Leading Innovative and Reliable Steel Company

ปีที่ 10 ฉบับที่ 180 ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ปัน้ เมืองศก.หมุนเวียนบางสะพาน
SSIสร้างนักอนุรกั ษ์

‘เด็กหัวใจรีไซเคิล’
จัดค่ายสวล.ติวเข้ม
รร.เขตบางสะพาน

“สร้างนักอนุรักษ์ หัวใจรีไซเคิล
รุน่ ที่ 14” เอสเอสไอ ร่วมกับ สพป.
ปข.1 เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์
อำ�เภอบางสะพาน และวนอุทยาน
ป่ากลางอ่าว จัดกิจกรรมค่าย
นักอนุรกั ษ์รนุ่ เยาว์ โดยมีนกั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในพื้นที่
อำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 25
โรงเรียน 104 คน เพื่อปลูกฝัง
จิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในท้องถิน่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรและหวงแหนสิง่ แวดล้อม
ผ่านฐานเรียนรูต้ า่ งๆ ณ โรงเรียน
บ้านท่าขาม ระหว่างวันที่ 28 - 30
สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่
28 - 30 สิงหาคม 2562 “เอสเอสไอ”
ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.
ปข.1) และวนอุทยานป่ากลางอ่าว
ได้ จั ด กิ จ กรรมค่ า ยนั ก อนุ รั ก ษ์
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 เปิดโลกทัศน์
การเรียนรูส้ โู่ ลกกว้าง “นักอนุรกั ษ์
หั ว ใจรี ไ ซเคิ ล ” ให้ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ในพื้ น ที่
อำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 25
โรงเรียน ทั้งหมดจำ�นวน 104 คน
ได้เรียนรู้และเห็นความสำ�คัญ
ของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การ
สร้ า งค่ า นิ ย มเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ อ่านต่อ น.4

• เหล็กสหวิริยาจัดปั่น-ปลูก-ชูแยกขยะ
• ลดใช้พลังงาน-ทรัพยากร400คนร่วม

X SSI Group ผนึกกำ�ลังชาวบางสะพาน ลดใช้พลังงาน เนื่องในวัน Car Free Day 2019 กลุ่มเหล็ก

สหวิริยาจัดโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะ
โลกร้อน เนื่องในวันปลอดรถ โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้นำ�ชุมชน และประชาชนทั่วไป
นำ�จักรยานเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 367 คัน ปัน่ จักรยานเส้นทางจากทีว่ า่ การอำ�เภอบางสะพาน ไปยังโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานต่อเนื่อง เส้นทางจากที่ว่าการอำ�เภอบางสะพานไปยังป่า
สาธารณะชุมชน บ้านทุง่ นุน่ หมูท่ ี่ 10 ต.พงศ์ประศาสน์ เพือ่ ร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้จ�ำ นวน 150 ต้น โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 109 คัน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 2,023.35 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด

เข้มความปลอดภัยท่าเรือระดับสากล
PPC-กองทัพเรือซ้อมใหญ่แผนปฏิบตั ิ
เข้มความปลอดภัยท่าเรือระดับสากล บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ตำ�รวจนํ้า
กรมเจ้าท่า จัดฝึกปฏิบัติการร่วมในการรักษาความ
ปลอดภัยท่าเรือและเรือระหว่างประเทศ ประจำ�ปี 2562
ภายใต้รหัส “Naval Security Prachuap Port Exercise
2019 ในรหัสฝึก NAPPEX 2019” เพื่อดูแลด้านความ
ปลอดภัยท่าเรือในการขนส่งทางทะเล ทดสอบความ
พร้อมของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย และพนักงาน

พร้อมรับสถานการณ์ โดยการจำ�ลองสถานการณ์
ฝึกซ้อม ผู้บริหารเผย จากการฝึกปฏิบัติมีผลเป็นที่
น่าพึงพอใจ พนักงานบริษัทท่าเรือสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ บริเวณท่าเรือ
ประจวบ จัดฝึกปฏิบัติการร่วม ในการรักษาความ
อ่านต่อ น.3
ปลอดภัยเรือและท่าเรือ		

กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ปูทาง Bangsaphan
Circular City ทำ� 4 กิจกรรม “ปัน่ -ปลูกแยกขยะ-ลดใช้พลังงาน” ส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้
จำ�นวน 150 ต้น ณ ป่าสาธารณะ
บ้านทุง่ นุน่ ร่วมกันคัดแยกขยะตลอด
กิจกรรม และรณรงค์การลดใช้นา้ํ มัน
เชื้ อ เพลิ ง โดยวิ ธี ก ารใช้ จั ก รยาน
พร้อมเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ด้วยการปั่นจักรยานระยะทางไปกลับ 11 กม. มีประชาชนเข้าร่วมทำ�
กิจกรรมจำ�นวน 367 คน สามารถ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ ป ระมาณ 1,412.95 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา
กล่าวถึงรายละเอียดโครงการฯ ว่า
“เนือ่ งจากวันที่ 22 กันยายนของทุกปี
เป็ น วั น รณรงค์ ล ดการใช้ ร ถส่ ว น
บุคคล (Car Free Day) โดยทั่วโลก
ซึ่งหลายหน่วยงานในประเทศไทย
ได้ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
รวมถึงงดการใช้รถและเครื่องยนต์
เช่นเดียวกับกิจกรรม Bangsaphan
Car Free Day ภายใต้โครงการ 2
ล้อรักษ์บางสะพาน โดยกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ได้จัดดำ�เนินการต่อเนื่อง
มาเป็นเวลาถึง 9 ปีแล้วนับตั้งแต่
การริเริ่มดำ�เนินกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกของอำ�เภอ
บางสะพานในปี 2554 และได้รับ
ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรม
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ รวม
ถึงประชาชนชาวบางสะพานทีส่ นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในทุกครั้งที่ผ่านมา
อ่านต่อ น.2
				

งาน8สะพานรถไฟรางคูใ่ ต้คบื WCEคว้าเพิม่ งานติดตัง้ 10ล.
WCE คว้าเพิ่มงานรถไฟรางคู่ใต้ ติดตั้ง
โครงสร้างสะพานรถไฟเหล็ก มูลค่างาน
รวม 10 ล้านบาท “โครงการรถไฟทางคู่
ประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1)” เส้นทาง
ประจวบฯ-บางสะพานน้ อ ย 8 สะพาน
จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี คาดติดตั้ง

SSI p.1.indd 1

แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า ตามที่บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE ได้รบั ความไว้วางใจ
ให้ด�ำ เนินการผลิตโครงสร้างสะพานรถไฟ
เหล็ก โครงการรถไฟทางคู่ ประจวบคีรขี นั ธ์-

ชุมพร (สัญญาที่ 1)” ประเภทรุ่นสะพาน
(U-20 รุ่นเหล็กกล่องรูปพรรณ) จากกิจการ
ร่วมค้า เค.เอส-ซี หรือ KS-C Joint Venture
มู ล ค่ า งาน 117 ล้ า นบาท เมื่ อ วั น ที่ 5
ตุลาคม 2561 โดยสะพานทั้งหมดมีระยะ
ความยาว 4 ขนาดต่างๆ อ่านต่อ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ปั้นเมืองศก.

ต่อจากหน้า 1

ซึ่ ง มี ช าวบางสะพานและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งนำ �
จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก
		 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตลอดจนพ่ อ ค้ า ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ในเขตอำ�เภอบางสะพานได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์พลังงาน
และการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม
และรณรงค์ให้ชาวบางสะพานใช้จักรยานแทน
การใช้ ร ถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ควบคู่ กั บ
การส่ ง เสริ ม การออกกำ�ลัง กายเพื่อสร้า งเสริม
สุขภาพทีด่ ขี องผูเ้ ข้าร่วมโครงการและคนในชุมชน
ซึง่ กิจกรรมในวันนีป้ ระกอบด้วย กิจกรรม Bangsaphan
Car Free Day รณรงค์ปั่นจักรยาน ลดใช้พลังงาน
ลดภาวะโลกร้อน เส้นทางไป - กลับระยะทาง
11 กิโลเมตร กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ร่วมกันเพิ่ม
พืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนบ้านทุง่ นุน่ หมู่ 10 ต.พงศ์ประศาสน์
เพื่อปลูกป่าสาธารณะ และกิจกรรมคัดแยกขยะ
ครับ”
		 ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 กลุ่มเหล็กสหวิริยา
จัดโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน หรือ Bangsaphan Car Free Day 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
รวมพลังชาวบางสะพาน จำ�นวน 367 คน ร่วม
รณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ด้วย
การปั่ น จั ก รยานเส้ น ทางจากที่ ว่ า การอำ � เภอ
บางสะพาน-โรงเรียนบางสะพานวิทยา ระยะ
ทางรวม 11 กิ โ ลเมตร สามารถลดปริ ม าณ
การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ อ อกสู่
ชั้ น บรรยากาศประมาณ 1,412.95 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อีกทั้งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมยังร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ในโครงการ
ปั่นสองล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า โดยการปั่นจักรยาน
เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพานไป
ป่าสาธารณะชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์
ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับชุมชน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำ�เภอบางสะพานด้วยการ
ปลูกต้นไม้ จำ�นวน 150 ต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจำ�นวน 109 คน สามารถลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 610.40
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมจำ�นวน
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด
กิจกรรมดังกล่าวประมาณ 2,023.35 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2562
		 นายเลิ ศ ยศ แย้ ม พราย นายอำ � เภอ
บางสะพาน เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันปัญหาภาวะ
โลกร้อน นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ทุกคน
หันมาให้ความใส่ใจกันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะ
เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดปัญหา
ภาวะโลกร้ อ นขึ้ น คื อ เกิ ด จากการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อ
เพลิงในการผลิตพลังงานรูปแบบต่างๆ เข้าสู่ชั้น
บรรยากาศ มีผลทำ�ให้ชั้นบรรยากาศโอโซนตัว

และร่วมลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวัน Car Free
Day ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั กันแพร่หลายทัว่ ประเทศ
และทั่วโลก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม Bangsaphan Car Free Day เป็นจำ�นวน
มากทุกปี เพราะนั่นนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดง
ให้เห็นถึงพลังของชาวบางสะพานในการตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม”
		 กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

กรองแสงอาทิตย์ถกู ทำ�ลายมากขึน้ เรือ่ ยๆ และใน
ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระดับภาคีโลกที่ต้องมีภารกิจร่วม
กันแก้ไขโดยไม่เลือกว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชน”
		 “จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ในฐานะองค์กรเอกชนซึ่งให้ความสำ�คัญด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม Bangsaphan Car Free Day ภายใต้ “โครงการ 2 ล้อ
รักษ์บางสะพาน ” ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 แล้ว
โดยถือโอกาสดีร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

ลดการใช้พลังงานและสามารถลดปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ซึ่งจากการคำ�นวนของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
นับตั้งแต่การจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2554 ถึง ณ
ปัจจุบนั (ไม่รวมการจัดกิจกรรมครัง้ นี)้ สามารถลด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มาก
ถึง 20,394.92 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า หากรวมกับปี 2562 สามารถลดปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
22,418.27 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ซึ่ ง นอกจากเป็ น การร่ ว มกั น แสดงออกถึ ง พลั ง

ความสามัคคีของชาวบางสะพานในการร่วมลด
ภาวะโลกร้อนแล้ว ยังส่งเสริมนโยบายด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับระบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) มุ่งสู่การสร้าง Bangsaphan
Circular City ต่อไปด้วย
		 นางยุพิน บุญประคอง ประธานชุมชน
รัตนโกสินทร์ ต.กำ�เนิดนพคุณ เผยความรู้สึกว่า
“ดีใจมากที่ได้เข้ารวมกิจกรรม Bangsaphan Car
Free Day 2019 ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
บางสะพานของเราสดใส เพราะการปั่นจักรยาน
นั้นนอกจากสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้แล้ว
ยังเป็นการออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้สุขภาพของเราก็
ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ”
		 นางสาวรั ญ ชนา ชู ทิ พ ย์ สมาชิ ก สภา
เทศบาลตำ � บลกำ � เนิ ด นพคุ ณ ให้ สั ม ภาษณ์
ว่ า “สำ � หรั บ กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น ที่ น่ า รั ก ทำ � ให้ ช าว
บางสะพานที่รักการปั่นจักรยานมารวมกลุ่มกัน
เพื่อปั่นจักรยานรณรงค์ลดใช้พลังงาน ลดภาวะ
โลกร้อน ได้ทงั้ สุขภาพทีด่ ี และช่วยให้บางสะพาน
ของเรามีอากาศที่ดีมากขึ้น”
		 นางวรณัน พื้นผา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บอก
ว่า “ปกติปั่นจักรยานอยู่เป็นประจำ� พอทราบว่า
จะมีกิจกรรม Bangsaphan Car Free Day 2019 ขึ้น
จึงตัดสินใจมาเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล นอกจากจะ
ช่วยให้โลกสวยและบางสะพานสดใสแล้ว ยัง
ช่วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพดี และหากโชคดีก็
มีรางวัลกลับบ้านด้วย ขอให้มจี ดั กิจกรรมทุกปีนะ
คะ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนี้ค่ะ”
		 นางมณฑา ชุ ม บุ ญ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
บอกว่า “รู้สึกดีใจที่ครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วน
หนึ่ ง ของกิ จ กรรมวั น นี้ เพราะเป็ น กิ จ กรรมที่ ดี
รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ ว ไปลดใช้ พ ลั ง งาน ลด
ภาวะโลกร้อน โดยการปั่นจักรยาน งดการใช้
รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ซึ่ ง ถ้ า หากพวก
เราสามารถเดินทางโดยการปั่นจักรยานได้ใน
ชีวิตประจำ�วัน จะทำ�ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง
บรรยากาศในบางสะพานก็จะสดชื่นมากขึ้นด้วย
และอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการปั่นสองล้อ ช่วยพ่อ
ปลูกป่า ปัน่ จักรยานไปปลูกต้นไม้ จำ�นวน 150 ต้น
ร่วมกับชุมชนบ้านทุง่ นุน่ นับว่าเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ย
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ มี ากๆ ขอเชิญชวนพีน่ อ้ ง
ชาวบางสะพานร่วมกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่
บางสะพานบ้านเราค่ะ”

X กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 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 ชายทะเลดอนสำ�ราญ ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ กิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึงและสมาคมชาวประมงบางสะพาน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดย
กิจกรรมประกอบด้วย เดิน-วิง่ ระยะ 5 กม. และ ระยะ 10.5 กม. กิจกรรมปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา้ํ ร่วมกับ
ชาวประมงในพื้นที่ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำ�ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน

SSI p.2.indd 1

X เอสเอสไอช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำ�นัก
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
ภาคอีสาน ผ่านมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวชลาลัย ทองอ่อน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ กรุงเทพฯ
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รถไฟรางคู่
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ได้ แ ก่ สะพานเหล็ ก ยาว 40 เมตร (จำ � นวน 4
สะพาน), สะพานเหล็กยาว 50 เมตร (จำ�นวน 2
สะพาน) สะพานเหล็กยาว 60 เมตร (จำ�นวน 1
สะพาน) และสะพานเหล็กยาว 70 เมตร (จำ�นวน
1 สะพาน) ซึ่ง WCE ได้รับคัดเลือกว่าจ้างให้เป็น
ผู้ ผ ลิ ต สะพานรถไฟเหล็ ก ทั้ ง หมดในสั ญ ญานี้
เพียงรายเดียว
		 สำ�หรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบ
คีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่า
งาน 12,650 ล้านบาท แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 ช่วง
ประจวบคี รี ขั น ธ์ - บางสะพานน้ อ ย มู ล ค่ า งาน
6,579 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 ช่วง บางสะพาน
น้อย-ชุมพร มูลค่างาน 6,071 ล้านบาท
ปัจจุบันโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็กตาม
สัญญาที่ 1 ช่วงเส้นทางประจวบฯ-บางสะพาน
น้อย จำ�นวนทัง้ สิน้ 8 สะพาน มูลค่างานทัง้ สัญญา
มูลค่า 6,579.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ประกอบติดตั้งสะพานรถไฟเหล็ก แยกเป็นส่วน
ของงานสะพานเหล็กที่ WCE ได้รับงานเพื่อผลิต
และประกอบมูลค่างาน 117 ล้านบาท และรับเพิม่
ดำ�เนินการติดตัง้ สะพานรถไฟเหล็ก คิดมูลค่างาน
10 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 127 ล้านบาท
		 นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ

เข้มความปลอดภัย
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ตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International
Ship And Port Facility Security Code : ISPS
Code) เป็นการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยเรือและท่าเรือ ประจำ�ปี 2562 โดยมี
พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือ
ภาค 1 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์
ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ตำ�รวจนํ้า
กรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันเปิดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ
ดังกล่าว ภายใต้รหัส “Naval Security Prachuap
Port Exercise 2019 ในรหัสฝึก NAPPEX 2019”
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มหากเกิ ด สถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำ�เภอ
บางสะพาน และผูบ้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
พื้นที่ พร้อมทั้งผู้นำ�ชุมชนเข้าร่วมในพิธี
		 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ
ทั พ เรื อ ภาค 1 เปิ ด เผยว่ า “การฝึ ก ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิน่ เรือและ
ท่าเรือร่วมตรวจสอบภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ ทางทะเล
โดยร่วมกำ�หนดมาตรการป้องกันภัยทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้นกับเรือหรือท่าเรือ รวมทั้งจัดทำ�บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล
อีกทั้งทำ�การทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และพนักงานส่วนต่างๆ
ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ฝึกตามที่กำ�หนด
โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จากนั้นนำ�
ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกไปทำ�การประเมินความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคาม และปรับปรุงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของบริษัทฯ และท่าเรือต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามแนวทาง
ปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)”
		 ผู้สื่อข่าว รายงานต่อว่า International Ship
And Port Facility Security Code หรือ ISPS code
คือ ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ
เรือและท่าเรือระหว่างประเทศ สามารถแบ่งออก
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ผู้จัดการ บริษัท เวสท์
โ ค ส ท์ เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จำ�กัด หรือ WCE เปิด
เผยว่ า “เป็ น ที่ น่ า
ดี ใ จมาก เมื่ อ วั น ที่
28 มิ ถุ น ายน 2562
“WCE” ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
งานวิ ศ วกรรมการ
ออกแบบ จัดสร้างงาน
งานซ่ อ มบำ � รุ ง งาน
โครงการ และงาน
ประกอบโครงสร้างโลหะ ได้รับความไว้วางใจให้
ดำ�เนินงานติดตัง้ โครงสร้างสะพานเหล็ก จำ�นวน
8 สะพาน ในพื้นที่เส้นทาง ก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ทางคู่ เส้นทางประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1)
จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี รวมมูลค่างานเป็น
เงิน 10 ล้านบาท นับเป็นการต่อยอดธุรกิจ ขยาย
การรับงานต่อเนื่องงานผลิตสะพานรถไฟเหล็ก
สร้างความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจไว้ใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของธุรกิจได้ในตลาดสากล
ซึ่งรวมมูลค่างานของโครงการดังกล่าวแล้วเป็น
จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 127 ล้านบาท ทั้งนี้ ดำ�เนินการ
จะดำ�เนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานภายใน
เดือนมีนาคม 2563”
		 WCE เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มเหล็กสหวิริยา

นอกจากมี ค วามเชี่ ย วชาญงานวิ ศ วกรรมการ
ออกแบบ จัดสร้างงาน และงานซ่อมบำ�รุง ยังให้
บริการงานประกอบโครงสร้างเหล็กมาอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ ดำ�เนินการผลิตโครงสร้างจานดาวเทียม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรเพิ่งแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างการประกอบติดตั้งที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2563
		 นายยงยุ ท ธ แหยมบาง ผู้ จั ด การฝ่ า ย
ขาย บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำ�กัด บอกว่า
“โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ในโครงการรถไฟ
ทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา
ที่ 1 นี้ ได้ดำ�เนินการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงาน
WCE บางสะพานทั้งหมดทุกขั้นตอน ได้แก่ การ

ทำ�แบบ / วาดแบบ / ตัดชิ้นส่วน การผลิตและ
ทดลองประกอบโครงสร้างเสมือนจริง ยกเว้น
การชุบกัลวาไนซ์เท่านัน้ ต้องนำ�ส่งชิน้ ส่วนไปชุบที่
โรงงานจังหวัดชลบุรี และจึงส่งมอบโครงสร้าง
ชิ้นส่วนไปติดตั้งตามสถานที่กำ�หนด รวมระยะ
เวลาประมาณ 11 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน
2562) โดยงานที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
		 “ทั้งหากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการ
ในงานก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กอืน่ ๆ สามารถ
ติดต่อและปรึกษาเราได้ตลาดเวลาทำ�การ ทั้งที่
สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพ และที่โรงงานที่อำ�เภอ
บางสะพาน โทร. 02-234-9889 และ 032-906-112119 ยินดีให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”

ได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับที่จะต้อง
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันที่
เหมาะสมขัน้ ต่�ำ ตลอดเวลา ระดับที่ 2 คือ หมายถึง
ระดับที่จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงป้องกันเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นผลมาจากมีความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความปลอดภัยสูงขึ้น และระดับที่ 3 หมายถึง
ระดับที่จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงป้องกันเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมในช่วงระยะ
เวลาที่จำ�กัด เมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

ทัพเรือภาคที่ 1ได้กำ�หนดไว้” ผู้บัญชาการทัพเรือ
ภาค 1 กล่าว
		 ด้าน นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการ
ผู้ จั ด การ บริ ษั ท ท่ า เรื อ ประจวบ จำ � กั ด ให้
สัมภาษณ์ว่า “การฝึกซ้อมครั้งนี้นับว่ามีความ
สำ�คัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัท ท่าเรือประจวบ ได้เห็น
ถึงความสำ�คัญเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัย
ในการขนส่ ง ทางทะเลอย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการ
รักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ
การก่ อวิ น าศกรรม การขู่ วางระเบิด ลอบวาง
ระเบิด การลักลอบขึ้นเรือขนยาเสพติด เรือโดน
กั น ระหว่ า งเรื อ สิ น ค้ า กั บ เรื อ สิ น ค้ า บริ เ วณท่ า

หรือเกิดภัยคุกคาม แม้ว่าจะไม่สามารถกำ�หนด
เป้าหมายที่ชัดเจนได้ ซึ่งการฝึกซ้อม ภายใต้รหัส
“Naval Security Prachuap Port Exercise 2019 ใน
รหัสฝึก NAPPEX 2019” ครั้งนี้ใช้การฝึกระดับที่ 1
ระดับที่จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงป้องกันที่เหมาะสมขั้นต่ำ�ตลอดเวลา
		 “การฝึ ก ซ้ อ มได้ กำ � หนดรู ป แบบการฝึ ก
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การฝึก
แก้ปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคปฏิบัติตลอด
เวลา (24 ชั่วโมง) โดยมีโครงสร้างการฝึกประกอบ
ด้วย 1. ส่วนควบคุมการฝึก 2.ส่วนรับการฝึก
และ3. ส่วนประเมินผลการฝึก ในส่วนโครงสร้าง
การฝึกได้บรรจุก�ำ ลังพลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า งๆ
โดยตรง เชื่อมั่นได้ว่าผลที่ได้รับจากการฝึกครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

เทียบเรือ การป้องกันนํ้ามันรั่วไหล และเพลิง
ไหม้ เ รื อ สิ น ค้ า ซึ่ ง การฝึ ก ซ้ อ มนี้ มี ก ารทดสอบ
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และพนักงานส่วนต่างๆ โดยพร้อมที่จะให้ความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุด
และสอดคล้ อ งตามแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นการ
รักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่าง
ประเทศ”
		 นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ให้ความเห็นว่า จาก
การสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมร่วม พนักงานท่าเรือ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง ผลเป็นทีน่ า่
พึงพอใจ
		 นายธนาวุ ฒิ ธนะไชย หั ว หน้ า แผนก
บริการท่า ให้สัมภาษณ์ว่า “การฝึกซ้อมแผนการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ท่ า เรื อ และเรื อ ระหว่ า ง

ประเทศประจำ�ปีนี้ ได้ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 กอง
เรือยุทธการ อนุญาตเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงบาง
ประกง พร้อมชมการฝึกสาธิตการทำ�งานของสุนขั
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 14 ซึ่งปกติไม่เคยนำ�
กิจกรรมแบบนี้เข้ามาแสดง จึงถือเป็นนิมิตหมาย
ทีด่ ใี นการเชือ่ มศักยภาพชุมชนในท้องถิน่ ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน เปิด
เข้าชมได้ในพื้นที่บริเวณท่าเรือประจวบแห่งนี้”
		 นาวาเอกยุทธนาวี มุง่ ธัญญา ผูบ้ งั คับการ
เรือหลวงบางประกง บอกว่า “เรือหลวงบางประ
กง สังกัดกองเรือเขตที่ 2 กองเรือยุทธการ มีระวาง
ขับนํ้าประมาณ 1,837 ตัน ความยาว 103 เมตร
เป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการรบทั้งหมด 3
มิติ คือ การรบผิวนํ้า การป้องกันภัยทางอากาศ
และในการปราบเรือดำ�นํ้า โดยมีภารกิจหลักใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง
ทำ�การฝึกร่วมกับต่างประเทศและในประเทศ ซึง่ มี
การเตรียมความพร้อมสูงสุดให้สมกับทีป่ ระชาชน
ไว้ว้างใจ”
		 “วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับมอบ
หมายจากทัพเรือภาคที่ 1 ที่ส่งเรือหลวงบางประ
กงมาร่วมกิจกรรม ทำ�ให้เห็นศักยภาพและความ
เหนียวแน่นของชุมชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ครู นั ก เรี ย น และ
ประชาชนทั่วไป เป็นอย่างดี และที่สำ�คัญดีใจที่
เห็นเยาวชนได้มาสัมผัสเรือรบหลวงจริงๆ เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชม
ว่าในอนาคตเขาจะสามารถเป็นทหารเรือคนหนึง่
ได้เหมือนกัน”
		 นอกจากนี้ นายภั ท ร์ พุ่ ม หรดี หั ว หน้ า
งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม บริษัท
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด เล่าถึงการปฏิบัติการฝึก
ซ้อมดังกล่าวว่า“ทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำ�เรือหลวง
บางปะกง 456 มาบริเวณท่าเทียบเรือ C เพื่อเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้อ งถิ่นเยี่ยมชมและได้สัมผัส
เรือหลวงบางประกง พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่
เปิดให้ประชาชนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมท่าเรือ
ประจวบอีกด้วย รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 2,300 คน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการดำ�เนินงานของบริษัท
ท่าเรือประจวบ ในการพัฒนาให้สถานประกอบ
การของเราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญของชุมชน
และประชาชนทั่วไป”
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ประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ตอจากหนา 1

ปาชายเลน และการนํากลับมาใชใหมของวัสดุเหลือใช
ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ภายใตแนวคิด
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) โดยมี
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป สํานัก
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและสือ่ สารกลุม บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) กลาวรายงานพรอมใหการ
ตอนรับ และนายสุรวิทย ทับเหล็ก รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ เขต 1 ประธานในพิธเี ปดและใหโอวาท
กับนักเรียนเขารวมกิจกรรม ณ โรงเรียนบานทาขาม
ซึ่งปจจุบันมีเครือขายนักอนุรักษรุนเยาว อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ จํานวนทัง้ สิน้ 1,368 คน
นายสุ ร วิ ท ย ทั บ เหล็ ก รองผู อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ใหเกียรติเปนประธานเปด
งานในพิธี กลาววา ”ภาครัฐกําหนดนโยบายใหมีการ
เรงรัดควบคุมมลพิษในหลายดาน ทั้งดานมลพิษทาง
อากาศ การจัดการนํ้าเสีย รวมถึงปญหาการจัดการ
ขยะ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการผลิ ต และการบริ โ ภคของ
มนุษยในปจจุบัน โดยใหความสําคัญในการเรงรัด
แกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก เริ่มจาก
การปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนเรื่องการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมสงเสริมการศึกษาเรียนรู
ใหเกิดความตระหนัก เกิดความรัก ความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ โดยเฉพาะเยาวชนทีจ่ ะ
เติบโตไปในภายภาคหนาไดรูคุณคาของสิ่งแวดลอม
และพรอมปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอมไดอยางเหมาะสม
ถือเปนการพัฒนาการที่ยั่งยืนดวยเหตุผลที่วาการให
การศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมในชวงอายุนอยลงเทาใด
จะสามารถปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ แ ละ
พัฒนาสิง่ แวดลอมฝงลึกลงในใจของเยาวชนใหยงั่ ยืน
มากขึ้นเพียงนั้น”
ดานนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การ
ทั่ ว ไป สํ า นั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และสื่ อ สารกลุ ม
เอสเอสไอ เลาวา “เอสเอสไอ ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาการจัดการขยะในชุมชนเปน

ปญหาที่มีความสําคัญในปจจุบัน โดยมักเกิดควบคู
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนา ซึ่ง
บริษัทฯ มีความพยายามในการที่จะดําเนินกิจการที่
ไมสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมมาโดยตลอด และใสใจ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมภายนอก อําเภอบางสะพาน
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งกิจกรรมคายนักอนุรักษนี้ถือเปน
ตัวอยางดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางตอเนือ่ งเปนปที่ 14 โดยหวังวา
จะเปนสวนหนึง่ ในการรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชน
บางสะพานของเราใหเจริญกาวหนาควบคูกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และเตรียม
ความพรอมไปสูก ารพัฒนาอําเภอบางสะพานใหเปน
เมืองแหงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตอไปในอนาคต
(Bangsaphan Circular City)”
สําหรับกิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน 2 คืน แบงฐาน

เมือ่ ไดสมั ผัสธรรมชาติ ณ ผืนปาแหงนี้ ฐานการเรียนรู
ที่ 3 “กิจกรรมการดูนก” คือการเรียนรูถึงแหลงที่อยู
อาศัยและลักษณะของนกแตละชนิด ทําใหนกั อนุรกั ษ
ไดรูถึงสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ดวยการ
สังเกตจากการอพยพของนกแตละชนิดที่เขามาอยู
ในพื้นที่นั้นๆ ฐานการเรียนรูที่ 4 “ถํ้านํ้าทิพยแหลงนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์” ฐานนี้เปนการเรียนรูประวัติศาสตรความ
สําคัญของแหลงนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ วัดเขาถํา้ มารอง รวมถึง
การประกอบพิธีพลีกรรมตัก “นํ้าศักดิ์สิทธิ์” โบราณ
ราชประเพณี ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผนดิน นั่น
คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเสวยราช
สมบัติอยางสมบูรณ ฐานการเรียนรูที่ 5 “ระบบนิเวศ
ปาชายเลน” ดวยการศึกษาเสนทางเดินธรรมชาติ การ
เรียนรูเ รือ่ งของราก ใบ ดอกและผลของตนโกงกาง และ

กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 5 ฐานการเรียนรู
ไดแก ฐานเรียนรูที่ 1 “โรงเรียนไรถังเพื่อสิ่งแวดลอม”
ใหความรูแ ละความเขาใจเรือ่ งการจัดการขยะทีถ่ กู ตอง
พรอมเรียนรูและปฏิบัติวิธีการจัดการขยะโดยการ
คัดแยกขยะภายในบริเวณโรงเรียน โดยแบงขยะเปน 3
ประเภท คือ ขยะใชไมได ขยะเปนพิษ และขยะติดเชือ้
ฐานเรียนรูที่ 2 “ระบบนิเวศปาไม” เปนการใหความรู
ประวัตแิ หงความภาคภูมขิ องวนอุทยานปากลางอาว
พืชพรรณไม และยางนา หวงโซอาหารระบบนิเวศ
ปาไม โดยการใหนอง ๆ ไดศึกษาลักษณะของตนไม
ศึกษาโครงสรางของระบบนิเวศซึ่งประกอบดวยสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต โดยแบงสิ่งมีชีวิตตามลําดับใน
การบริโภคเปน 3 ระดับชีวิต คือ ผูผลิต ผูบริโภค และ
ผูยอยสลาย พรอมทั้งไดสังเกตุลักษณะของเห็ดวามี
ความแตกตางกันอยางไร นอง ๆ ตางตืน่ เตนและสนใจ

เรียนรูเรื่องหวงโซอาหารระบบนิเวศปาชายเลน โดย
ใหนองๆ สํารวจปาชายเลน และบันทึกชื่อพรรณไม
และสัตวที่พบลงในสมุดพก นําผลงานที่ไดสรุปเปน
ภาพรวมของกลุม พรอมทั้งสํารวจพันธุไมปาชายเลน
และสั ต ว ที่ อ าศั ย อยู ใ นป า ชายเลน โดยมี วิ ท ยากร
ใหการดูแลอยางใกลชิด ฐานการเรียนรูที่ 6 “การกิน
เพือ่ ชีวติ และสิง่ แวดลอม” ฐานนีจ้ ะนําคะแนนทีส่ ะสม
มาตัง้ แตวนั แรกมาแลกเปนเงิน เพือ่ นําเงินทีไ่ ดไปจาย
ตลาด โดยคณะพีเ่ ลีย้ งจะจําลองตลาดขึน้ เพือ่ ใหนอ ง ๆ
ไดทําการซื้อของ นําไปทํากับขาวเปนอาหารกลางวัน
โดยเริม่ ตัง้ แตการกอไฟ การทําผัดกระเพรา การทําตมจืด
และใหนกั อนุรกั ษไดหงุ ขาวโดยใชหมอสนามในการหุง
มี ก ระบวนการโดยการหาฟ น ที่ จ ะใช ใ นการก อ ไฟ
และหุงขาวกันเอง ฐานกิจกรรมนี้ถือเปนการเรียนรู
การใชสิ่งของรอบตัวในการดํารงชีวิตได และสุดทาย

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ต.ค. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
- วิศวกรพลังงาน วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน /ไฟฟา (ประสบการณ 2 ป)
(1 อัตรา)

ฐานการเรียนรูที่ 7 “เสื้อนักอนุรักษหนึ่งเดียวในโลก”
การนําเสื้อนักอนุรักษ ที่ไดรับมาทําการวาดภาพและ
ระบายสีตามแตจินตนาการของแตละคน โดยจะมี
คุณครูของแตละกลุมคอยแนะนํา ซึ่งนองๆ ตางแสดง
ฝมอื กันอยางเต็มที่ มีหลายๆ คนทีว่ าดออกมาไดสวย
งามดี เมื่อระบายสีเสร็จก็จะตองนําผาไปรีดทับตรงสี
เพื่อใหสีติดกับเสื้อ นอง ๆ ทุกคนตางภูมิใจในผลงาน
ที่ตนเองสรางสรรคขึ้นเพราะเปนเสื้อตัวเดียวในโลก
นายพิเศษ มากมา ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
สวนหลวง บอกวากิจกรรมการอนุรักษมีความสําคัญ
กับเยาวชนอยางมากในปจจุบัน หากเราเริ่มปลูกฝง
และแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง พวกเขาเหลานี้จะ
เปนตัวแทนถายทอดความรูไปยังรุนตอไปได ซึ่งพวก
เราพยายามขับเคลื่อนและผลักดันใหนักเรียนไดมี
สวนรวมชวยเหลือกันดูแลรักษาทรัพยากรอยางตอ
เนื่อง โดยกิจกรรมที่เรียนรูจากคายนักอนุรักษนี้จะ
เริม่ สรางความตระหนักใหเยาวชนมีสาํ นึกในการดูแล
สิ่งแวดลอม และเปนเมล็ดพันธุแหงนักอนุรักษตอไป
นายธนากร ทองศิริ ครูโรงเรียนบานทุงเชือก
ใหสมั ภาษณกบั ผูส อื่ ขาววา ”สําหรับกิจกรรมในปนไี้ ด
เขามารวมกิจกรรมเปนปแรก ไดเห็นความแปลกใหม
ดานการเรียนรูเ รือ่ งสิง่ แวดลอม ซึง่ สิง่ แวดลอมถือเปน
ปญหาใหญระดับโลก ฉะนัน้ การปลูกฝงใหนกั เรียนได
เรียนรูว ธิ กี ารจัดการทีถ่ กู ตองจะเปนประโยชนมหาศาล
และหากสามารถนําความรูท ไ่ี ดรบั จากการรวมกิจกรรม
คายนักอนุรักษนี้ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดนั้น
คิดวาพวกเขาจะอยูอยางมีความสุขแบบยั่งยืน”
เด็ ก หญิ ง ลู น า มั ว ร มั น โรงเรี ย นธนาคาร
ออมสิน เลาความประทับใจทีไ่ ดมาเขาคายฯ วา “ถึงแม
จะเปนระยะเวลาเพียง 3 วัน 2 คืน แตประโยชนทไี่ ดรบั
นัน้ มากมายเหลือเกิน ไดเรียนรูท รัพยากรธรรมชาติตา งๆ
ทีไ่ มเคยรูม ากอน พรอมสนุกกับกิจกรรมทีแ่ ทรกไวดว ย
ความรูที่สามารถนําไปใชไดจริงๆ ดังนั้น ทรัพยากร
ธรรมชาติเปนสิ่งที่ทุกคนตองชวยกันอนุรักษไว และ
ขอเชิญชวนใหทกุ ทานรวมกันอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อโลกของเราคะ”

• 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)

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6-ปวช. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต
ษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• Programmer Business process analysis จํานวน 1 อัตรา (ประจํา บริ
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ (พนักงานจางเหมา)
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

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

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

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมราํ พึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086 - 7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซํา้ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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