาววา “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมแปรรูปของเหลือทิ้ง

และการจัดการขยะอินทรียสําหรับชุมชนครั้งนี้ เปน
สวนหนึ่งในโครงการรณรงคลดปริมาณขยะชุมชน
บางสะพานของคณะทํางานสิ่งแวดลอมกลุมเหล็ก
สหวิริยา บางสะพาน ดวยตระหนักถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ใหเจริญเติบโตไป
พรอมกับการดูแลสภาพแวดลอมที่ดี   ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม สรางใหเกิดเปน
ชุมชนตนแบบ พรอมสงเสริมใหประชาชนจากภาค
สวนตางๆ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลคาใหกับของเสียเหลือทิ้งชุมชน รวมเปนสวนหนึ่ง
ในการลดปริมาณขยะชุมชนบางสะพาน และเกิด
ประโยชนสงูสดุและสามารถตอยอดเปนรายไดใหกบั
ชุมชนอีกทางดวย”
  “ความรูทั้งหมดสามารถนํามาพัฒนาและนํา

ไปใชประโยชนไดจริง ถือเปนการดูแลคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น โดยอาศัยความรวมมือ
ของคนในพื้นที่ ทําใหอุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชน
ไดอยางเปนสุขและยั่งยืน” ดร.ศิรินทิพย กลาว
  นายประวิทย รัตนพงศ ผูใหญบาน หมู 4  
(บานมารอง) บอกวา “ปจจุบันขยะนับวาเปนปญหา
ทีย่งัหาทางแกไขไมไดเดด็ขาด เพยีงแตจะทาํอยางไร
ใหขยะเหลานีม้ปีระโยชนและสามารถนาํกลบัมาใชได
อีกครั้งนั่นคือสิ่งสําคัญ สําหรับกิจกรรมในวันนี้ทําให
ประชาชนพืน้ทีบ่างสะพานไดรบัความรู ความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการขยะครัวเรือน และการคัด
แยกขยะเปนอยางมาก รวมถึงไดทดลองทําถังหมัก

รักษโลกใชที่บานไดดวยตนเอง 
ซึง่คาดวาทกุคนทีเ่ขารวมอบรมจะ
ไดแนวคดิทีส่ามารถจดัการขยะใน
ครวัเรอืนได โดยแปลงขยะเปนเงนิ 
ชวยเพิ่มมูลคาของเหลือใชตอย
อดเปนรายไดใหกับชุมชนอีกทาง
ครับ”
     ดาน นางเรณู ปานทอง 
ผูเขารวมกจิกรรม เลาวา “กจิกรรม
นี้ไดเรียนรูวิธีการจัดการขยะ โดย
สวนใหญจะนําไปแปรรูปใหเปน

ผลิตภัณฑที่สามารถใชไดในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ยัง

สามารถชวยลดปรมิาณขยะในชมุชน เพิม่มลูคา และ

เกดิเปนอาชพีไดในอนาคต ขอบคณุหนวยงานทกุภาค

สวนสาํหรบักจิกรรมพฒันาชมุชน และจะนาํความรูที่

ไดในวันนี้ไปประยุกตใชใหเปนประโยชนสูงสุด”

  เชนเดยีวกบั นางอไุร ทองมา ผูเขารวมกจิกรรม 

กลาววา “กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนา

ชุมชนในทิศทางความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ โดย

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

ชมุชน รวมแกไขปญหาขยะในพืน้ทีอ่าํเภอบางสะพาน 

พรอมสงเสรมิศกัยภาพใหกบัผูนาํชมุชน ประชาชน ซึง่

เปนการเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้ง และแปลงขยะใหเกิด

เปนรายไดใหกับชุมชนอีกทางดวยคะ”
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