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“ส่งมอบผลิตภณัฑที์เป็นประโยชน์กบัสังคม 

สนบัสนุนการทาํกิจกรรม SDGs ( SDGs คือ

เป้าหมายการพฒันาทียงัยนื ) ใหส้าํเร็จดว้ยการ

อุทิศตนเพอืสังคม”

นายนาโอยะ อจิคิาวะ        

กรรมการผู้จัดการ

สาร์นจากกรรมการบริหาร
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    พวกเราชาว Sumirubber Thai Eastern 

Corporation (ต่อจากนีไปจะเรียกแทนตัวว่า 

STEC）จะสนับสนุนการอุทิศตนเพือสังคม

โดยยดึชุมชนท้องถินด้วยการทํากจิกรรมต่างๆ 

รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทดีียงิขนึสู่สังคม 

โดยจัดทํากิจกรรมเหล่านันเพือให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายของ SDGs ซึงจะมีกจิกรรม 

5 อย่างดังต่อไปนี



       การส่งมอบผลติภัณฑ์ทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เนืองด้วยยางพาราเป็นของทมีี

ประสิทธิภาพดรีาคาถูกจึงถูกนํามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์อย่างแพร่หลายแต่

ยางพาราเองยงัมข้ีอด้อยกว่ายางผสมและมปัีญหาเรืองกลนิเกิดขนึทตีัวผลิตภัณฑ์ 

หลายๆฝ่ายจึงมีการพยายามเอาชนะปัญหานีอยู่ ทางบริษทัก็ได้ดาํเนินการพฒันา

และปรับปรุงประสิทธิภาพและพฒันายางไร้กลนิเพือส่งมอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึงทาง

บริษทัก็จะพฒันาในจุดนีต่อไปให้สามารถส่งมอบผลติภัณฑ์อย่างราบรืน

ผลติภัณฑ์ของบริษทัผลติภัณฑ์ของบริษทั

นํายาง จากยางพารา

นําส่งบริษัทแม่เพือผลติ

ยางรถยนต์ ยห้ีอดันล๊อป, 

โฟล์เค็น

นําเข้าสู่กระบวนการ

ผลติ

ยางพาราอดัแท่ง

ผลติภัณฑ์

ของเรา

นําเข้าสู่กระบวนการผลติ

ผลติภัณฑ์

ของเรา

1.การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทเีป็นประโยชน์ต่อสังคม
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         สนับสนุนกจิกรรมการลดภาระด้านสิงแวดล้อม STEC ดาํเนินกิจกรรมการลดภาระ

สิงแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังงาน การปรับปรุงเรืองไอเสีย การหมุนเวยีนนํา เพือใช้ใน

การผลติ การลดการใช้พลงังานนันทางเราได้ดาํเนินกจิกรรมการลดการใช้พลังงานโดยการมี

ส่วนร่วมของพนักงานทุกคนโดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์พลงังานเป็นศูนย์กลาง ซึงดาํเนิน

ไปอย่างมันคง และการปรับปรุงไอเสียในปีนีเราได้ปรับปรุงระบบบําบัดขนึมาใหม่ซึงเป็น

การเปลยีน แปลงครังใหญ่และเรากจ็ะทําการปรับปรุงต่อไป ในด้านการหมุนเวยีนการใช้นํา

ในโรงงาน เรากไ็ด้มีการเพมิอุปกรณ์บําบัดนํา การปรับเตรียมความพร้อมเพือไม่ให้นําเสีย

ไหลออกไปสู่ภายนอกและเกดิการเวียนใช้นําภายในอย่างสมบูรณ์แบบ

2.สนับสนุนกจิกรรมการลดภาระด้านสิงแวดล้อม

สภาพนาํก่อนปรับปรุงระบบ สภาพนาํหลงัปรับปรุงระบบ
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ระบบบําบัดมลพษิทางอากาศ

เก่า ปี 2554-2559

ระบบบําบัดมลพษิทรีะบายจากปล่อง ปี 2563

(New wet scrubber)



3.การสนับสนุนกจิกรรมเพืออุทิศต่อสังคม

การสนบัสนุนกิจกรรมเพืออุทิศต่อสงัคมทาง STEC ไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วม และมีปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมชุมชน และกลุ่มผูค้นใน

ชุมชนอยา่งแขง็ขนั แต่วา่ในปีนีเนืองจากเกิด Covid-19 ทาํใหเ้ราไม่

สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางชุมชนได ้จะทาํไดบ้างส่วนเท่านนั 

หลงัจาก Covid-19 สินสุดลง ทางเรากจ็ะกลบัไปใหค้วามสาํคญัใน

การดาํเนินกิจกรรมร่วมกบักลุ่มชุมชนทุกคนเหมือนเดิม ทาง STEC 

เองจะทาํการคิดอยูเ่สมอวา่เราสามารถทาํอะไรได ้และจะทาํ

กิจกรรมนนัเพืออุทิศแก่สังคมอยา่งจริงจงั
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5

      การสนบัสนุนการเป็นโรงงานทีเป็นมิตรกบัผูค้นตงัแต่ทีSTECไดก่้อตงัมาทาง

บริษทัไดส้นบัสนุนกิจกรรมการปรับปรุงให้โรงงานเป็นทีๆสามารถทาํงานไดง่้าย

และปลอดภยัในปีทีผา่นมาเราไดเ้ริมนาํระบบกระบะอตัโนมติัมาใช ้

     จากการนาํมาใชเ้ราสามารถลดงานหนกัลงไดแ้ละสามารถเพมิความปลอดภยัใด้

สูงขึนซึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเท่านนัเรายงัทาํการ

ฝึกอบรมทกัษะให้ทางพนกังานรวมถึงการมอบสวสัดิการใหท้างพนกังานดว้ยซึงต่อ

จากนีไปเรากจ็ะปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบติัทีกาํหนด (Compliance) และสร้างโรงงาน

ใหพ้นกังานมีความเชือมนัทีดีและเป็นมิตรกบัผูค้นต่อไป 

ระบบกระบะอตัโนมตัิ : พนักงานทํางานได้ง่ายและปลอดภัย

4.สนับสนุนการเป็นโรงงานทเีป็นมติรกบัผู้คน
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มือเทยีงเปียมยมิ (ภายในบริษทั)

บําเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและสร้างความสัมพนัธ์ทีดเีพือมิตรภาพทยีงัยืน



     การสนบัสนุนการเป็นโรงงานทีอยูร่่วมกบัธรรมชาติ ที STEC เราไดท้าํกิจกรรม

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มอยา่งจริงจงั และปรับปรุงพนืทีสีเขียวเพือใหส้ามารถอยู่

ร่วมกบัธรรมชาติได ้ต่อจากนีไปเรากจ็ะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัธรรมชาติและ

สนบัสนุนนการสร้างโรงงานใหอ้ยูร่่วมกบัธรรมชาติ และผูค้นในชุมชนต่อไป

5.การสนับสนุนการเป็นโรงงานทอียู่ร่วมกบัธรรมชาติ
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ระบบบาํบดันาํเสียของบริษทัเดิมเป็นระบบ Anaerobic baffle reactor and

aerobic submerse biofilm ความสามารถในการบาํบดันาํเสียสูงสุดต่อวนัอยูท่ี 

1200 ลูกบาศกเ์มตร แต่เนืองดว้ยมีระบบเดียวเมือเกิดปัญหากบัระบบจึงไม่สามารถ

หยดุระบบเพอืทาํการแกไ้ขได ้จึงทาํใหเ้กิดปัญหาในการจดัการเรืองนาํเสียของ

บริษทัฯ ในปี 2018 บริษทัฯ จึงเพิมระบบบาํบดันาํเสียใหม่ เป็นระบบบาํบดัแบบ

ตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบาํบดันาํเสียสูงสุด

ต่อวนัที 300 ลูกบาศกเ์มตร แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต จึงทาํให้เกิด

ระบบบาํบดันาํเสียใหม่ในปี 2020 ความสามารถในการบาํบดันาํเสียต่อวนัที 900 

ลูกบาศกเ์มตร ซึงทงั 3 ระบบสามารถรองรับการเกิดนาํเสียของทางบริษทัฯ รวมถึง

เพมิประสิทธิภาพในการจดัการดา้นนาํเสียของบริษทัใหม้นัคงยงัยนืต่อไป.

ระบบบาํบดันาํเสียของบริษทัเดิมเป็นระบบ Anaerobic baffle reactor and

aerobic submerse biofilm ความสามารถในการบาํบดันาํเสียสูงสุดต่อวนัอยูท่ี 

1200 ลูกบาศกเ์มตร แต่เนืองดว้ยมีระบบเดียวเมือเกิดปัญหากบัระบบจึงไม่สามารถ

หยดุระบบเพอืทาํการแกไ้ขได ้จึงทาํใหเ้กิดปัญหาในการจดัการเรืองนาํเสียของ

บริษทัฯ ในปี 2018 บริษทัฯ จึงเพิมระบบบาํบดันาํเสียใหม่ เป็นระบบบาํบดัแบบ

ตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบาํบดันาํเสียสูงสุด

ต่อวนัที 300 ลูกบาศกเ์มตร แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต จึงทาํให้เกิด

ระบบบาํบดันาํเสียใหม่ในปี 2020 ความสามารถในการบาํบดันาํเสียต่อวนัที 900 

ลูกบาศกเ์มตร ซึงทงั 3 ระบบสามารถรองรับการเกิดนาํเสียของทางบริษทัฯ รวมถึง

เพมิประสิทธิภาพในการจดัการดา้นนาํเสียของบริษทัใหม้นัคงยงัยนืต่อไป.

   

 

การปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียของบริษัท  

โครงการปรับปรุงระบบบําบดันําเสียใหม่
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CWS (โครงการนําสวยนําใส)

CWS (Clear Water System)



   

 

     ระบบบําบัดนําเสีย WWT1 (Anaerobic baffle reactor and aerobic submerse biofilm) 

ความสามารถในการบําบัดนําเสีย 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เริมใช้งานในปี 2010 

WWT2

ระบบบําบดันําเสีย WWT2 (Activated Sludge Process) ความสามารถในการ

บําบดันําเสียต่อวันที 900 ลูกบาศก์เมตร

การปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียของบริษทั
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ระบบบําบัดนําเสีย

สภาพนาํก่อนปรับปรุงระบบ สภาพนาํหลงัการปรับปรุงระบบ

บ่อนาํทีผา่นการบาํบดั รอเขา้ขบวนการผลิต



การปรับปรุงระบบบําบัดอากาศ New wet scrubber

( New Chemical wet scrubber project )

   โครงการปรับปรุงระบบบาํบัดมลพษิทางอากาศทรีะบายจากปล่องของบริษทั 

เป็นโครงการทพีฒันาอย่างต่อเนืองจากระบบบําบดัแรกเริมของบริษัท เมือ ปี 

พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั เนืองจากบริษัทมกีารระบายอากาศผ่านปล่องระบาย

อากาศจากกระบวนการอบยาง จึงจําเป็นทต้ีองมรีะบบบําบัดอากาศเสียก่อนการ

ระบายออกสู่บรรยากาศ ให้ผ่านตามทีกฏหมายกาํหนด รวมถงึมีคุณภาพอากาศที

ดไีม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทอียู่รอบๆบริษัท

ระบบบําบัดมลพษิทางอากาศ

เก่า ปี 2554-2559

ปรับปรุง

ระบบบําบัด

มลพษิทาง

อากาศใหม่

ในปี 2560 -

2563
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ระบบบําบัดมลพษิทรีะบายจากปล่อง ปี 2563-

ปัจจุบัน(New wet scrubber)



  โครงการปรับปรุงเครืองรีดตะกอนจากระบบบําบัดนําเสีย 

11

ระบบการตากตะกอนแบบเดมิที

ต้องตากแดดให้แห้งเพือเกบ็ตะกอน

แห้งมีข้อเสียคือใช้เวลาในการตาก

นานใช้แรงงานคนจํานวนมาก และ

ไม่สามารถตากตะกอนในหน้าฝน

ได้จึงทาํให้ระบบบําบัดนําเสียด้อย

ประสิทธิภาพ
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การปรับปรุงระบบจํากดัตะกอนจากระบบบําบัดนําเสีย 

ภาพการตากตะกอน



      โครงการตดิตงัสถานีรีดตะกอนเริมใช้งานเมือวันท ี1 พฤษภาคม 

2563 ประสิทธิภาพในการ รีดตะกอนท ี80 ตัน ต่อเดือน ซึงระบบการ

ตากตะกอนแบบเดมิ ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือนในการ กาํจัดตะกอนใน

ปริมาณเท่ากนั และระบบใหม่สามารถรีดตะกอนได้ทุกช่วงเวลา ทําให้

ระบบบําบัดนําเสียทํางานได้มีประสิทธิภาพเพมิขนึลดการสะสมของ

ตะกอนในระบบบําบัดนําเสีย ลดเวลาและแรงงานคนในการกําจัด

ตะกอนจากระบบบําบัดนําเสีย 
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การปรับปรุงระบบจํากดัตะกอนจากระบบบําบัดนําเสีย 

(โครงการติดตังสถานีรีดตะกอน) 



  โครงการปรับปรุงเครืองรีดตะกอนจากระบบบาํบัดนาํเสีย 
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การปรับปรุงระบบกาํจัดตะกอนจากระบบบําบัดนําเสีย 

  ตะกอน รอกาํจัด 

 ตะกอนทีออกจากเครืองรีดตะกอน 



         กลินจากนําเสียเป็นอกีสาเหตุหนึงทีทาํให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนเนืองจากใน

อดีต บริษัทมรีะบบบาํบัดนําเสียเพยีงระบบเดยีว ซึงไม่เพยีงพอต่อนําเสียทเีกิดขนึ

ของบริษัท จึงต้องมีการเกบ็กกันําเสียเพือรอบําบดัในบ่อเก็บกกันําเสีย 

(Equalization pond) ซึงการเก็บกกันําเสียทําให้เกดิการหมักหมมและเกดิก๊าซ

ไข่เน่า (Hydrogen sulfide) ซึงก๊าซไข่เน่ามนีําหนักมากกว่าอากาศทําให้ไม่

สามารถกระจายตัวได้ได้ดีในบรรยากาศและก่อให้เกดิกลนิเหม็นรุนแรง ซึงเมือลม

พดัมวลก๊าซดังกล่าวผ่านชุมชนทําให้กลนิเหมน็กระทบต่อวถิีชีวติของชุมชน จน

นํามาซึงข้อร้องเรียนตามมา  

ภาพบ่อเกบ็นาํเสียของบริษทั

ภาพบ่อหลงัจากยกเลิกการเกบ็นาํเสีย
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การยกเลกิเกบ็นําเสียททีําให้เกิดกลนิเหม็นกระทบต่อชุมชน 



         ทางบริษัทได้จัดทีมเจ้าหน้าทีสิงแวดล้อม ออกสํารวจและพบปะพุดคุย

สอบถามชาวบ้านในชุมชนใกล้เคยีง เป็นประจําทุกสัปดาห์ ทงันีเพือเป็นการ

รับทราบข้อแนะนํา และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงกรณมีีการร้องเรียนเพือนํามา

ปรับปรุงแก้ไข อย่างจริงจัง อีกทงัยังมีการประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ

นโยบายในการจัดการระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมต่างๆเพือให้ชาวบ้านได้รับ

ทราบว่าบริษัทให้ความสําคัญ และปรับปรุงพฒันาอย่างจริงจัง
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การสํารวจชุมชนเพือสือสารระบบการจดัการ ด้านสิงแวดล้อมของบริษัท



     เพือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกของการร่วมรักษาสิงแวดล้อมกบัพนักงานและคนในชุมชน

ใกล้เคยีงทางบริษัทได้จัดกจิกรรมรณรงค์เกยีวกบัสิงแวดล้มอย่างต่อเนืองทุกปี อาทิเช่น 

กจิกรรมการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงงานเพือเพมิพืนทสีีเขียวในโรงงาน  การเก็บขยะ

ในชุมชน การล้างถนนในชุมชน การทําความสะอาดวดัทําความสะอาดโรงเรียนร่วมกับคน

ในชุมชน เพือให้พนักงานได้มีโอกาสทํากิจกรรมเพือสังคมร่วมกัน และร่วมสร้างจิตสํานึก

ด้านสิงแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
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ใส่ใจสิงแวดล้อม (ภายในบริษัท)



ล้างทําความ

สะอาดถนนสาย

อุดร-กดุจับ

ร่วมกบัชุมชนหัว

ขัว-ศรีวไิล และ

จิตอาษาชุมชน

เมืองเพยี

เก็บขยะถนน

สายหลกั อุดร-

กดุจับ ร่วมกบั

องค์การ

บริหารส่วน

ตําบลเชียงพณิ

และกลุ่มจิต

อาษาในชุมชน

ปรับปรุงทาสี

และทําความ

สะอาดห้องนํา

วดัป่าวิปัสสนา

ไชยาราม 

ชุมชนหัวขัว-

ศรีวิไล
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ใส่ใจสิงแวดล้อม (ภายนอกบริษัท)



SUMIRUBBER THAI EASTERN CORPORATION CO.,Ltd.
333 M00.7 T.Chiang pin A.Muang Udonthani Udonthani 41000                                                                 

Tel : +66 42-130-199                                                          
Fax : +66 42-130-200  


