
สหวิริยาหนุนชุมชนยั่งยืน อบรมนํ้าหมักบานทุงลานควาย 

มุ่งสู่เป้าหมายศูนย์เรียนรู้จัดการขยะชุมชน
ต้นแบบบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
(SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM) ร่วมผู้นำา
ชุมชนและชาวบ้านทุ่งลานควาย จัดกิจกรรม

ต่อเนื่องโครงการ “ศูนย์เรียนรู้และการ
จัดการขยะในชุมชน”  ฝึกอบรมการทำา
นำา้หมักและสารชีวภาพชุมชน สำาหรับใช้ใน
ครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีใน

ชุมชน บรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติจริง
นำาโดยปราชญช์าวบา้น อำาเภอบางสะพาน 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 27 คน เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา     อ่านต่อ น.3

“SSI-TCRSS”เสรมินโยบายรฐัใชสนิคาในปท.
ส.อ.ท.รับรองMiT20เหล็กรีดรอน-รีดเย็น
สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเหล็กไทย หนุน
นโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ ส.อ.ท. 
รบัรอง MiT 20 ผลติภณัฑเ์หลก็ “SSI-TCRSS”
ตามโครงการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ
ไทย Made in Thailand หรือ MiT ผู้บริหารเผย 
ตอบสนองปริมาณการใช้เหล็กต่อเนื่องใน
โครงการรัฐได้ นำาสู่การส่งเสริมการจ้างงาน

ในกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ และเกดิการฟนตวั
ของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป
    ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) รบัรองผลติภณัฑเ์หลก็ 20 ผลติภณัฑ ์
ของสองบริษัทเหล็กชั้นนำาแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย      อ่านต่อ น.2

ปที่  12   ฉบับที่  199   ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  2564

Leading Innovative and Reliable Steel Company

เสริมกลไกจัดการกาซเรือนกระจกระดับประเทศ
SSIลงนามMOUขยายผลทําคารบอนฟุตปร้ินท

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน
บางสะพาน กลุม่เหลก็สหวริยิา รว่ม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย สนับสนุนการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์และวนัผูส้งูอาย ุประจำาปี
2564 ใหแ้กห่นว่ยงานราชการอำาเภอ
บางสะพาน จำานวน 2 หน่วยงาน 
พร้อมมอบข้าวสารและของที่ระลึก
ใหแ้กผู่ส้งูอาย ุโดยมรีปูแบบการจดั
กิจกรรมตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และปฏิบัติตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารเผย พร้อม
รว่มเปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยพฒันา
ชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ต่อไป
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่  8 
เมษายน 2564 กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
(SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM) ร่วม
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2564 
ให้แก่หน่วยงานราชการอำาเภอ
บางสะพาน จำานวน 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่
รำาพงึและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ทองมงคล ณ บริเวณหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง 
ในโครงการ      อ่านต่อ น.4

สืบสานประเพณีไทย
กลุ่มเหล็กสหวิริยา
รว่มเสริมกจิกรรม
ผูสูงอายุบางสะพาน

SSI ลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ “โครงการขยายผลการ        
สง่เสรมิการจดัทำาคารบ์อนฟตุปริน้ท์
ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” 
เพื่อทวนสอบและรับรองผลการ
คำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กรในภาค
อตุสาหกรรมทีเ่ขา้รว่มโครงการและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับองค์กรของประเทศ ผู้บริหาร
เอสเอสไอเปิดเผย ยำ้าให้พนักงาน
มีส่วนร่วมเดินตามเป้าหมายช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด
ให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่า เพ่ือก้าวสู่องค์กร
คาร์บอนตำ่าและยั่งยืน
 นายสุพันธ์ุ  มงคลสุธี  ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย งานสถาบันนำ้าและ  
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน และนาย
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำานวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) พรอ้มดว้ย
นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ   อ่านต่อ น.2

X        นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ และผูบ้รหิารองคก์รนำารอ่งทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการขยายผลการสง่เสรมิการจดัทำาคารบ์อนฟตุปริน้ทข์ององคก์รในภาค
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ระดบัองคก์รของประเทศ รวมทัง้สนบัสนนุใหอ้งคก์รในภาคอตุสาหกรรมจดัทำาคารบ์อนฟตุปริน้ทข์ององคก์รดว้ยการวเิคราะห์
แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร พร้อมกำาหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมอันจะนำาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ

อ่านต่อ น.3
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 เสริมแกร่งความรู้ 5 โรงเรียนเขตบางสะพาน กลุ่มเหล็กร่วมงานตลาดนัดวิชาการ

ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25642 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ก๊าซเรือนกระจก   ต่อจากหน้า 1

และผู้บริหารองค์กรนำาร่องที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอน-
ฟุตปริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทำาการคำานวณปริมาณการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รตนเอง และ
สามารถจดัทำาแนวทางลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

SSI-TCRSS                    ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI ได้
รับรอง 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน และบริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับรอง 4 
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็นซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
ตามโครงการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made 
in Thailand หรือ MiT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศตาม
นโยบายภาครัฐ และจุดประกายให้เกิดการสร้างความ  
ภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทยมากขึ้นตามประกาศ      
กฎกระทรวง กำาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ    
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2563 ที่กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำาหรับงาน
ก่อสร้าง และกำาหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน     
โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณ

เหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
  เช่นเดียวกับ นายพีระภัทร์ ท้วมบำารุง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายและการตลาด 
“TCRSS” บอกว่า “ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็นที่ผ่านการ
รับรองนั้นมี 4 กลุ่มตามพิกัดศุลกากร ได้แก่ 1) กลุ่มที่มี
ความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป  2) กลุ่มที่มีความหนา
เกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  3) กลุ่มที่มีความ
หนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร และ 
4) กลุ่มที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร โดยเชื่อมั่น
ว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองโครงการของภาครัฐด้าน
ปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ทั้งห่วงโซ่อุปทานได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วย
สนับสนุนสินค้าไทย และสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจของ
ประเทศตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า ลดการนำาเข้าสินค้าจาก
ตา่งประเทศโดยเฉพาะสนิคา้เหลก็ทีม่กีารดมัพร์าคาเขา้มา
พร้อมส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กให้มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอีกด้วย”

X  “รักษ์ทะเล รักษ์โลก” ท่าเรือประจวบซ้อม
เข้มแผนใช้ทุ่นกักนํ้ามัน
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ 
PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา นำาโดยนายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ฝ่ายปฏิบัติการ
ท่าเรือ จัดฝึกบุคลากรซ้อมแผนปฏิบัติการสำาหรับภาวะฉุกเฉินการ
ใช้ทุ่นกักนำ้ามัน ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564 กรณีเกิดนำ้ามันรั่วไหลจาก
เรือเดินทะเลต่างประเทศในเขตท่าเทียบเรือ ตามนโยบายคุณภาพ 
นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของท่าเรือ 
เพื่อให้บุคลากรทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และฝึกฝนให้เกิดความ
เขา้ใจและความชำานาญในการปฏบิตังิาน มพีนกังานเขา้รว่มฝกึซอ้ม
จำานวน 30 คน ณ ทา่เรอื A ในทา่เทยีบเรอืประจวบ อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลดการปล่อยก๊าซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
นำ า ไ ป สู่ ก า ร ล ด
ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทยตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
พร้อมกันนี้ยังได้มี

การพัฒนาระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุต-
ปริน้ทข์ององคก์รควบคูก่นัไปดว้ย เพือ่เปน็การ
ยกระดบัการทวนสอบของประเทศไทยใหเ้ปน็
ที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี 
2564 มีองค์กรอุตสาหกรรมนำาร่อง จำานวน 29 
แหง่ จากกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ทีเ่ปน็สมาชกิ
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้า
ร่วมเป็นโรงงานนำาร่องของโครงการฯ
  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติ เอสเอสไอ

กระจกขององคก์รทีม่ี
ประสิทธิภาพ
  ผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า  เมื่อวันที่
1  เมษายน 2564  
ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
โดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับสถาบันนำ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยัง่ยนื กำาหนดจดั “พธิเีปดิตวัโครงการและการ
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื โครงการ
ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุต 
ปริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทำาการ
คำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององคก์รตนเอง และสามารถจดัทำาแนวทาง

ให้สัมภาษณ์กับผู้ส่ือ-
ข่าวว่า ”เอสเอสไอ 
ให้ความสำาคัญกับ
การเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพอากาศ
แ ล ะ ปั ญ ห า ภ า ว ะ
โลกร้อนมาอย่างต่อ
เนือ่ง โดยเฉพาะดา้น
การจัดการพลังงาน 
การจัดการอนุรักษ์

พลังงานภายในองค์กร และใส่ใจพร้อมดูแล
ส่ิงแวดล้อมควบคู่กันด้วย อาทิ การบริหารจัดการ
นำ้า การควบคุมคุณภาพนำ้าจากการผลิต ฯลฯ
  นอกจากน้ี เอสเอสไอได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีปริมาณคาร์บอนน้อยลง โดยผลิตภัณฑ์
ได้ผ่านการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
คาร์บอนฟุตปริ้นท์บนผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อ
เหลี่ยม นับเป็นการเริ่มต้นขององค์กรใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มอบ

โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2563 ที่ผ่านมา”
  “ยำ้าพนักงานให้มีส่วนร่วมเดินตาม       
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยการส่งเสริมการลดโลกร้อน ลดการใช้
พลังงาน และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำากัดให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อก้าวสู่องค์กร
คาร์บอนตำ่าและยั่งยืนต่อไป” นายมนินทร์ 
กล่าว 

  ทั้งนี้ องค์กรอุต-
สาหกรรมนำารอ่งทัง้ 29 
แหง่ จะทำาการรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยว
ข้ อ ง นำ า ม า คำ า น ว ณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร
ของตนเอง จัดทำาแผน
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีผลรวม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงได้จากแผนลด
ไม่น้อยกว่า 255,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการดำาเนินงานที่
มสีว่นชว่ยใหป้ระเทศไทยสามารถลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของ
ประเทศได้ตามเป้าที่กำาหนดไว้ คือ ร้อยละ 
20-25 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการดำาเนนิงานตามปกตหิรอื BAU 
(Business as Usual) ภายในปี 2573

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ร่วม
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 5 โรงเรียนในอำาเภอบางสะพาน ประจำาปีการศึกษา 2563 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียน
บ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากร
ครูและนักเรียน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ
จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรยีนรูจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมตามฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ครูและนักเรียนในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ รวมถึงส่งเสริม
ให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความ
สนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
องค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนานักเรียน และ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ



ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  2564 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

หนุนชุมชน          ต่อจากหน้า 1

  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า “วันที่ 21 เมษายน 2564 กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
โดยนายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโสชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) รว่มกบัผูน้ำาชมุชนและชาวบา้นทุง่ลาน-
ควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน ดำาเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องโครงการ “ศูนย์เรียนรู้และการ
จดัการขยะในชมุชน” จดัฝกึอบรมการทำานำา้หมกั

ทีท่างกลุม่เหลก็สหวริยิา รว่มสนบัสนนุใหช้มุชนที่
อยูใ่นพืน้ทีร่อบโรงงานไดม้คีวามรูเ้รือ่งการจดัการ
ขยะในครัวเรือน นำาความรู้ขยายผลสู่การจัดการ
ขยะในระดบัชมุชน และจดัตัง้เปน็ศนูยก์ารเรยีนรู้
การจัดการขยะชุมชนต้นแบบของอำาเภอบางสะพาน
ต่อไป โดยมีนายสุนทร เขียวหนู ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นวิทยากร บรรยายขั้นตอนการทำานำ้าหมัก
ชวีภาพ และการแกไ้ขปญัหาขยะอนิทรยีท์ีส่ง่กลิน่
เหม็น โดยการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มมาช่วยในการเร่ง
ปฏกิริยิายอ่ยสลาย และนำาไปประยกุตใ์ชท้ดแทน
การใช้สารเคมีในปัจจุบัน
  นายสุนทร เขียวหนู ปราชญ์ชาวบ้าน 
วิทยากรบรรยายในวันนี้ กล่าวว่า “การอบรม
ครั้งนี้มุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีความเข้าใจในขั้นตอน
ของการทำานำ้าหมักชีวภาพ และสามารถนำากลับ
ไปปฏิบัติได้จริงที่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหาขยะ
อนิทรยีท์ีส่ง่กลิน่เหมน็ โดยการเอาจลุนิทรยีอ์เีอม็
มาชว่ยในการเรง่ปฏกิริยิายอ่ยสลาย สิง่ทีเ่หลอืใช้
เป็นนำา้จุลินทรีย์ หรือนำา้หมักชีวภาพ นำาไปใช้ทดแทน
การใช้สารเคมีได้ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ลดปัญหาขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และลดค่า        
ใช้จ่ายแต่เพิ่มรายได้อีกทางด้วย” 
  ด้านนายนิพนธ์  ปตเมฆ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
บ้านทุ่งลานควาย เล่าถึงแนวทางการพัฒนา
ชุมชนว่า “หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ “ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ” (Zero Waste) ชุมชน
บา้นรางพลบั จ.ราชบรุ ีไดน้ำาแนวทางมาประยกุต์
ในชุมชนของตัวเองในเรื่อง การทำาถังกรีนโคน
สำาหรับกำาจัดขยะอินทรีย์ การทำาถุงตาข่ายอวน
สำาหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป ตาม
รปูแบบของการคดัแยกขยะตน้ทาง ซึง่วนันีช้มุชน
กำาลังเรียนรู้การทำานำ้าหมักชีวภาพ รวมถึงการ    
ทำาสวน และการเกษตรอื่นๆ” 
  “ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
เอกชน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่สนับสนุนโครงการ
ชุมชนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน
พัฒนาชุมชน และปลูกจิตสำานึกรักสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตัวเองเป็นอันดับแรก ไม่ยึดติดกับ
วตัถแุละคา่นยิม ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัเปน็เรือ่ง
ทีส่ำาคญั และสามารถนำาไปสูผ่ลสำาเรจ็ทีย่ัง่ยนืได”้
  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่
ผา่นมา กลุม่เหลก็สหวริยิา (SSI-TCRSS-TCS-WCE-
BSBM) ซึ่งดำาเนินงานโดยเอสเอสไอ ได้จัดอบรม
การคัดแยกขยะในครัวเรือนสู่การปฏิบัติจริง เน้น
ให้ชุมชนแยกขยะได้อย่างถูกต้อง พร้อมจัดทำาถุง
ตาข่ายอวน เพื่อใช้สำาหรับแยกขยะประเภทขยะ
ทั่วไปและขยะรีไซเคิลสำาหรับครัวเรือนจำานวน 
100 ใบ แจกให้กับสมาชิกในหมู่บ้านกว่า 50 ครัว
เรือน โดยการจัดการขยะรีไซเคิลนี้ ทางชุมชนจะ
เก็บรวบรวมจากบ้านของสมาชิกและนำาไปขายต่อ
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขยะเพื่อสังคม ภายใต้
การบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชน
  นางจารี โคกชู ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “วันนี้ได้เห็นขั้นตอน
ในการปฏิบัติจริง ซึ่งไม่เคยได้รู้และไม่เคยสนใจ
ที่จะทำามาก่อน ซึ่งหลังจากนี้จะนำาแนวทางไป
ประยกุตใ์ชใ้นครอบครวั และเริม่ลงมอืทำานำา้หมกั
ไวใ้ชเ้องเพือ่เปน็การรกัษาสิง่แวดลอ้มทีบ่า้นของ
ตัวเอง พร้อมทั้งแนะนำาลูกๆ และเพื่อนบ้านให้ทำา
อีกด้วยเช่นกัน”
  และนางมุยซนิ สงัขแ์ดง ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
ท่ีมีความสนใจเร่ืองการทำานำา้หมักชีวีภาพ กล่าวว่า
“สนใจการทำานำ้าหมักชีวภาพอยู่แล้ว โดยดูแต่ใน
สื่อวิดีโอออนไลน์ (Youtube) ไม่เคยเห็นขั้นตอน
การทำาจริงมาก่อน นับว่าเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีมีหน่วยงาน
ในพืน้ทีม่าหนนุเสรมิชมุชนในเรือ่งนี ้และหลงัจาก
การฝึกอบรมจะทดลองลงมือทำานำ้าหมักชีวภาพ
เองที่บ้าน เพื่อใช้ในการบำารุงดินในสวนมะพร้าว 
เป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ปุยเคมีด้วย”

ผกัและเปลอืกผลไม ้มาผลติเปน็
นำา้หมกัชวีภาพ พรอ้มสง่เสรมิให้
ชมุชนบา้นทุง่ลานควายสามารถ
กำาจัดขยะในครัวเรือนได้อย่าง
ถกูตอ้ง และรว่มดแูลสิง่แวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน 
  กจิกรรมครัง้นีม้ผีูส้นใจเขา้
ร่วมกิจกรรมจำานวน 27 คน จัด
ขึ้นภายหลังการประชุมหมู่บ้าน
ประจำาเดือน เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง

และสารชีวภาพกำาจัด
แมลงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ใช้เป็นปุยสำาหรับปลูก
ผักในครัวเรือนและใช้
เป็นสารชีวภาพสำาหรับ
กำาจัดแมลง นับเป็นการ
ต่อยอดการกำาจัดขยะ
อนิทรยีใ์นครวัเรอืน ดว้ย
การนำาเศษอาหาร เศษ

สวัสดีครับ ผมเด็กชายเหล็กมวนมาพบผูอานอีกครั้งวันนี้ ในบทความ “เหล็ก        
รักษโลก” เชนเคยครับ จากตอนที่ผานมาผมไดเลาถึงความหมายของสังคม
คารบอนตํ่าและกิจกรรมท่ีจะชวยลดคารบอนของภาคชุมชนกันไปแลว วันนี้ผม      
จะมาเลาในสวนของภาคอุตสาหกรรมกันบางครับ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม   
เหล็กอยางผม จะมีนโยบายในเรื่องนี้กันอยางไรบาง อยากรูกันแลวใชไหมครับ     
ถาอยางนั้นผมจะเริ่มเลาใหฟงนะครับ
 “เอสเอสไอ” เราเปนบริษทัผูผลติเหลก็แผนรดีรอนชนดิมวนรายแรกในภูมภิาค
อาเซียน ซึ่งผลิตภัณฑหลักของบริษัทผมก็คือ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็ก
แผนรีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน ซึ่งแนนอนครับวาเหล็กกับ
พลังงานความรอนยอมเปนของคูกัน และดวยเหตุนี้จึงทําใหผูบริหารของเราให
ความสาํคญักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและปญหาภาวะโลกรอนมาอยาง
ตอเนื่องครับ  โดยเฉพาะการใหความสําคัญดานการจัดการพลังงาน การจัดการ
อนุรักษพลังงานภายในองคกร รวมถึงการรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการ
พัฒนาและสงเสริมดานพลังงานดวย 
 ไมเพยีงแตดานพลงังานอยางเดยีวนะครบั เรายงัใสใจและใหความสาํคญักบั
การดูแลสิ่งแวดลอม รวมถึงดานอื่นๆ อีกดวย อาทิ การบริหารจัดการนํ้า การ
ควบคมุคณุภาพนํา้จากการผลติ โดยเราไดออกแบบระบบบาํบดันํา้ใหไมมกีารระบาย
นํ้าเสียออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) การจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการ
บรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ซ่ึงถือเปนสวนหนึง่ในนโยบายและ
กลยทุธการดาํเนนิธรุกจิ ทีเ่รามุงมัน่จะเดนิไปพรอมกนั โดยไมทิง้ใครไวขางหลงัครบั 
 ในป 2564 นี้ เอสเอสไอไดยึดมั่นนโยบายการดําเนินธุรกิจเหล็กภายใต          
คอนเซ็ปต “เหล็กรักษโลก” ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ มุงสูการเปน  Carbon Neutral Company นั่นเองครับ เริ่มตนจากการ  
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีปริมาณคารบอนใหนอยลง โดยผลิตภัณฑของเราไดผาน
การรับรองเปนสินคาฉลากคารบอนแลวจํานวน  2 รายการประกอบดวย 
 1)  TGO CFP FY20-048-288 เหล็กแผนรีดรอนความหนา 1.4 มิลลิเมตร  
      1 ตัน 

  2)  TGO CFP FY20-048-289 เหล็กทอเหลี่ยม ขนาด 2 x 2 ความหนา
      1.4 มิลลิเมตร 1 ตัน  
 นอกจากนี้เรายังไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ 
ขยายผลการสงเสรมิการจดัทาํคารบอนฟุตปริน้ทขององคกร Carbon Footprint
เพื่อใหทราบถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร อาทิ การใช 
พลังงานไฟฟาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตโดยตรง และสวนที่เกี่ยวกับ
ระบบการสนับสนุนการผลิต เชน ระบบเตาเผาเหล็ก ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร 
ระบบแสงสวาง แลระบบบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ ซึ่งการประเมินนี้จะแลวเสร็จชวงเดือน
กันยายนนี้ครับ  
 และเพือ่สรางความยัง่ยนืใหกบัสงัคมและชมุชนรอบขาง “เอสเอสไอ” ไดวจิัย
และพฒันาการนาํนวตักรรมพลงังานสะอาด อาท ิการศกึษาและออกแบบระบบผลติ
กาซชีวภาพจากพืชพลังงานทางเลือกเพื่อมาใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
และการซ้ือขายคารบอนเครดติตอไปในอนาคตครบั และอีกส่ิงหน่ึงทีเ่รายังทาํควบคู
ไปกับชุมชน  เรามีโครงการที่สงเสริมและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
อยางตอเนื่อง อาทิ โครงการศูนยเรียนรูและการจัดการขยะในชุมชน เรียนรูการ
แยกขยะและจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน โครงการเอสเอสไอรักษชายหาด 
รวมเก็บขยะบริเวณชายหาดเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก  โครงการคายนักอนุรักษ
รุนเยาว  ซึ่งเปนการปนนักอนุรักษหัวใจสีเขียวใหรวมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
ในบานของเรา นอกจากน้ีเรายังใหพนักงานของเรามีสวนรวมในการเดินตาม       
เปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดวยการสงเสริมการลดโลกรอน  
ลดการใชพลังงาน โดยนําหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นับ
เปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหถูกใชอยางคุมคา เพื่อกาวสูองคกร
คารบอนตํ่าและยั่งยืนตอไปนะครับ 
 สําหรับวันนี้ผมเด็กชายเหล็กมวนตองขอตัวกอน ครั้งหนาจะมาพรอมสาระ
ดีๆ อีกครั้งในบทความ “เหล็กรักษโลก และเพื่อไมใหพลาดสาระความรูและขาวสาร
ดีๆ  แบบนี ้อยาลมืกดตดิตามเพจ #SSIGroupThisWeek กนันะครบั สวสัดคีราบบบ



ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25644 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์  ,  นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซำา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

       เพิ่มพูนทักษะนักศึกษาทวิภาคีวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุน
เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์            กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย
นางนฤมล สภุาพงษ ์ผูจ้ดัการอาวโุส ชมุชนสมัพนัธ ์บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ประกวด
สิ่งประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ Show & Share” วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
อุตสาหกรรมเหล็ก รุ่นที่ 13 ประจำาปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประเมินผล
การนำาเสนอ 27 ผลงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จำานวน 53 คน และได้รับเกียรติจากนายนิมิตร 
ศรียาภัย ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

X 

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน พ.ค. 64

หมายเหตุ
1. ทุกตำาแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจำาต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  (มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ) 
 - วศิวกรสิง่แวดลอม (ระบบบาํบดันํา้) วฒุปิรญิญาตรข้ึีนไป สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอม 
  (มีประสบการณออกแบบระบบบําบัดนํ้า)

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

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ โลหะการ และอุตสาหการ
• พนักงานควบคุมปนจั่น/เครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ปวช. - ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกรซอมบํารุง  จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีประสบการณ 1- 3 ป
 ในสายงานซอมบํารุงเครื่องจักร

• Site manager  จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
 ประสบการณอยางนอย 10 ป (มีใบประกอบวิชาชีพในสายงานซอมบํารุงเครื่องจักร)

• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิ ปวส. สาขาเคร่ืองกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณจะพิจารณา
 เปนพิเศษ)

สืบสานประเพณี  ต่อจากหน้า 1

 ทำางาน (ถา้ม)ี การสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตละบรษิทักำาหนด 
4. พนักงานจ้างเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
 หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรำาพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร 
 032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
  อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
  วิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
 - วศิวกรเยาว (Junior Engineer) วเิคราะหคณุภาพ วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรม
  เคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เคร่ืองกล ยานยนต อุตสาหการ งานเช่ือม อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ตนเรือ / กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
 (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของ
 เรือเดินในประเทศ)

• กลาส ี/ สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผาน
 การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• หัวหนางานจัดซื้อ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือบริหารธุรกิจ (มีประสบการณ
 จัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป จัดซื้อตางประเทศ และจัดซื้อทั่วไป 5 ป)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกรซอมบํารุง  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• พนักงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

“ลูกหลานห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” 
โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
พร้อมมอบข้าวสารและ
ของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ
  นายราเชนทร์ มณี-
สวางวงศ์ ผู้บริหารกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา เปิดเผย
กับทีมข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ ว่า “เป็นประจำา
ทุกปีที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุให้แก่
หนว่ยงานตา่งๆ 
ในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน เพ่ือ
ร่วมสืบสานวัฒน-
ธรรมประเพณี
อันดี งามและ
แสดงความกตัญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
โดยในปีนี้  กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วม
สนับสนุนการจัดงานภายใต้การปฏิบัติ
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม
ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่ง

บรรยากาศของกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ยัง
คงเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และ
รอยยิ้มของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผมในนามของผู้บริหารกลุ่มเหล็ก

สหวิริยา ซึ่งดำาเนินธุรกิจอยู่ในอำาเภอ
บางสะพาน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
ได้รับมอบโอกาสในการร่วมสนับสนุนจัด
งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในอำาเภอบางสะพาน และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาชุมชนบางสะพาน 
ตามแนวทางการพฒันายัง่ยนืตอ่ไปครบั”

  สำาหรบักจิกรรมภายในงาน ประกอบ
ไปด้วย  การสรงนำ้าพระ  การให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และ  
การออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุ โดย 

รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  ของกรม
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
กำ า ห น ด ใ ห้ ส ว ม ห น้ า ก า ก
อนามยัหรอืหนา้กากผา้ตลอด

เวลา กำาหนดจุด
ตรวจคัดกรอง
เพื ่อตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย
กำาหนดจุดบริการ
เจลแอลกอฮอล์
สำาหรับล้างมือ

อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดสถานที่ให้มี
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสม
  ท้ังน้ี กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรม
ทีก่ลุม่เหลก็สหวริยิา สนบัสนนุใหม้กีารจดั
ขึ้นในทุกๆ ปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความ

สำาคัญและระลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญู
กตเวที รวมถึงส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุข
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสำาหรับบจม.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
หรือเอสเอสไอ สำานักงานกรุงเทพฯ งดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำา
ปี 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19


