
   ครบ 30 ล้านตัน โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน บนัทกึสถติใิหม่
ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ทะลุ 30 ล้านตัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2557 เป็นรายแรกของบริษัทเหล็กของคนไทย แสดงถึงความเป็นผู้นำาในตลาด
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของประเทศของเอสเอสไอ” โดยโรงงานแห่งนี้ได้เริ่ม
เดินเครื่องการผลิตในปี 2537 มีกำาลังการผลิตเหล็ก 4 ล้านตันต่อปี

X

ปีที่  5   ฉบับที่  93   ประจำ�วันที่  16  กุมภ�พันธ์  2557

อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

เอสเอสไอบนัทกึความสำาเรจ็
ผลติเหลก็มว้นทะล3ุ0ลา้นตนั

เอสเอสไอมุ่งพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเหล็กไทย ลุยคิด
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อเนื่อง 
ปี 2556 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
รับรองจาก สวทช.จำานวน 4 ผลงาน
คิดเป็นมูลค่างานวิจัย 1.2 ล้านบาท
รวมสะสม 7 ปี ได้รับการรับรองผลงาน

วจิยัรวม 86 โครงการ มลูคา่งานวจิยั
ทั้งสิ้น 62.8 ล้านบาท พร้อมเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยการ
จัดหาและสร้างเคร่ืองมือ พร้อมสนับ
สนนุสง่เสรมิการเผยแพรน่วตักรรม
ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กไทย    อ่านต่อ น.3

SSI UK ทำาสำาเร็จลดสถิติบาดเจ็บได้ตามเป้า     

ปี 2556 เอสเอสไอ ยูเค ลดค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือค่า LTIFR (Loss Time Injury 
Frequency Rate) เหลือ 2.2 หรือลดลงร้อยละ 50 ตามเป้า ผู้บริหารเผยเป็นผลจากความร่วมมือมุ่งมั่นแก้
ปัญหาในทุกแผนกตลอดปี หวังเป็นจุดเริ่มต้น มุ่งหน้ายอดบาดเจ็บเป็นศูนย์ แผนกความปลอดภัยฯ 
พร้อมออกนโยบายความปลอดภัยใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหลักอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น
 ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงานวา่ จาก
การผนกึพลงักนัอยา่งเตม็ทีข่องฝา่ยงานตา่งๆ ของบรษิทั 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ียเูค จำากดั (เอสเอสไอ ยเูค) ในเรือ่ง

การปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั เพือ่มุง่ลดคา่อตัราความถี่
การบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน หรือค่า LTIFR (Loss Time Injury
Frequency Rate) ที่อยู่ในระดับ 4.8 อ่านต่อ น.2

องคก์รความสขุ
พนง.SSI รว่มจดั
กจิกรรมแบ่งปัน
บา้นเดก็กาญจน์
กลุม่พนกังานโรงงานเอสเอสไอ 
บางสะพาน เดินหน้ากิจกรรม
องค์กรแห่งความสุขแปดประการ
ในสถานที่ทำางาน (8 Happy 
Workplace) รวมพลังระดมทุน
เนื่องในโอกาสวันเกิดพนักงาน 
เปดิโอกาสใหส้มทบทนุเพิม่เตมิ
เพ่ือนำาไปช่วยเหลือผู้อ่ืน ตามกลุ่ม
ต่างๆ ที่สามารถเลือกได้ ล่าสุด
รวบรวมทุน อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ต่างๆ ไปสนับสนุนหมู่บ้านเด็ก
ที่กาญจนบุรี
 นายชลเทพ ตั้งเขาทอง       
ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการ บริษัท สหวิริยาสตีล-    
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอส-
เอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ว่า   อ่านตอ่ น.3

เอสเอสไอลยุวจิยัตอ่เนือ่ง
7ปสีวทช.รบัรอง86ผลงาน

 การทำางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาในปี 2556
โครงการวิจัย

“Numerical Process Design of Hot Rolled 
High Strength Steel” เพื่อสร้างโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ ใช้ในกระบวนการผลิต

“การใช้ไฟไนต์เอเลเมนต์ เพื่อทำานายและ
แก้ปัญหา Width Necking ในกระบวนการ
ผลิต”

“การพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับการ
ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการปั๊มขึ้นรูปร้อน (Hot 
Stamping Process) สำาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์” เพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อน
สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ลำาดับ

1

2

3

  หน่วยงานวิจัยร่วม

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรม-
ศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัย 
RWTH AACHEN ในเยอรมนั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี

โรงงานเอสเอสไอ บางสะพานประสบความสำาเรจ็ในการผลติเหลก็แผน่
รีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 30 ล้านตัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่
ผา่นมา ยำา้ผูน้ำาตลาดเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นของประเทศ   ผูบ้รหิาร
เผยเกดิขึน้จากสองปัจจยั  1.การพัฒนาศกัยภาพการผลิตอยา่งตอ่เนือ่ง  
2.การเช่ือมโยงธุรกิจต้นนำ้า เพื่อมุ่งผลิตตอบสนองความต้องการใช้ที่
เพียงพอของประเทศ             อ่านต่อ น.2
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ทะลุ30ล้านตัน      ต่อจากหน้า 1

  นายวนิ วริยิประไพกจิ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ.สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน ประสบความสำาเรจ็ในการผลติเหลก็
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 30 ล้านตันแล้ว
เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่ง
โรงงานแห่งนี้มีกำาลังการผลิต 4 ล้านตัน ได้เริ่ม
ดำาเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2537 โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ
เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของ
ภูมิภาค สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน 
การขนส่ง และการก่อสร้างซึ่งมีความต้องการใช้
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  “ปรมิาณการผลติสะสมสงูสดุ 30 ลา้นตนันี ้
เกิดขึ้นจากสองปัจจัยเกื้อหนุนที่สำาคัญคือ 1.การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ
สนองการบริโภคเหล็กแผ่นภายในประเทศที่มี
ความตอ้งการใชส้งูและเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง และ
มุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products) จำาหน่ายให้กับลูกค้า 
2.การเชือ่มโยงธรุกจิตน้นำา้ โดยโรงงานเอสเอสไอ
ทีไซด์ ซึ่งเป็นโรงถลุงเหล็กที่อังกฤษของบริษัทมี
การใช้กำาลังการผลิตที่สูงขึ้น  สามารถผลิตเหล็ก

แท่งแบนมาเสริมยอดการผลิตของบริษัทในปริมาณ
ที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง” 
  “สถิติยอดการผลิตสะสมสูงสุดและเป็น 
รายแรกของบริษัทเหล็กของคนไทยนี้ แสดงถึง
ความเปน็ผูน้ำาในตลาดเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น
ของประเทศของเอสเอสไอ” 
  “ผมขอขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนซึ่งล้วนเป็นส่วนสำาคัญ
ในความสำาเรจ็นี ้ทำาใหบ้รษิทัมคีวามเจรญิเตบิโต
และก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันและได้ก้าวขึ้นเป็น
ผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นประวัติศาสตร์

สำาคัญอีกหน้าหนึ่งของอุตสาหกรรมเหล็กของ
ประเทศไทย” นายวินกล่าว
  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่ สายการผลติ กลา่ววา่ “ผมมคีวามยนิดเีปน็
อย่างยิ่งที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพานประสบ
ความสำาเร็จในการผลิตเหล็กแผ่นร้อนชนิดม้วน
สะสมครบ 30 ล้านตัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2557 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างบันทึกหน้าใหม่
และความภาคภมูใิจใหก้บัโรงงานเอสเอสไอและ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยได้อีกครั้ง ซึ่งความสำาเร็จ
ครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณพนักงานของเอสเอสไอ
ทุกคนที่ได้พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำางาน

อย่างหนักบวกกับพลังความมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
จนสามารถฝา่ฟนัอปุสรรคตา่งๆ จนสรา้งสถติดิีๆ
ต่างๆ  มากมาย  จนมียอดการผลิตสะสมครบ  30
ล้านตัน และเป็นรายแรกของบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนฯ ของไทย ผมเช่ือม่ันอย่างย่ิงว่าทีมงานทุกคน
ของเอสเอสไอยังคงมุ่งม่ันเพ่ือสร้างบันทึกหน้าใหม่
ที่ดีๆให้กับเอสเอสไอของเราและอุตสาหกรรม
เหล็กของไทยเราอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ”
  ทั้งนี้  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2557 ปริมาณการ
ใช้เหล็กของไทยจะอยู่ที่ 18.02 ล้านตันขยายตัว
ร้อยละ 2.6 จากปี 2556

SSI UK ทำาสำาเร็จ ต่อจากหน้า 1

ในปี 2555 นั้น ผลปรากฎว่าในครึ่งแรกของปี 
2556 สามารถลดตัวเลขอัตราความถ่ีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานได้เหลือ 1.18 ซึ่งนับเป็นความ
สำาเร็จครั้งสำาคัญที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ
ของ SSI UK ได้ดำาเนินงานมาถูกทางแล้ว 
 และจากการตดิตามผลครัง้ลา่สดุ เมือ่ครบ
กำาหนดระยะเวลา  12  เดือนสะสมในปี  2556
ผลปรากฏว่าตัวเลขค่า LTIFR ของSSI UK ออกมา
ที่ 2.2 ซึ่งสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือสามารถลดลงได้ร้อยละ 50 จากปี 2555  
และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ 
ของเอสเอสไอ ยูเค
 Mr. Jason Wilmot ผู้จัดการฝ่ายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เอส-
เอสไอ ยเูค กลา่ววา่ “เราทกุคนทีเ่อสเอสไอ ยเูค
ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม ทำาให้เราประสบความ
สำาเร็จในเป้าหมายลดค่าอัตราความถี่การบาด
เจบ็ถงึขัน้หยดุงาน หรอืคา่ LTIFR ซึง่เราตัง้เปา้ไว้
ในปกีอ่น 12 เดอืนทีผ่า่นมา จากผลงานทีป่รากฏ
ทุกคนเห็นว่าทั้งบริษัทได้ร่วมแรงร่วมใจกัน 
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือทำาให้ตัวเลขดังกล่าว
ดีขึ้นจากปี 2555 ผมรู้สึกดีใจมากที่เห็นตัวเลข
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
เราต้องอย่านิ่งนอนใจเพราะยังมีเรื่องที่ต้อง
ปรบัปรงุ เพือ่มุง่หนา้สู ่Zero harm หรอื เปา้หมาย
สูงสุดของยอดบาดเจ็บเป็นศูนย์ต่อไป”
 Mr. Steve France ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายการผลิต
เอสเอสไอ ยูเค กล่าวว่า “เราทุกคนที่เอสเอสไอ 
ยูเค ตา่งเหน็ความสำาคญัของสิง่แวดลอ้มในการ
ทำางานที่ปลอดภัย ซึ่งปัจจัยในการสร้างความ
ปลอดภัยให้เกิดข้ึนได้น้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ปีที่     
ผา่นมาคา่ LTIFR ของบรษิทัพฒันาขึน้อยา่งเหน็

ได้ชัด ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและทุกคน
ควรคิดอยู่เสมอว่าจะเดินหน้าทำาให้ดีขึ้นได้
อย่างไร”
 นอกจากนี้แผนกความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสิ่งแวดล้อม เอสเอสไอ ยูเค ยังได้
มีมติออกนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
กระบวนการและหลักการในการดำาเนินงาน 
และสอดคลอ้งกบันโยบายการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ

(Major Accident Prevention Policy) และ นโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Health and Safety Environment Policy) ของ
บรษิทั โดยนโยบายดงักลา่วกระตุน้ใหพ้นกังาน
รับทราบถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ  
สิ่งแวดล้อม และข้อที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าทุกคนมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีเมื่อ
อยู่ที่ทำางาน

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่แวดลอ้มฉบบัใหมน่ีร้วมถงึพนกังานของ    
เอสเอสไอ ยเูค และพนกังานทีเ่ปน็ผูร้บัเหมาของ
บรษิทั โดยทกุฝา่ยมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้
• สนับสนุนพฤติกรรมของสมาชิกในฝ่าย เพือ่
ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในการดำาเนนิงาน 
เพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานมีความปลอดภัย
• ดำาเนินพฤติกรรมและปฏิบัติงานตามหลัก 
SSI UK Values

• รายงานเหตุการณ์ อุบัติเหตุ และเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุกับผู้บังคับบัญชาเพื่อจะได้
หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
• รายงานสภาวะแวดล้อม และเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของพนักงาน
และสิ่งแวดล้อม
• มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงานและ            

สิ่งแวดล้อม

  ทัง้นี ้ผูบ้รหิารและหวัหนา้งานมหีนา้ทีต่อ้ง

รับผิดชอบนโยบายเหล่านี้ด้วยการ

• ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัเพือ่เปน็ตวัอยา่งทีด่แีก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา

• ตรวจสอบสถานที่ทำางานอย่างละเอียดเพื่อ

ให้มั่นใจถึงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมในการ

ทำางาน

• ปฏิบัติตามทฤษฎีและการดำาเนินงานด้าน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาความ

ปลอดภัยของพนักงาน

• ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental, health 

and Safety Management System) ในแผนก และ

ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการรักษาความ

ปลอดภัย

• พัฒนาและรักษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ

อันตรายและเครื่องวัดการควบคุมอันตราย

ต่างๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ

• ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมาย

ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบประสิทธิภาพและความสำาเร็จ
ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัยอย่างครบวงจรในการดำาเนินงาน
• ระบุหน้าที่และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องเพื่อให้ทุกฝ่ายเรียนรู้ร่วมกัน
• ทบทวนและตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การควบคมุดา้นสขุภาพและความปลอดภยัเปน็
ประจำา
 ทั้งนี้ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงาน หรือค่า LTIFR (Loss Time Injury Fre-
quency Rate) เปน็หลกัการประเมนิคา่แบบสากล 
โดยคำานวณจำานวนครัง้ทีพ่นกังานบาดเจบ็จาก
การทำางานในสัดส่วนต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำางาน
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องค์กรความสุข   ต่อจากหน้า 1

“ตามที่เอสเอสไอได้เดินหน้านำากิจกรรมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 8 ประการมาใช้ในสถานที่
ทำางาน (8 Happy Workplace) ซึ่งประกอบด้วย 
Happy Boby (สุขภาพดี) Happy Money (ใช้เงิน
เป็น) Happy Family (ครอบครัวดี) Happy Relax 
(ผ่อนคลาย) Happy Soul (คุณธรรม) Happy 
Heart (นำ้าใจงาน) Happy Brain (หาความรู้) และ 
Happy Society (สังคมดี) นั้น ทำาให้เกิดโครงการ
ดีๆ ต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้น คือ โครงการ 
“ผู้ให้ในวันเกิด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
จิตสำานึกการเป็นผู้ให้และส่งเสริมการทำาความ
ดีให้แก่สังคม ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ต้น
ปี 2556 ด้วยการมอบของขวัญเป็นการ์ดมูลค่า 
50 บาทให้แก่พนักงานที่เกิดในเดือนและวัน
นั้นๆ ได้ร่วมทำาบุญ โดยแจ้งความประสงค์ใน
การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนในกลุ่มต่างๆ แยก
ออกเป็น 1. ผู้ป่วยโรคเอดส์ 2. ทหารสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 3. เด็กด้อยโอกาส โดยเงิน
บริจาคทั้งหมดนี้เอสเอสไอจะนำาไปมอบให้ตาม
วัตถุประสงค์ของพนักงานทุกคนที่ระบุไว้ พร้อม
กบัเปดิโอกาสใหพ้นกังานสามารถรว่มสมทบทนุ
เพิ่มเติมได้อีกด้วย”
 “เป็นเวลากว่า 1 ปี ในการรวบรวมเงิน
จากดำาเนินโครงการ โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่าน
มา เอสเอสไอ และตัวแทนพนักงานจากฝ่าย
พนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ร่วมกับสมาชิก
ชมรม To be number one & Aerobic ได้นำาเงินที่
ไดจ้ากกจิกรรมผูใ้หใ้นวนัเกดิและเงนิสมทบเพิม่
เตมิจากพนกังาน พรอ้มอปุกรณเ์ครือ่งใช ้สิง่ของ
ที่จำาเป็น นำาไปมอบให้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 
มลูนธิเิดก็ จงัหวดักาญจนบรุ ีตามความประสงค์

ลุยวิจัยต่อเนื่อง   ต่อจากหน้า 1

  นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ สำานักเทคโนโลยีกลุ่ม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
ว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพใน
อุตสาหกรรมเหล็ก ตลอดจนความตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทำาให้เอสเอสไอมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเก่ียวกับ
เหล็กอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งแสดงได้โดยบริษัทได้
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อขอ 
รับรองจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.)เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ในทุกๆ ปี 
  โดยในป ี2556 ทีผ่า่นมามผีลงานทีไ่ดร้บัการ
รับรองทั้งสิ้นจำานวน 4 ผลงาน แบ่งเป็น ผลงาน
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) จำานวน 
2 ผลงาน คือ  1) อิทธิพลของโบรอนต่อโครงสร้าง
จุลภาคและการตกผลึกของสารประกอบโบรอน
ไนไตรด์ที่อุณหภูมิสูงของเหล็กแผ่นรีดร้อน
คาร์บอนตำ่า  2) การศึกษาผลกระทบของความ
หนาเหล็กต่อเส้นขีดจำากัดการขึ้นรูปของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคาร์บอนตำ่าที่มีโบรอนเป็นธาตุผสม 
และการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improve-
ment) จำานวน 2 ผลงาน คือ 1) การพัฒนาแบบ
จำาลองการเสียรูปของ strip เนื่องจาก thermal 
stress ในระหว่างการเย็นตัวที่  Run Out Table 
2)  ศึกษาอุณหภูมิอบแช่ต่อสมบัติทางกลและ
โครงสรา้งจลุภาคของเหลก็กลา้รดีรอ้นกลุม่ S45C 
คิดเป็นมูลค่างานวิจัยของปี 2556 ที่ 1,246,102 
บาท ทัง้นีน้บัตัง้แต ่ป ี2549 จนถงึปจัจบุนัมผีลงาน

วิจัยที่ได้รับการรับรองจาก สวทช. สะสมแล้ว
เป็นจำานวนทั้งสิ้น 86 โครงการ แบ่งเป็นประเภท
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) จำานวน 
44 ผลงาน การปรับปรุงกระบวนการ (Process 

วิจัย โดยมีช่องทางการทำาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ และการ
ทำางานวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศ 

สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ ให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าร่วมนำา
เสนอผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
เชน่ การประชมุวชิาการ METAL 2013 ทีเ่มอืงเบอร์
โน ประเทศสาธารณรฐัเช็ค โดยมีผลงานวจิัยของ
บรษิทัทีไ่ดเ้ขา้รว่มนำาเสนอคอื เรือ่ง “Development 
in production of high formability boron added low 
carbon steel” การประชุมวิชาการโลหะวิทยา
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดยได้รับคัดเลือกให้นำา 3 ผลงานขึ้น
นำาเสนอ พรอ้มกบัไดร้บัการตดัสนิใหไ้ดร้บัรางวลั 
Posco-Thainox ในผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ
ส่วนผสมทางเคมีต่อสมบัติทางกลและเส้นขีด
จำากัดการขึ้นรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ความต้านทานแรงดึง
มากกว่า 440 เมกะพาสคัล” ในครั้งนี้ด้วย
  “เอสเอสไอยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร โดยมีการแยกหน่วยงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบออกจากสายการผลติ เพือ่ใหห้นว่ยงานมี
ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำางาน 
พร้อมกันนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเอสเอสไอ
ได้มีการจัดหาและสร้างเครื่องมือที่สำาคัญ ได้แก่ 
การจัดหาและสร้างเครื่องมือเตรียมชิ้นงาน Hole 
Expansion และเครื่องมือ Wire Cut สำาหรับเตรียม
ชิ้นงานสำาหรับการทดสอบขีดจำากัดการขึ้นรูป 
(FLD)” นายสุนทรกล่าวเพิ่มเติม 
  ซึ่งผลงานการวิจัย และพัฒนาทั้งหมดนี้ถือ
เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจทำางาน เพื่อผลักดันและ
สรา้งองคค์วามรูต้อ่การพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็
ไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 โครงการวิจัยความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ
กับทางสถาบันแสงซินโครตรอน ปี 2556

หัวข้อ

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ลกัษณะโครงสรา้ง
แ ล ะ ส ม บั ติ ข อ ง
เหลก็กลา้คารบ์อน
ตำ่า

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ลกัษณะโครงสรา้ง
แ ล ะ ส ม บั ติ ข อ ง
เหล็กกล้าความ
แ ข็ ง แ ร ง สู ง ธ า ตุ
ผสมตำ่า

ลำาดับ

1

2

 โครงการ

1.การศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของออสเตนไนต์ การแยก
ตัวที่ขอบเกรน และการ
เรียงตัวของผลึกของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคาร์บอนตำ่าที่
มีโบรอนเป็นส่วนผสม
2. การวิเคราะห์โครงสร้าง
ละเอียดของธาตุที่ตกผลึก 
(AI) ในเหล็กแผ่นรีดร้อน
คาร์บอนตำ่าที่มีโบรอนเป็น
ส่วนผสม โดยใช้เทคนิค 
X-ray aborbtion

การวิเคราะห์โครงสร้าง
ละเอียดของธาตุที่ตกผลึก 
(Nb) ในเหล็กแผ่นรีดร้อน
ความแข็งแรงสูงธาตุผสม
ตำ่าโดยใช้เทคนิค X-ray 
aborbtion

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือการศึกษาการเปล่ียนแปลงของ             
ออสเตนไนต์ การแยกตัวที่ขอบเกรน และ 
การเรียงตัวของผลึกของเหล็กแผ่นรีดร้อน
คาร์บอนตำ่าที่มีโบรอนเป็นส่วนผสม ซึ่ง
สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาเหล็กกล้า
คาร์บอนที่มีสมบัติการขึ้นรูปสูง
2. เพือ่ศกึษาการวเิคราะหโ์ครงสรา้งละเอยีด
ของธาตุที่ตกผลึก (AI) ในเหล็กแผ่นรีดร้อน
คาร์บอนตำ่าที่มีโบรอนเป็นส่วนผสม โดยใช้
เทคนิค X-ray aborbtion ซึ่งสามารถนำาไป 
ประยุกต์ในการพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอน
ตำ่าที่มีสมบัติการขึ้นรูปสูง

เพื่อศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างละเอียด
ของธาตุที่ตกผลึก (Nb) ในเหล็กกล้าความ
แข็งแรงสูงธาตุผสมตำ่า โดยใช้เทคนิค X-ray 
aborbtion ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ในการ
พัฒนาเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ธาตุ
ผสมตำ่า

Improvement) จำานวน 42 ผลงาน คิดเป็นมูลค่า
โครงการวิจัยรวม 62,861,348 บาท 
  นายสุนทร กล่าวว่า นอกจากนี้  บริษัท
ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการ

และยังมีการส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรม และ
ผลงานวิจัย การสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่าง
ประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการจัดงานประชุม

ของพนกังานจำานวน 188 คน ซึง่เปน็การประเดมิ
การบริจาคเป็นแห่งแรก ก่อนส่งต่อไปยังกลุ่ม
ต่างๆ ต่อไป”

“กจิกรรมนีไ้ดส้รา้งผลเปน็ทีป่ระจกัษ ์สรา้งความ
ภาคภูมิใจ สร้างการมีส่วนร่วมแก่พนักงานทุก
คนในองคก์รในการไดร้ว่มในการทำาความดเีพือ่

สังคม และยังส่งผลสะท้อนกลับไปยังคนกลุ่ม
ต่างๆ ในการดำาเนินชีวิตที่มีความแข็งแกร่งเพิ่ม
มากขึ้น นายชลเทพกล่าว”

 นางสาวนฤมล นวลวงศ์ ผู้จัดการส่วน
ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือ

เด็กผู้ด้อยโอกาส กล่าวกับผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า รู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งกับเอสเอสไอในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้กับสังคมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วย
เหลอืและสรา้งสรรคค์วามแขง็แกรง่ใหก้บัผูด้อ้ย
โอกาสในสงัคม เชน่กจิกรรมในวนันีซ้ึง่ไดร้ว่มกบั
ตัวแทนเพื่อนพนักงานของบริษัทฯนำาเงินจาก
กิจกรรมผู้ให้ในวันเกิดและสิ่งของที่พนักงาน
ร่วมบริจาคมามอบให้แก่น้องๆเยาวชนผู้ด้อย
โอกาส ณ โรงเรยีนหมูบ่า้นเดก็ มูลนธิเิดก็ จงัหวดั
กาญจนบรุ ี ซึง่เปน็อกีหนึง่องคก์รทีย่งัขาดแคลน
และต้องการความช่วยเหลืออยู่ เนื่องจากมี
เยาวชนด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลจำานวน
มากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น
สว่นหนึง่ในโครงการดีๆ  แมอ้าจจะไมไ่ดม้ากมาย
แต่ก็ดีใจที่สิ่งเล็กๆเหล่านี้ได้ช่วยเหลือและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า
กิจกรรมผู้ให้ในวันเกิดนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก 
นอกจากจะสง่เสรมิและปลกูฝงัใหพ้นกังานรูจ้กั 
“การให้” และ “การแบ่งปัน” แล้ว ยังเป็นการส่ง
ความสุขและสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอีกด้วย จึง
อยากให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ในทุกๆ ปีเพื่อส่ง
เสริมผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้ม
แข็ง และจรรโลงสังคมของเราให้น่าอยู่ต่อไปค่ะ
 นางมลรตัน ์ธวชัดำา พนกังานฝา่ยประกนั
คุณภาพและโลหะการ บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ ว่า “หาย
เหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้เห็นรอยยิ้มมีความสุข
ของน้องๆ สิ่งที่มอบให้แม้มันอาจเล็กน้อย แต่ก็
มีค่าสำาหรับคนกลุ่มๆ หนึ่งจำานวนมากที่รอคอย
ความช่วยเหลือ ซึ่งเขาสามารถนำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุณค่าในชีวิตได้ และถ้ามีกิจกรรมการทำา
ความดีๆ แบบน้ีอีกจะขอเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงค่ะ”
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ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  25574 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

PPC พลิกโฉมเว็บไซตใหม รุกการสื่อสารโลกออนไลน

X เอสเอสไอรวมกิจกรรมจิตอาสาโครงการแตมขันปนนอง ครั้งที่ 13
ทมีประชาสมัพนัธ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ รวมกจิกรรมจติอาสา “แตมขนั
ปนนอง ครัง้ที ่13” ดวยการมอบอปุกรณกฬีา และสมทบทนุการศกึษา พรอมรวมดาํเนนิกจิกรรมปรบัปรงุอาคาร
เรยีน กจิกรรมนนัทนาการ แกเดก็ๆ โรงเรยีนบานหนองตากาย อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่เปนโรงเรยีน
ในถิน่ทรุกนัดาร กจิกรรมครัง้นีจ้ดัขึน้โดยคณะสือ่มวลชน ชมรมพลงังานเพือ่สงัคม เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ 2557

       เอสเอสไอจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนงานประจําป 2557
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท          
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นําคณะผูบริหารรวมกวา 100 คน              
เขารวมกิจกรรมเพื่อนําเสนอแผนงานและกลยุทธในการดําเนินงานประจําป 2557 เพื่อบรรลุ           
เปาหมายการลดตนทนุ เพิม่คณุคาใหแกผูมสีวนไดเสยี หาโอกาสใหมๆ  ทางธรุกจิ และเชือ่มโยง

การดําเนินธุรกิจเหล็กตนนํ้าและปลายนํ้าอยางครบวงจร ณ หองออดิทอเรียม สมาคม
ธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557

X

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 

หรือ PPC เปดตัวเว็บไซต  

www.ppc.co.th ใหม สะดวก 

ทนัสมยั และงายตอการเขาถงึ

ข อ มู ล ต า ง ๆ  ข อ ง บ ริ ษั ท 

สามารถรองรับการใชงาน

บนสมารทโฟน และแท็บเล็ต

สะทอนวิสัยทัศนขององคกร

 น า ย ถ า ว ร  ค ณ า นั บ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาเรือ

ประจวบ จาํกดั หรอื PPC กลาวกบั

ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”

วา ปจจบุนัธรุกจิการขนสงมคีวาม

หลากหลายและมกีารแขงขนัเพิม่

สูงขึ้น ประกอบกับคนสวนมาก

นิยมใชขอมูลขาวสารจากโลก

ออนไลน เพือ่ประหยดัเวลาในการ

สืบคน ดังนั้น บริษัทจึงไดมีการ

ปรับกลยุทธดานการสื่อสาร เพื่อ

เจาะตลาดกลุมลูกคาโลจิสติกส

เพิ่มขึ้น ดวยการปรับปรุงเว็บไซต 

www.ppc.co.th ใหม ใหมีความ

สะดวก ทันสมัย และงายตอเขา

ถึงขอมูลตางๆ ของบริษัท ทาเรือ

ประจวบ เชน ประวตัคิวามเปนมา 

นโยบาย การใหบริการ ทาจอด

เทยีบเรอื เครือ่งมอือปุกรณในการ

ขนถาย อาคารและพื้นที่รับฝาก

สินคา อัตราคาภาระ ขาวและสื่อ

ประชาสัมพันธ เปนตน เว็บไซต

นี้ถูกพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี

ใหม ที่สามารถรองรับการเปดใช

งานเว็บไซตบนสมารทโฟน และ

แท็บเล็ต ซึ่งจะปรับภาพหนาจอ

ใหมีความเหมาะสมอัตโนมัติ    

เมื่อเขาเยี่ยมชมผานทางอุปกรณ

ดงักลาว นอกจากนีย้งัมรีปูลกัษณ

ทีส่ะทอนวสิยัทศันและเอกลกัษณ

อ ง ค ก ร  “ มุ ง มั่ น เ ป น ท า เ รื อ

มาตรฐานสากลในฝงอาวไทย

พรอมใสใจชุมชนและส่ิงแวดลอม”

อีกดวย

      นางสาวสายพิณ เวียนสาว 

หัวหนาแผนกคํานวณคาภาระ 

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 

กลาววา รูปแบบเว็ปไซตสวยงาม 

ใชงานงาย โดยเฉพาะเรื่องของ

อัตราคาภาระลูกคาสามารถ

หาขอมูลที่ตองการไดครบถวน

ภายในเว็ปไซต ไมวาจะเปนคา

ภาระและคาบริการเรียกเก็บจาก

เจาของเรือหรือตัวแทนเจาของ

เรือ คาภาระฝากสินคา หรือคา

บริการเชาใชเครื่องมือทุนแรง

 นางสาวอุษณีย มากยอด  

หัวหนางานจัดซื้อ บริษัท ทาเรือ

ประจวบ จํากัด กลาววา ถือ

เปนการประชาสัมพันธใหหนวย

งานภายนอกรูจักเรามาขึ้น มี

ขอมูลครบถวน ไมวาจะเปนการ

ทาํความรูจกัองคกร การใหบรกิาร 

การมีสวนรวมตอสังคม และการ

ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

การนาํไปใชงาน Supplier สามารถ

หาขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทได

อยางรวดเร็วและงายยิ่งขึ้น 
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สาระนารู สูชุมชน

เกล็ดความรูเรื่อง

“ดิจิตอลทีวี”

: อานตอหนา 4

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
ประชาสัมพ

ันธพิเศษ

คณะทํางาน
ปฏิบัติการ

รถขนสงสินคา
ดําเนินนโยบาย

ดูแลชุมชน
ที่กําหนดไว

ภายใตหลักการ

“ เครงครัด
เรงรัด
รีบชวย ”

●  มอบงบสนับสนุน

เครือสหวิริยาสนับสนุนงบประมาณกลุมประมงบางสะพาน
รวมกิจกรรมปดอาว จ.ชุมพร

น.4

ยอดจดัซือ้สินคาชุมชนสงูเกนิเปา
ตัง้ไว 190 ลานบาท ซือ้จรงิที ่276 ลานบาท
ชวยสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในบางสะพาน

คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือสหวิริยา สรุปยอดการจัดซื้อสินคาและบริการจากชุมชน ป 2556 ตั้งเปาที่ 190 
ลานบาท ยอดจริงทะลุเปาไปที่ 276 ลานบาท กระจายการจัดซื้อสินคา รวมสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในอําเภอ
บางสะพาน ป 57 เนนนโยบายสนับสนุนชุมชนเชนเดิม

ปที่  5   ฉบับที่  93   ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  2557

ศูนยฯ สิง่แวดลอม วางแผนแมบทการดาํเนนิงานป 57
เนนบริหารจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมของโรงงานและชมุชนไปดวยกนั
ผูบริหารศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา วางแผนงานประจําป 2557 บูรณาการงานทุก
ภาคสวน มุงพฒันาดานสิง่แวดลอมในเครอืสหวริยิา ควบคูกบัเชญิชมุชนรวมตรวจสอบ 
และทํางานดูแลสิ่งแวดลอมอําเภอบางสะพาน

คอลัมนพิเศษ
“หลากหลายเรื่องราว

กับการจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา”

ประจําเดือนมกราคม 2557
ณ  SSI และ TCRSS

พรอมยอดรายไดของ 2 กิจกรรม

คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือสหวิริยา และแผนกมวลชนสัมพันธ
จัดกิจกรรม “โครงการสินคาชุมชนเคลื่อนที่”

ครั้งที่ 1 และ 2 ประจําป 2557

     นายกนก อรุณรัศมีโสภา ผูจัดการทั่วไป สาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี       

ในฐานะผูแทนคณะทํางานจัดซื้อจัดจาง เครือสหวิริยา ได
สรุปยอดการจัดซื้อสินคา               : อานตอหนา 2

         นายประโพธ จูประชากรณ ผูอํานวยการ
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม 
เครอืสหวริยิา ใหรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนการ
ดําเนินงานของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ในป 2557 

วา “จากวสิยัทศันและนโยบายการบรหิารงาน 
ทาํใหเกดิแผนรองรบังานดานสิง่แวดลอมทกุๆ 
ดาน รวมถงึเกดิความรวมมอืกบับรษิทัในเครอื
สหวิริยา ชุมชน หนวยงานรัฐ : อานตอหนา 2 ประโพธ จูประชากรณ

กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่

: อานตอหนา 3

วันนี้ขอพาทานผูอานมาพบกับคอลัมนพิเศษ เกี่ยวกับ
ขอมูลการจัดการดานสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา

ซึ่งมีโรงงานผลิตเหล็กและธุรกิจที่เกี่ยวของอยูที่อําเภอบางสะพาน
กวา 10 บริษัท ไดรับการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม

จากหนวยงานภาครัฐหลากหลายรางวัล

: อานตอหนา 3
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ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  25572 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ศูนยสิ่งแวดลอม   ตอจากหนา 1

และบริการจากชุมชนในป 2556 ใหพี่นองชาว

บางสะพานทราบ ผานเวทปีระชมุคณะทาํงาน

ขบัเคลือ่นฯ ครัง้ใหญ เมือ่ปลายเดอืนมกราคม

ที่ผานมา

  “จากที่คณะทํางานจัดซื้อจัดจาง เครือ

สหวิริยา ไดมีนโยบายรวมคณะจัดซื้อของ

แตละบริษัทที่อําเภอบางสะพาน ซึ่งเปนคณะ

ทีต่ดิตอจดัซือ้อปุกรณ เครือ่งมอื รวมถงึหมวด

การใหบริการของชุมชน อาทิ อุปกรณที่ใช

ในโรงงาน ผาเช็ดเครื่องจักร ถุงมือ อุปกรณ

คอมพิวเตอร การบริการซอมรถยนต รวมถึง

สินคาที่เครือสหวิริยาสงเสริมใหมีการผลิตใน

ชุมชน ไดแก นํ้ายาลางจาน นํ้ายาลางหองนํ้า

ผาปดจมูก เปนตน โดยนโยบายการจัด

ซื้อจัดจาง คือสนับสนุนและจัดซื้อในพื้นที่ 

อ.บางสะพาน เปนหลักกอน ซึ่งตั้งแตป 2554 

เปนตนมา ยอดจัดซื้อจัดจางสูงขึ้นอยางตอ

เนื่อง จาก 145 ลานบาท เพิ่มเปน 190 ลาน

บาทในป 2555 และในป 2556 ไดรวมกันตั้ง

เปาไวที ่190 ลานบาท แตเมือ่มกีารสรปุตวัเลข 

ณ ปลายปแลว ปรากฎวายอดการจัดซื้อสูง

ถึง 276 ลานบาท เรียกวาเพิ่มขึ้นเปน 146%”

  “ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนไดชัดเจนวาภาค

อุตสาหกรรมยังมีความตองการในสินคาและ

บริการจากชุมชน โดยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ทกุป เปนความตองการสนบัสนนุใหเศรษฐกจิ

ชุมชนหมุนเวียน กระจายรายไดอยางทั่วถึง 

หมวดการบริการที่จัดหาจากชุมชน ไดแก 

การเชารถ ซอมรถ ซอมอุปกรณเครื่องจักร

ฯลฯ เปนยอดจัดซื้อสูงสุดถึง 204 ลานบาท 

สวนสนิคาทีช่มุชนเปนตวัแทนจาํหนาย ไดแก 

อุปกรณกอสราง อุปกรณฮารดแวร เครื่อง

อุปโภคบริโภคตางๆ 63 ลานบาท และสินคา

ที่ผลิตไดในทองถิ่น เชน เครื่องแบบพนักงาน 

ผาทําความสะอาด ถุงมือผา ผาปดจมูก ฯลฯ 

สนับสนุนชุมชนมูลคา 7.9 ลานบาท รวมทั้ง

มีกิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ โดยคณะ

กรรมการฯ ได

ป ร ะ ส า น กั บ

ที ม ม ว ล ช น

สั ม พั น ธ  จั ด

ใหคาราวาน

รานคาชุมชน

ไปขายสินคา

ในบริษัทเครือ

สหวิริยา โดยป

นี้จะเพิ่มจํานวนครั้ง เปน 2 ครั้งตอเดือน เพื่อ

เพิ่มยอดการซื้อสินคาไปสูชุมชนใหมากขึ้น 

ขณะเดยีวกนัพนกังานแตละบรษิทักจ็ะไดรวม

สนบัสนนุสนิคาในชมุชนดวย” นายกนก กลาว

ยอดจัดซ้ือสินคาชุมชน ตอจากหนา 1

กนก  อรุณรัศมีโสภา

รวมถึงภาคีเครือขายภายนอก  สําหรับปนี้ได

บูรณาการหลายๆ  งาน  กอใหเกิดแผนงานที่

เขมแขง็ โดยแบงการดาํเนนิงานเปน 4 สวน คอื 

● งานดานการบรหิารจดัการสิง่แวดลอม 

แผนงานรองรับไดแก การตรวจวัดคุณภาพ    

สิ่งแวดลอม อากาศ นํ้า ฯลฯ โดยบริษัท               

ทีป่รกึษา การบรหิารจดัการขอมลูของโรงงาน

ในเครือ  เปนตน  เพื่อใหการทํางานดาน
สิ่งแวดลอมในเครือสหวิริยามีสวนรวมและ

สัมพันธกัน

● งานดานนิเวศวิทยาและการอนุรักษ 

โดยกําหนดแผนกิจกรรมตางๆ ใหครอบคลุม

สิ่งแวดลอมอําเภอบางสะพาน เชน กิจกรรม

สํารวจนิเวศวิทยาสัตวปา ซึ่งมีคณะอาจารย

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาทําการ

สํารวจและประมวลผลสัตวปา ทั้งนก สัตว

เลื้อยคลาน และอื่นๆ ที่เปนตัวชี้วัดคุณภาพ  

สิง่แวดลอม รวมถงึโครงการศกึษานเิวศวทิยา

แหลงนํ้าในอําเภอบางสะพาน เปนตน ซึ่งผล

การดาํเนนิงานทัง้หมด ทางศนูยฯ สิง่แวดลอม 

ไดนาํสรปุมาเผยแพรใหพีน่องชาวบางสะพาน

ทราบตอเนื่องทุกป

● งานดานสนับสนุนการประชาสัมพันธ

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ที่เชิญชุมชน เยาวชน 

ภาครัฐ และภาคีเครือขายภายนอกมารวม

กิจกรรม อาทิ คายวางใจรักษสิ่งแวดลอม 

กจิกรรมสรางซัง้กอรวมกบักลุมประมง เปนตน

 “นอกเหนอืจากตวัอยางกจิกรรมภายใต

แผนงานที่วางไวแลว ยังมีกิจกรรมเสริม อาทิ 

การพฒันาบคุลากร และอืน่ๆ ทีส่นบัสนนุงาน

พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางเขมขน เนื่องจากวา

งานดานสิ่งแวดลอมเปนแผนงานที่ตองทํา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นผลชัดเจน ทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม สํารวจนํ้า  
อากาศ  สัตวปา สิ่งมีชีวิต รวมทั้งตัวชี้วัดอื่นๆ 
อยางไรก็ดีเรื่องสําคัญและเปนหนาที่หลัก
ของศูนยฯ คือ การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ของโรงงาน และระบบนเิวศ เพือ่ขบัเคลือ่นการ
ยกระดับใหอยูในมาตรฐานสากล” ผูอํานวยการ
ศูนยฯ สิ่งแวดลอม สรุปทิ้งทาย

วิสัยทัศน

ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางเปนเลิศ

ยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ของธุรกิจเครือสหวิริยาสูระดับสากล

และเปนผูนําระดับประเทศของการพัฒนาอยางยั่งยืน

   นโยบายสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

 1. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
โรงงานและระบบนิเวศ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับใหอยูในมาตรฐานสากล
 2. ศึกษา วางแผน และบูรณาการแผนงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
และระบบนิเวศ อยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานรวมกันระหวางโรงงานดวยกัน
และหนวยงานภายนอกมคีวามสอดคลองไปในทศิทางเดยีวกนั ตามนโยบายขององคกร
 3. เปนศนูยกลางประสานงาน ใหคาํแนะนาํ ปรกึษา สนบัสนนุ ใหความชวยเหลอื
ดานการจัดากรสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและระบบนิเวศ ใหแกชุมชนและ
พนักงาน
 4. สงเสริมกระบวนการเรียนรู สรางประสบการณ และการมีสวนรวมในดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศใหแกชุมชนและพนักงาน
 5. ถายทอดขอมลูเรือ่งการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมและระบบนเิวศใหกบัโรงงาน
และชุมชน
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ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

●  คอลัมนพิเศษ
วนันีข้อพาทานผูอานมาพบกบัคอลมันพเิศษ เกีย่วกบัขอมลูการจดัการดานสิง่แวดลอมของอตุสาหกรรมเหลก็เครอืสหวิรยิา ซึง่มโีรงงานผลติเหลก็และธรุกจิทีเ่กีย่วของอยูทีอ่าํเภอบางสะพานกวา 
10 บริษัท ซึ่ง 20 ปที่ผานมา ไดรับการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม จากหนวยงานภาครัฐหลากหลายรางวัล ที่สําคัญไดเขารวมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานโรงงานอุตสาหกรรม
และชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ จัดโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ และคอลัมนนี้จะเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมดานตางๆ ของบริษัทในเครือ
สหวิริยา วามีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานอยางไรบาง เพื่อใหชุมชนไดรับทราบ ซึ่งวันนี้จะนําเสนอขอมูลเรื่องการจัดการของเสียของโรงงาน และมีตัวอยางการจัดการของเสีย ของ
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด มาเลาสูกันฟง

  ประมวลภาพกิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่เดือน ม.ค. 57 ณ SSI และ 
TCRSS พรอมยอดรายไดของ 2 กจิกรรม เมือ่ปลายเดอืนมกราคม 2557 ทีผ่านมา 
คณะทาํงานจดัซือ้-จดัจาง เครอืสหวริยิา และแผนกมวลชนสมัพนัธ ไดจดักิจกรรม 
“สินคาชุมชนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1 และ 2 ประจําป 2557 เพื่อใหพนักงานบริษัทใน
เครอืสหวริยิา ไดซือ้สนิคาทีด่มีคีณุภาพ ราคาเปนกันเอง และยงัเปนการกระจาย
รายไดสูพี่นองอําเภอบางสะพาน โดยเปนขาวดีสําหรับผูขาย และผูซื้อสินคา คือ
ทางคณะทาํงานฯ ไดมกีารจดักจิกรรม “สนิคาชมุชนเคลือ่นที”่  ขึน้เดอืนละ 2 ครัง้ 

ซึ่งมีรานคาจากพอคา-แมคา  5  ตําบล  แมรําพึง  กําเนิดนพคุณ  พงศประศาสน 
ธงชัย และทองมงคล มารวมกันเปดรานคามากถึง 28 รานคา มีสินคาใหเลือก
หลากหลายทัง้สนิคาอปุโภค-บรโิภค อาท ิผกัปลอดสารพษิ มะพราวหอม อาหาร
ทะเลแหง แวนตา เครื่องสําอาง เครื่องหวาย ฯลฯ สําหรับเดือน ม.ค.ท่ีผานมา 
พนกังานบรษิทัในเครอืสหวริยิารวมอดุหนนุสนิคาชมุชน ทาํใหมยีอดรายไดรวม
สูงถึง 72,625 บาท ณ หองอาหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
และบรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จํากัด (มหาชน) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขัีนธ

ประมวลภาพ : กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 และ 2 ประจําป 2557
ณ  SSI  และ  TCRSS  เมื่อปลายเดือนมกราคม 2557 ที่ผานมา

“หลากหลายเรื่องราว กับการจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา”

การจัดการของเสียของโรงงานปจจุบัน
 เครอืสหวริยิาใหความสาํคญัตอการใชทรพัยากรอยางคุมคา 
และเกดิประโยชนมากทีส่ดุจงึไดดาํเนนิการ   ลดปรมิาณขยะของเสยี
ทัง้ทีอ่นัตรายและไมอนัตราย โดยใชหลกั 3R คอื ลดปรมิาณ (Reduce), 
ใชซํ้า (Reuse), กลับมาใชใหม (Recycle) อีกทั้งการนําขยะ กากของ
เสยีและวสัดเุหลอืใชจากการผลติ คดัแยกตัง้แตตนทาง ทาํใหโรงงาน
มีทางเลือกในการกําจัดกากของเสียมากยิ่งขึ้น ซึ่งกากของเสียจาก
อุตสาหกรรมเหล็กสามารถนํามารีไซเคิลไดเกือบรอยเปอรเซ็นต 
รูปแสดง ขั้นตอนการดําเนินการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรม

 

รูจัก บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย และขั้นตอนการกําจัด
ของเสีย
 บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด เปนโรงงานแหงแรกและ
แหงเดยีวของประเทศไทย ทีท่าํการผลติเหลก็แผนเคลอืบสงักะสดีวย
กรรมวธิทีางไฟฟา และเพิม่เตมิคณุภาพใหสงูขึน้ดวยการเคลอืบเรซนิ
พเิศษและใชวทิยาการเทคโนโลยชีัน้นาํจากบรษิทั JFE ประเทศญีปุ่น 

ดวยกําลังการผลิตตอป 240,000 ตัน 
จากวัตถุดิบ คือ เหล็กแผนรีดเย็น  (Cold 
Rolled Coil) และเคลือบดวยกรรมวิธี
ทางไฟฟา (EG-Line) มาเปนเหล็กแผน
สังกะสี (EG-Coil) Electro galvanized 
Steel Sheet ผลิตภัณฑที่บริษัท เหล็ก
แผนเคลือบไทย จํากัด ผลิตเปนเหล็ก
แผนเคลือบสังกะสีดวยกรรมวิธีทาง
ไฟฟา ซึ่งชนิดของผลิตภัณฑแบงไดเปน 2 ชนิดคือ

 1. PV Product คือ ผลิตภัณฑชนิดนี้เปนแผนเหล็กที่เคลือบ
ดวยสังกะสีแลว หลังจากนั้นจะถูกเคลือบดวย ฟอสเฟต อีกชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑชนิดนี้คือ การเคลือบดวยสังกะสีจะชวย
ใหการตานการกดักรอนและเปนสนมิไดยากและฟอสเฟตจะเปนตวั
ชวยในการยดึเกาะของสไีดดยีิง่ขึน้ผลติภณัฑชนดินีส้วนใหญ จะนาํ
ไปทาํเปนโครงสรางภายนอกของเครือ่งใชไฟฟาตางๆ เชน ตูเยน็, เตา
อบไมโครเวฟ ฯลฯ เปนตน

 2. VX Product คือ ผลิตภัณฑชนิดนี้จะเปนแผนเหล็กที่
เคลือบดวยสังกะสีแลว ถูกเคลือบดวย Organic Resin อีกชั้นหนึ่ง 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑชนิดนี้ คือสังกะสีจะชวยตานทานการ 
กัดกรอนและเปนสนิมไดยากข้ึน และ Organic Resin จะเปนสารเคลือบ
เพิม่ความมนัวาวและปองกนัไมเกดิรอยนิว้มอืเมือ่สมัผสั ผลติภณัฑ
ชนิดนี้สวนใหญจะถูกใชในการผลิต Computer Case ชิ้นสวนภายใน
เครื่องถายเอกสาร เครื่องเลนวีดีโอเปนตน

หนึง่ในกระบวนการจดัการของเสยี หรอืวสัดทุีไ่มใชแลว
ของ บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย 

 ของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานจะถูกสงกําจัดโดย 2 แนวทาง คือ 
สงใหกบั อบต. แมราํพงึ และบรษิทัรบักาํจดัทีไ่ดรบัอนญุาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

 ซึ่งในฉบับตอๆ ไป ทีมงานจะนําเสนอขอมูลเรื่องการ 
จัดการน้ําเสีย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฯลฯ ของแตละ
โรงงานมาเรยีบเรยีงใหทราบ....ทมีขาวฅนเหลก็ เครอืสหวริยิา

ระบบกําจัดประเภท แหลงกําจัดลําดับ

ขยะทั่วไป

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

Sludgeจาก WWTP

1

2

3

4

ฝงกลบ

จําหนาย บริษัทเอกชน 

จางบริษัทเอกชนรับไปกําจัด

จางบริษัทเอกชนรับไปกําจัด

บอฝงกลบ อบต.แมรําพึง
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ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ
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ปฏิบัติการรถขนสงสินคา
ดูแลชุมชน ภายใตหลักการ

“เครงครัด เรงรัด รีบชวย”

X  เครอืสหวริยิาสนบัสนนุ
งบประมาณกลุมประมง
บางสะพาน รวมกิจกรรม
ปดอาว จ.ชุมพร
      คณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ
รวมสนับสนุนงบประมาณใหกลุม
ประมง ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน เขา
รวมพิธีประกาศใชมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวนํ้า ในฤดูปลา
ที่มีไข การวางไข และเลี้ยงสัตวใน
วัยออน ประจําป 2557 (ปดอาว) โดย
ไดรับเกียรติจากนายชวลิต ชูขจร 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธานเปดพิธี เพื่อเปนการ
ประกาศการงดจับสัตวทะเลตั้งแต
วันที่ 15 กุมภาพันธ - 15 พฤษภาคม 
2557 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ทาเทียบ
เรือเทศบาลปากนํ้าชุมพร ต.ปากนํ้า 
อ.เมือง จ.ชุมพร

สาระนารู สูชุมชน

เกร็ดความรูเรื่อง
“ดิจิตอลทีวี”

ในยุคสมัยนี้อะไรๆ ก็ตอง “ดิจิตอล” ซึ่งขาวสาร
ใหมๆ ในสังคมกําลังพูดกันอยางกวางขวางถึง 
“ทีวีดิจิตอล” คืออะไร รูปแบบไหน แลวทีวีแบบ
ท่ีบานเราๆ จะใชกับระบบดิจิตอลนี้ไดหรือไม 
ซึ่งนับถอยหลังจากนี้อีกไมนานการออกอากาศ 
ช อ ง ฟ รี ที วี ร ะ บ บ อ น า ล็ อ ก 
(Analog TV) ที่ดูกันอยูทุกวัน 
ผานสัญญาณจากเสากางปลา
หรือหนวดกุงกําลังจะหายไป 
เพราะอะไร...

 ปจจุบันนี้ระบบทีวีในประเทศไทยยังเปนการ
แพรภาพในระบบอนาล็อก ที่มีอัตราภาพสวน 4 : 3 
สามารถดูได 6 ชอง (3, 5, 7, 9, 11 และThai PBS) เปน
ระบบ SDTV (Standard Defi nition TV) มีความละเอียด
หรือจํานวนเสนเทากับ 625 เสน เทานั้น ซี่งสัญญาณ
แบบอนาลอก เปนสัญญาณโทรทัศนที่จะหมดยุค
ภายในเร็วๆ นี้ เนื่องจากประเทศไทยเราจะกาวเขา
มาสูยุคโทรทัศนแบบดิจิตอล ผูบริโภคที่มีความรูใน
เรื่องเทคนิคอยางคอนขางจํากัดนั้น ควรที่จะตองหา
ความรูพื้นฐาน ตลอดจนการเตรียมการในการที่จะ
รับสัญญาณแบบใหมนี้

20 ขอ ที่ควรรูเกี่ยวกับ ทีวีดิจิตอล 
(หรือเรียกใหถูกตองวา “ดิจิตอลทีวี”) ที่
ประชาชนทั่วไปนาเขาใจงายขึ้น

  1. ทวีดีจิติอล สามารถใชเสาอากาศแบบเดมิทีใ่ช

กับ 3, 5, 7, 9, 11, NBT, TPBS เหมือนในปจจุบันได แต

ใครถอดออกไปแลวก็ไมตองรีบซื้อ เพราะสามารถใช

เสาอากาศแบบ หนวดกุงไดเชนกัน

  2. เสาอากาศสําหรับดิจิตอลทีวี สามารถใช

แบบในบาน หรือนอกบานก็ได (หนวดกุง) เพราะการ

สงระบบดิจิตอลมีแตรับได กับรับไมไดเพราะระบบ

ดิจิตอล  คือ (0 กับ 1 ) จะไมมีภาพเปนสายๆ เหมือน

ในทีวีระบบเกา

  3. ทีวีดิจิตอลรับสัญญาณระบบ UHF ดังนั้น ไม

ตองใชแผงเสาอากาศใหญเหมอืนระบบเกา ใชแคแผง

เล็กๆ ที่รับชอง TPBS กับ ชอง 3 ไดก็สามารถรับระบบ

ทีวีดิจิตอลไดเหมือนกัน

  4. ทีวีดิจิตอลสงระบบ DVB – T2 ซึ่งเปนระบบ 

Mpeg4 ทีวีทุกระบบรับได โดยใชกลองรับสัญญาณ

ระบบ DVB – T2 หากทีวีของทานมีชอง HDMI ภาพที่

ออกมาจะชัดกวาการเสียบสาย AV เปนอยางมาก

  5. ทีวีดิจิตอลสงระบบ DVB – T2 (Mpeg 4) ดังนั้น 

ถากลองเปนระบบ DVB – T (Mpeg2) จะรับสัญญาณ

ไมได (แตที่ทําขาย ณ ปจจุบันนาจะเปน Mpeg4 กัน

หมดแลว)

  6. ทีวีระบบเกาเอาสายจากเสาอากาศมาตอที่

ทีวีไดเลย แต ระบบเครื่องรับทีวีของไทยยังไมรองรับ

ระบบดิจิตอล จึงตองมีกลองรับสัญญาณ DVB- T2 

เชนเดียวกับกลองรับสัญญาณดาวเทียม กอนที่จะ

ตอเขาทีวีอีกที

  7. กสทช. มีกฎวาทุกชองที่ออกอากศทีวีดิจิตอล 

ตองสงผานดาวเทียมไดดวย ดังนั้น ใครมีกลองรับ

สญัญาณดาวเทยีมอยูแลวไมวายีห่อใดๆ สามารถรบั

ไดแนนอน เพียงแตชองไหนเปนชอง HD ไดดวยจึงจะ

สามารถรับได

  8. ทีวีดิจิตอล สงสัญญาณระบบ UHF ดังนั้น

แตละพื้นที่โดยเฉพาะตางจังหวัด จะรับสัญญาณได

ไมเทากนั พืน้ทใีด สญัญาณออนตองมเีสาในการทวน

สัญญาณ เพื่อใหแตละพื้นที่ไมมีปญหาในการรับชม

  9. ทีวีดิจิตอลจะมีขอดี ตรงที่ไมตองติดจาน

ดาวเทยีม ซึง่เขาถงึบานเรอืนทัว่ไปไดมากกวาการตดิ
จานดาวเทียม
 10. ทีวีดิจิตอล สามารถใชรวมกับเครื่องรับแบบ 
อื่นๆ ไดอีกมากมาย เชน DVB – T2 + DVD, DVB – T2 
+ Android, DVB – S2 + DVB – T2, DVB – T2 for Car
 11. ทวีรีะบบดจิติอลในรถยนต ภาพกจ็ะชดัเหมอืน
ติดจานดาวเทียมบนรถ ไมมีภาพจะลมเวลาผาน
ตนไม หรือสิ่งกีดขวางตางๆ และไมตองหวงเรื่องโดน

ขโมยจานทีต่ดิบนหลงัคา (ใชแค
เพียงเสาอากาศเล็กๆ)
12.  ทีวีดิจิตอล แตละประเทศ
ใชระบบไมเหมอืนกนั หากนาํทวี ี

หรอือปุกรณอืน่ เขามาใชคนละระบบกบัของไทย กจ็ะ
ใชไมได เชน ของอเมริกาใชระบบ ATSC ของญี่ปุนจะ
ใชระบบ ISDB-T ของจีนใชระบบ DTMB
 13. ทีวีดิจิตอล สามารถดูผานสมารทโฟน ตางๆ 
หรอื แทบเลต็ได ขึน้อยูกบั App หรอื ฟงกชัน่ของเครือ่ง
ดวย
 14. ทีวีดิจิตอล จะไดเปรียบทีวีดาวเทียม คือ หาก
มีการถายทอดสดรายการกีฬาสําคัญๆ ทีวีดาวเทียม
จะมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ การถายทอดสด จึงทําใหจอ
ดาํ แตทวีดีจิติอล สามารถรบัไดปกต ิเพราะเปนระบบ 
free TV แบบเดียวกับการใชเสาหนวดกุง (ไมมีปญหา
เรื่องลิขสิทธิ์การถายทอดสด)
 15. กสทช. กาํหนดใหทวีดีจิติอลม ี48 ชอง โดยทีม่ี
ทวีทีองถิน่ของชมุชน 12 ชอง ทวีสีาธารณะ 12 ชอง ทวีี
สําหรับภาคธุรกิจ 24 ชอง โดยใน 24 ชองนี้ 17 ชองจะ
เปนมาตรฐานปกติ (SD) และอีก 7 ชอง เปนมาตรฐาน
ความคมชัดสูง (HD)
 16. ปแรกโครงขายจะครอบคลุมพื้นที่แค 50% 
เทานั้น ปที่ 2 จะครอบคลุม 80% ปที่ 3 จะครอบคลุม 
90%
 17. กลองรับสัญญาณ DVB – T2 ที่จะนําคูปองมา
เปนสวนลดไดตองไดการรับรองคุณภาพจาก กสทช.
 18. ทีวีดิจิตอลในระยะเริ่มแรกจะมีปญหาในการ
สงสญัญาณ ดงันัน้ ชวงแรก อาจรบัสญัญาณยงัไมได
ครอบคลุม ทั่วประเทศ โดยในระยะแรก รับสัญญาณ
ไดเพียงพื้นทที่ที่อยูในรัศมี 100 กม.จากกรุงเทพฯ
 19. ราคากลองรบัสญัญาณทวีดีจิติอล เทาทีม่กีาร
คาดการณในระยะแรก นาจะไมเกิน 2,000 บาท และ
ราคาจะลงเมื่อมีผูจําหนายเพิ่มมากขึ้น แตเนื่องจาก 
กลองรับสัญญาณตองรองรับมาตรฐานระบบ HD ดัง
นั้นราคากลองไมนาจะตํากวา 1,000 บาท
 20. ทวีรีะบบอนาลอ็คแบบเกา คาดวาจะปดตวัลง
ใน 5 ป หรือเร็วกวานั้น เนื่องจากคาดวาผูใหบริการ
เกาจะไมตองการสง ทั้งสองระบบ เพื่อลดคาใชจาย
ลง และอีกอยางระบบเกาคนก็จะดูนอยลงเรื่อยๆ

 หากทานใด ตองการซื้อทีวีใหม เชน Plasma, 
LCD, LED ขอใหอดใจรอสักนิด เพราะบริษัทใหญๆ ที่
จําหนายทีวีก็จะนําทีวีระบบเกามาลดราคาลงอยาง
มาก เพื่อนําระบบใหมมาจําหนายแทน หากทานไม
สนใจวาตองเปนทีวีระบบใหม ทานก็สามารถซื้อทีวี
ระบบเกา และนํามาใสกลองรับสัญญาณ DVB – T2 
ได  ทัง้นีห้ากเปรยีบเทยีบคณุภาพสญัญาณ สญัญาณ
ภาพของระบบ Digital TV จะมีคุณภาพดี คมชัด เสมอ
ตางกบัระบบ Analog TV ทีส่ญัญาณจะเปลีย่นไปตาม
ระดับความแรงของสัญญาณที่รับได และคุณภาพ
ของภาพ ในระบบ Dgital TV จะสูงมากกวาระบบ 
Analog TV

 สาํหรบัการเตรยีมตวัใหพรอมรบัชมทวีดีจิติอล
นั้น หากเปนโทรทัศนรุนเกา ทั้งจอตู จอ Plasma LCD 
LED Smart TV หรือ 3D TV จําเปนที่จะตองมีอุปกรณ
รับสัญญาณดิจิตอลที่เรียกกันวา “Set Top Box” เปน
ตัวรับสัญญาณกอนจะสงเขาเครื่องโทรทัศนอีกตอ
หนึ่ง ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณใหสามารถ

 จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุระหวาง
รถรวมบรกิารขนสงสนิคา กบัรถจกัรยาน-
ยนตเมื่อวันที่  17 มกราคมที่ผานมา 
บริเวณบานดงไมงาม โดยผูแทนคณะ
ทํางานฯ หลายทาน พรอมผูบริหาร
เครือสหวิริยา ที่ไดรับการประสานงาน
จากญาติของผูไดรับบาดเจ็บ ไดชวยกัน
ดําเนินการในเร่ืองของคาใชจายในเบ้ืองตน
โดยนาํเงนิจากกองทนุชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา
ไปมอบให รวมถึงรีบประสานงานกับ
บริษัทรถรวมขนสงสินคาใหเขามาดูแล 
และประสานกับโรงพยาบาล เพื่อดูแล    
ผูไดรับบาดเจ็บตอไป 

 นายอุดม สดใส เลขาคณะทํางานฯ
กลาววา “คณะทํางานฯ จะยึดหลัก 
เครงครัด เรงรัด รีบชวย อยางเต็มที่  
เครงครัด คือ ดูแลให พขร.ขับรถตามกฎ
ระเบยีบทีต่ัง้ไวอยางเครงครดั พรอมดวย
การตรวจสอบท่ีเขมขน สวนเรงรัด รีบชวย
คือ เราตองดําเนินการชวยเหลือและมีความ
รับผิดชอบอยางรวดเร็ว โดยมีเจาหนาที่
ของคณะทํางานฯ เขาไปดูแลประสานงาน
กอน และสงตอตนสงักดัหรอืบรษิทัทีต่อง
รับผิดชอบ พรอมติดตามผลตอไป อยางไร
กด็คีณะทาํงานฯ จะหมัน่กาํชบัตรวจสอบ
พขร. เพื่อควบคุมและปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา”

ซื้อกลองแปลงสัญญาณในราคาถูก เพื่อชวยใหการ
เปลีย่นแปลงสูระบบดจิดติอลเปนไปไดรวดเรว็ขึน้ แต
หากใช Digital TV ที่มี Built-in Digital Tuner แบบ DVB-
T2 (เปนมาตรฐานการสงโทรทัศนภาคพื้นดินระบบ
ดจิติอลทีก่าวหนาและทนัสมยัทีส่ดุ ทีม่ ีประสทิธภิาพ
การใชงานสูงสุดในขณะนี้) อยูแลวก็สามารถรับชม
ทีวีระบบดิจิตอลไดทันที โดยไมตองตอสายพวงกับ
อุปกรณตางๆ ซึ่งหากบานไหนใชจานดาวเทียม หรือ
เคเบิล้ทวี ีกไ็มจาํเปนตองเปลีย่งแปลง เพราะจะมชีอง

ฟรีทีวีเพิ่มขึ้นมาเปน 48 ชอง 
 และในปจจุบันผูผลิตทีวีหลายแบรนดมีแนว
โนมที่จะเปดตัวทีวีที่รองรับระบบดิจิตอลกันมากขึ้น
ตามประกาศของทาง กสทช.(สํานักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) ซึ่งขณะนี้ กสทช.ได
อนุมัติ License ใหกับผูผลิตแลว  

   ขอมูลจาก pantip.com
   และขอขอบคุณแผนก IT เครือสหวิริยา

SVG p.4.indd   1 2/14/2557 BE   11:49 PM


