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สนบัสนนุทนุ-ผูสอน4สาขา ว.อาชพีบางสะพาน
จบไปแลว8รุนเขาทาํงานเครอืสหวิรยิา150คน

•
•

     

พนักงานTCRSSเดินหนากิจกรรม T1 (QCC: Quality
Control Circle) ตอเนือ่ง ลาสดุคดิสรางสรรควธิกีารอุน
กรดใหสามารถลดใชไอนํ้า  (Steam)  ในกระบวนการ

ลางแผนเหลก็ดวยกรดและรดีลดขนาดทีอ่ณุหภมูหิอง
ลงไดสําเร็จ จากปริมาณใชไอนํ้า 39.81 กก./ตันผลิต 
เหลือ 37.80 กก./ตันผลิต      อานตอ น.4

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

สหวิริยาพัฒนาคนเขาสูอุตฯเหล็ก

สรางบุคลากรอุตสาหกรรมเหล็ก: (ภาพเล็ก)    นายเฉลิม บุญเทียบ ผูบริหารเครือสหวิริยา และคณะรวมมอบทุน
สนับสนุนโครงการความรวมมือผลิตชางเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเครือสหวิริยาบางสะพานปที่ 8 จํานวน 1,000,000 
บาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา โดยมีนาย
บรรยงค วงศสกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปนผูรับมอบ โครงการดังกลาวเปนการจัดทําหลักสูตรรวมกัน
ระหวางวิทยาลัยและเครือสหวิริยา  ตั้งแตป  พ.ศ. 2550  ใน  4  สาขาวิชา  ประกอบดวย  สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  เครื่องกล 
ไฟฟากําลัง และ การจัดการคลังสินคา

รกุเปาหมายคณุภาพ
เอสเอสไอบางสะพาน
เดนิหนาตอโครงการ
‘บํารุงรักษาทวีผล’
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน จัด
โครงการ “การบํารุงรักษาทวีผลที่
ทุกคนมีสวนรวม” หรือ TPM (Total 
Productive Maintenance) ตอเนื่อง
เปนป 2 โดยการขยายขอบเขต
ดําเนินงานเพ่ิมเติมในดานการบํารุง
รักษาเชิงคุณภาพ  QM  (Quality
Maintenance) และการปรับปรุง
สาํนกังาน OI (Offi ce Improvement) 
ตามเสา TPM พรอมกับดําเนิน
กิจกรรมไปสู เครื่องจักรสําคัญ
ในการผลิตอีก 4 เครื่องจักร ตั้ง
เปาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร 
ลดคาใชจายซอมบํารุง และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทํางานหลัง
ประสบความสําเร็จในการดําเนิน
งานในปแรก              อานตอ น.3

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

รูจักกับวันโอโซนโลก
  สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบ
กับนองเหล็กมวน (Hot Coil) วัน
นี้ผมจะพาทุกทานไปทําความรูจัก
กับ “วันโอโซนโลก” กัน ไมทราบวา
ทานใดพอรูจักกับวันนี้บางเอย...
ซึง่ตรงกบัวนัที ่16 กนัยายน ของ
ทุกป
  นองเหล็กมวนขออนุญาต
เลาถึงวันโอโซนโลกกันเลยแลวนะ
ครับ เริ่มจากความเปนมาในชวง 
20-30 ปที่ผานมาไดมีการนํา
สารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลู-    
ออโรคารบอน (CFC: chloro-
fl uorocarbon) จาํนวนมากมาใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น 
(เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ) และ
อตุสาหกรรมการผลติโฟม ทาํใหมี
ซีเอฟซีระเหยขึ้นสูบรรยากาศ และ
ไปทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน ทําให
กาซโอโซนถูกทําลายจนมีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว
  นอกจากนี้ซีเอฟซียังสลาย
ตวัไดยาก จงึตกคางในบรรยากาศ
ไดยาวนาน              อานตอ น.4

เครือสหวิริยามุงพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก 
จับมือวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานพัฒนา
บุคลากรเขาสูอุตสาหกรรม จัดทําหลักสูตร
รวมกัน 4 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาชาง

เทคนคิอตุสาหกรรม เครือ่งกล ไฟฟากาํลงั และ
การจัดการคลังสินคา พรอมมอบทุนสนับสนุน
โครงการปละ 1 ลานบาท และสงพนักงานที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะเขารวมสอน   อานตอ น.2

เครือสหวิริยานัดรวมพลคนปน
จกัรยานภายใตโครงการ “2 ลอรกัษ
บางสะพาน Bangsaphan Car Free 
Day ป 5” วันอาทิตยที่ 20 กันยายน
นี้ รวมปนจักรยานรณรงคลดภาวะ
โลกรอนและลดการใชพลังงาน 
เสนทางจากหนาที่วาการอําเภอ

บางสะพาน-อบต.แมรําพึง ระยะทาง
รวม 12 กิโลเมตร พรอมเชิญชวน
ปนตอเนื่องในกิจกรรมปนสองลอ
ชวยพอปลูกปา (ปนรักษ ปนย้ิม 
2/2558) เสนทางจากหนาที่วาการ
อําเภอบางสะพาน-สํานักสงฆทุง
ทับทอง ระยะทางรวม 18 กิโลเมตร 

เพือ่รวมเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวปลกูตนไม
รวมกัน
  เครือสหวิริยา ไดจัดกิจกรรม
ปนจักรยานรณรงคลดภาวะโลกรอน
และลดการใชพลังงาน เนื่องในวัน Car 
Free Day ภายใต “โครงการ 2 ลอรักษ
บางสะพาน”       อานตอ น.2

รวมใจชุมชน-พนักงานลดโลกรอน20ก.ย.
เครือสหวิริยาชวนปน2ลอรักษบางสะพาน

เอสเอสไอขยายโครงการโรงเรยีน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ สูโรงเรียน
บานดอนสําราญ โดยจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานศูนยตนแบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่  อ.บาง-

สะพานใหแก คณะครู และนักเรียน
จํานวน 24 คน เพื่อจุดประกาย
ความสําเร็จจากการดําเนินโครงการ
โรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงฯ กอน
เริ่มลงมือปฏิบัติ     อานตอ น.3

SSIชวนนักเรียนดอนสําราญดูงาน
สานฝนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

     TCRปรับปรุงตอเน่ืองคิดวิธีลดใชไอน้ําเซฟเงิน2.3ล.สําเร็จ
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ประจำ�วันที่  16  กันย�ยน  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

พัฒนาคน           ต่อจากหน้า 1

เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้า
สู่อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมอื่นๆของ
ประเทศ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เผยมีนักศึกษาจบไปแล้วแปดรุ่นรวมทั้งสิ้น 521 
คน เข้าทำางานในบริษัทในเครือสหวิริยา 150 คน 
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอไอ” รายงาน
ว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ เครือสหวิริยา ได้มีการจัดพิธี
มอบทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือผลิต
ช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเครือ
สหวิริยาบางสะพาน เป็นจำานวนเงิน 1,000,000 
บาท เพื่อนำาไปใช้พัฒนาขีดความสามารถของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ โดยมนีายเฉลมิ 
บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ในฐานะ    
ผูบ้รหิารเครอืสหวริยิาและ
คณะร่วมมอบ พร้อมกันนี้
มีนายบรรยงค์ วงศ์สกุล 
ผู้อำานวยการวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน เป็น
ผู้รับมอบ” 
      โครงการความร่วมมือ
ดังกล่าว  เครือสหวิริยาได้
มีข้อตกลงในการสนับสนุน
เงินช่วยเหลือให้แก่วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน 

2550 ซึง่โครงการดงักลา่วเปน็การจดัทำาหลกัสตูร
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีวบางสะพาน
และเครือสหวิริยา เฉพาะ 4 สาขาวิชา ประกอบ
ด้วย สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกล 
ไฟฟ้ากำาลัง และการจัดการคลังสินค้า โดยเครือ
สหวิริยาได้มีการส่งบุคลากรของบริษัทในเครือ
สหวิรยาเข้าทำาการสอนในวิชาที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้
ได้มีนักศึกษา เริ่มเข้าฝึกงานในเครือสหวิริยารุ่น
แรกในปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันรวม 8 รุ่น จำานวน
ทั้งสิ้น 521คน และได้เข้าทำางานในเครือสหวิริยา
รวมทั้งหมด 150 คน ส่วนที่เหลือนั้นเข้าศึกษายัง
ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพอื่นๆ  
  นายเฉลิม บุญเทียบ  ผู้บริหารเครือ
สหวิริยา กล่าว ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความ
ยินดียิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้ ต้องขอ
ขอบพระคุณ ท่านคณะผู้บริหารเครือสหวิริยา 
ท่านผู้อำานวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า

อื่นๆ ในเครือสหวิริยาบางสะพาน และได้ลงมือ
ปฏิบัติฝึกงานในสภาพของการทำางานจริง ซึ่ง
ทำาให้ได้รับประสบการณ์จริง
  โครงการความร่วมมือนี้แม้จะถือเป็นส่วน
เล็กๆ ส่วนหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก  รวมถึงอุตสาหกรรม
อืน่ๆ ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่ประเทศไทย ตอ่สงัคม 
รวมถึงชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน และ
อำาเภออื่นๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม
ของประเทศไทย อย่างยั่งยืน
  ผมหวังว่าโครงการความร่วมมือจะได้รับ
การพัฒนามากขึ้นต่อไปอีกเท่าที่จะทำาได้ และ
หวงัเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะไดร้บัความรว่มมอืจากทา่น
ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ โดยเฉพาะการพัฒนาทาง
วิชาการ และการพัฒนาฝีมือของนักศึกษา เพื่อ
เตรียมพร้อมที่เข้าทำางานในอุตสาหกรรมเหล็กที่
ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง

รวมใจชุมชน        ต่อจากหน้า 1 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน  พร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชน
มสีขุภาพดดีว้ยการปัน่จกัรยานออกกำาลงักาย ซึง่
จากการจดักจิกรรมทีผ่า่นมา นบัตัง้แตป่ ี2554 ถงึ
ปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากชาวบางสะพานใน
การเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งและสามารถลด
ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดรอ์อกไซดส์ูช่ัน้
บรรยากาศไดถ้งึ 9,141.38 กก.คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า  ดังนั้นในปี  2558  นี้  เครือสหวิริยาจึง
เดนิหนา้รณรงคป์ัน่จกัรยานลดภาวะโลกรอ้นและ
ลดการใช้พลังงานภายใต้ “โครงการ 2 ล้อรักษ์ 
บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยานยน 2558 นี้ 
โดยรว่มกนัปัน่จกัรยานเสน้ทางจากหนา้ทีว่า่การ

อำาเภอบางสะพานผ่านตลาดบางสะพานมุ่งไป
ยังถนนเลียบชายหาดแม่รำาพึง กลับตัวบริเวณ
หน้าองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึงแล้ววน
กลับมารวมตัวหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน
เพื่อจับสลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำาจักรยานมา
ร่วมลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้าที่ว่าการ
อำาเภอบางสะพาน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป 
(เฉพาะ 600 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อที่
ระลึกโครงการฟรี)
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั(มหาชน) หรอื 
เอสเอสไอ ตวัแทนผูบ้รหิารเครอืสหวริยิา เปดิเผย
ถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “เป็นประจำาทุกปีที่เครือ
สหวิริยา ได้จัด “โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 
หรือ  Bangsaphan  Car  Free  Day”  ขึ้น  ซึ่งในปีนี้

เป็นปีท่ี 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรณรงค์ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน นักเรียน 
นกัศกึษา ในเขตอำาเภอบางสะพาน ไดต้ระหนกัถงึ
ความสำาคญัของการอนรุกัษพ์ลงังานและการรว่ม
กนัดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยสง่เสรมิและรณรงค์
ให้ชาวบางสะพานใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์เพือ่เปน็สว่นหนึง่ในการรว่ม
ลดการใชพ้ลงังานและลดภาวะโลกรอ้น พรอ้มกนั
นี้ยังเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัด
ตั้งชมรมจักรยานในเขตอำาเภอบางสะพานเพื่อ
เป็นต้นแบบในการรณรงค์ต่อไป 
  นอกจากนี ้เอสเอสไอยงัไดจ้ดักจิกรรมเสรมิ
โดยการจัดกิจกรรม ปั่น 2 ล้อช่วยพ่อปลูกป่า (ปั่น
รักษ์ ปันยิ้ม 2/2558) สำาหรับท่านที่สนใจ โดยปั่น
จักรยานจากหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน ไป
ร่วมกันปลูกต้นไม้ท่ีสำานักสงฆ์ทุ่งทับทอง ระยะทาง
รวม 18 กโิลเมตร เพือ่รว่มกนัปลกูตน้ไมถ้วายเปน็

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อีกด้วย 
  ในโอกาสน้ีผมจึงขอเชิญชวนชาวบางสะพาน
ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมโครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพาน 2558 Bangsaphan Car Free Day 
2015 และกิจกรรมปั่น 2 ล้อช่วยพ่อปลูกป่า เพื่อ
ร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวัน Car Free Day 
โดยสามารถนำาจักรยานมาร่วมลงทะเบียน ณ 
จุดลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน 
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวน
ชาวบางสะพานดับเครื่องยนต์พร้อมกันระหว่าง
เวลา 8.00 - 8.30 น. รวมเป็นเวลา 30 นาที ทั้งนี้
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีส่ำานกั
ประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ ์บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 032 - 691403 ต่อ 
5316 ครับ” นายผดุงศักดิ์กล่าว

ความรู้ทั้งเนื้อหาในตำารา และการปฏิบัติงานจริง
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเหมือนพนักงาน 
เอสเอสไอ โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำาปรึกษาและ
ดูแลนักศึกษาทุกคนตลอดเวลา เช่น การให้คำา
ปรึกษาเรื่องงาน รายวิชาที่เรียน เป็นต้น โดย
ระหวา่งการฝกึงานจะมอบหมายใหศ้กึษาปญัหา
และค้นหาวิธีการหรือเทคโนโลยีที่จะปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำามา
จัดทำาโครงการ โดยให้มีการปรับปรุง วัดผลทุก
โครงการ ซึ่งจะมีการเก็บคะแนนจาก 2 ส่วน คือ 
1. รายวิชาที่ลงทะเบียน (ทฤษฎี) 2. การปฏิบัติ
งานจริงและวิชาโครงการ ซึ่งการเรียนการสอน
เช่นนี้ทำาให้นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานได้รับความ
รู้และประสบการณ์จริง ทำาให้จบออกไปแล้วจะ
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่
ต้องการขององค์กรต่างๆ นักศึกษาเองก็มีความ
ตั้งใจและให้ความสนใจกับการเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี ทำาให้ครูผู้สอนทุกคน

ในการพัฒนาโครงการ  
สนับสนุนด้านวิชาการและ
พัฒนาบุคลากร ปีละ 1 
ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี
  นายชลเทพ ตั้ง-
เขาทอง ผู้จัดการทั่วไป 
สำานกัแรงงานสมัพนัธแ์ละ
สวัสดิการ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี  จำ ากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
กล่าวในฐานะผู้อำานวยการ
โครงการความร่วมมือ
ผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
เครือสหวิริยาบางสะพาน ว่า “เครือสหวิริยาได้
เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรื่องการผลิตเหล็กใน
ประเทศไทย ซึง่เปน็อตุสาหกรรมพืน้ฐานทีส่ำาคญั
ในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ รวมถึงการ
พฒันาสงัคมและชมุชน โดยเฉพาะการพฒันาพืน้
ฐานความรูท้างดา้นเทคโนโลยดีา้นการผลติเหลก็
ในประเทศไทย เครือสหวิริยาจึงได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมสนับสนุน โครงการความร่วม
มือผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบ
วงจรเครือสหวิริยาบางสะพานขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

จำ�นวนนักศึกษ�ภ�ยใต้โครงก�รคว�มร่วมมือผลิตช่�งเทคนิคเพื่ออุตส�หกรรมเหล็กครบวงจรเครือสหวิริย�บ�งสะพ�น

ลำาดับที่

ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้า

การจัดการคลังสินค้า

521

สาขา

1

2

3

4

รวม

รุ่นที่  1

30

14

37

36

117

รุ่นที่  2

17

14

32

40

103

รุ่นที่  3

17

9

18

26

70

รุ่นที่  4

15

12

15

9

51

รุ่นที่  5

21

1

5

7

34

รุ่นที่  6

18

0

17

17

52

รุ่นที่  7

18

0

13

17

48

รุ่นที่  8

15

0

10

21

46

หน้าที่ ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษา
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในโครงการความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทำาให้โครงการได้ดำาเนิน
มาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันรวม 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 สามารถผลิตบุคลากรทั้ง 4 สาขา รองรับ
โครงการของเครอืสหวริยิาทีข่ยายธรุกจิในอำาเภอ
บางสะพาน และอตุสาหกรรมตา่งๆในบรเิวณใกล้
เคียงมาแล้ว รวม 8 รุ่น และนับเป็นบุคลากรที่มี
คณุภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ มฝีมีอื เนือ่งจาก
ได้มีการศึกษาด้านวิชาการทั้งในสถานศึกษาใน
โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจ

  นายอำานวย ทูลสงวนศรี ผู้จัดการส่วน 
ฝ่ายการจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ บริษัท     
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอส-
เอสไอ และเป็นครูสอนในโครงการฯ กล่าวว่า ผม
ไดเ้ขา้มาสอนรายวชิาการจดัการตน้ทนุโลจสิตกิส์
และ วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิต ให้กับนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.มาแล้ว
2 ปี ตามหลักสูตรที่กำาหนดร่วมกันระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการ โดยแต่ละรุ่นมี
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและฝึกงานกับเราจำานวน
หลายท่าน นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานจะได้รับ

พร้อมที่จะทุ่มเทกำาลังกาย
และเวลาถ่ายทอดความรู้ให้
กับนักศึกษาอย่างเต็มที่และ
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน
ทีจ่ะเขา้มาฝกึงาน ทัง้นีผ้มรูส้กึ
ยนิดแีละประทบัใจทีไ่ดม้าเปน็
ครสูอนใหน้กัศกึษา ไดแ้บง่ปนั
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีให้
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวนักศึกษาในภายภาคหน้า
ในชีวิตการทำางานทุกคนครับ 
  นางสาวสิริมา เชิดชม 
พนักงานปฏิบัติการ ฝ่าย Slab 
& Coil Yard เอสเอสไอ กล่าว
ในฐานะนักศึกษาที่เคยร่วม
โครงการความร่วมมือผลิต
ช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจรเครือสหวิริยา
บางสะพาน (รุ่นที่ 3) ว่า “ดิฉัน
ก็เป็น 1 คนในอีกหลายๆคน
ที่ได้รับโอกาสหลังจากการ
ฝึกงานจบ บริษัทได้รับดิฉัน
เขา้มาทำางานและไดใ้ชค้วามรู ้
ประสบการณ์จากการทำางาน
ในช่วงฝึกงานมาใช้กับการ

ทำางานจริง  ทำาให้รู้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์และ
เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอย่างแท้จริง 
ทำาให้มีความประทับใจและภาคภูมิใจท่ีมีโครงการนี้
เกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ฝึกงานจนได้เข้ามาทำางานจริง
ก็รู้สึกอบอุ่น จึงอยากให้มีโครงกานี้ต่อไปเรื่อยๆ 
เพื่ออนาคตของนักศึกษารุ่นต่อๆไปที่จะได้เข้า
ร่วมโครงการนี้ เพราะเราได้รับโอกาสดีๆ ก็อยาก
ให้รุ่นหลังได้มีโอกาสแบบเราบ้างค่ะ สุดท้ายก็
ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและ
บริษัทเครือสหวิริยาฯ ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น
และขอให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ”

SSI p.2.indd   1 9/14/2558 BE   22:38



ประจำ�วันที่  16  กันย�ยน  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

รุกเป้าหมายคุณภาพ  ต่อจากหน้า 1

  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงาน ตามที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพานได้
จัดโครงการ “การบำารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม” หรือ Total Productive Maintenance: 
TPM มาใช้ในพื้นที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำางานของพนักงาน
ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติม
เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ทำางานและลดความ
สูญเปล่าต่างๆในกระบวนการ ให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกปลอดภัยในการทำางาน พร้อมกับได้
จัดให้มีคณะทำางานส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรม 
TPM เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่ง
มีสมาชิกจากหลายๆ หน่วยงานช่วยกัน โดยตั้ง
เปา้หมายระยะเวลาดำาเนนิงานทัง้หมด 4 ป ีทีผ่า่น
มาในปีแรกได้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 
และดำาเนินกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่เครื่องจักร
ต้นแบบเครื่องรีดผิวละเอียดหมายเลข 3 (Skin 
pass mill No.3) ด้วยการร่วมกันทำาความสะอาด
และซ่อมบำารุงนั้น จากการดำาเนินงานในปีที่ผ่าน
มา พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในโครงการและ
ความปลอดภัยในการดำาเนินงานมากขึ้น พื้นที่
โรงงานมีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมกันนี้ยัง
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ
เครื่องจักรให้สามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่อง
  ทัง้นี ้หลกัในการดำาเนนิการตามรปูแบบของ
TPM ประกอบไปด้วย 8 เสา ได้แก่ 1) AM (Auto- 
nomous Maintenance) เป็นงานบำารุงรักษาด้วย
ตนเอง เน้นกิจกรรมดูแลรักษาเครื่องจักรโดย
ฝ่ายผลิต 2) FI (Focus Improvement) เป็นงาน
ปรับปรุงเครื่องจักรเฉพาะจุด มีฝ่ายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้นร่วมกันดำาเนินการ 3) 
PM (Planned Maintenance) เปน็งานดแูล วางแผน
บำารุงรักษาเครื่องจักร โดยฝ่ายซ่อมบำารุง 4 ) TE 
(Training and Education) เป็นงานจัดฝึกอบรมให้
กบัพนกังาน ฝา่ยอบรมเปน็ผูด้แูล 5) SHE เปน็งาน
เกี่ยวกับ Safety และสิ่งแวดล้อม 6) EA (Early 
Management) การจัดการเครื่องจักรใหม่ 7) QM 

(Quality Maintenance)  การบำารงุรกัษาเชงิคณุภาพ  
และ 8) OI (Office Improvement) ประสทิธภิาพการ
อำานวยการ  
  นายทินกร  ผดุงวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เผยกับ
ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” ฟงัวา่ “โรงงาน 
เอสเอสไอบางสะพานได้ดำาเนินโครงการ TPM 

อยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ ี2557 จนถงึปจัจบุนั มคีวาม
คบืหนา้ในการดำาเนนิงานเปน็อยา่งมาก ในปแีรก
เราได้ตั้งเป้าหมายในการดำาเนินโครงการตาม 
TPM  ทัง้หมด 5 เสา จากทัง้หมด 8 เสา ซึง่สามารถ

ประสบความสำาเรจ็ไดต้ามแผนทีเ่รากำาหนด และ
ในปี 2558 โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ได้ขยาย
ผลการทำา TPM อย่างเข้มข้นโดยเพิ่มการดำาเนิน
กจิกรรมไปสูเ่ครือ่งจกัรสำาคญัอกี 4 เครือ่งจกัร คอื 

เครื่องรีดปรับสภาพผิวหมายเลข 1 (Skin pass mill 
No.1)  เครื่องล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน (PO Line) 
เครือ่งขนยา้ยแทง่เหลก็วตัถดุบิ (Slab Carrier) และ
เครื่องขนย้ายเหล็กม้วน (Coil Carrier) โดยตั้งเป้า
หมายเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่าย
ซ่อมบำารุง และเพิ่มความปลอดภัยในการทำางาน
  นอกเหนือจากการขยายกิจกรรมไปยัง
เครื่องจักรอื่นๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมปรับปรุง
ประสิทธิภาพงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 
ที่สำาคัญคือ กิจกรรม QCC (Quality Control Circle) 
ที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงานปฏิบัติ
การ ในการเสนอแนะและดำาเนินการปรับปรุง
ระบบงาน การใช้งานเครื่องจักร และการทำางาน
ด้านต่างๆที่สนับสนุนการผลิต เพื่อมุ่งเน้นไปที่
การลดการสูญเปล่า (Loss) การลดค่าใช้จ่าย 
การเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความปลอดภัยในการ
ทำางาน โดยกลุม่ QCC ไดม้กีารจดัตัง้เพิม่เตมิจาก
พนักงานเอง จาก 4 กลุ่ม เป็น 20 กลุ่ม ซึ่งคาดว่า
จะลดการสูญเปล่าต่างๆ คิดเป็นมูลค่าได้ไม่ตำ่า
กว่า 50 ล้านบาท
  อย่างไรก็ตามในภาพการจัดการโดยรวม
ของคณะทำางานส่งเสริม TPM ได้ดำาเนินการเพิ่ม 
กลุ่มคณะทำางาน กิจกรรม TPM อีก 2 เสา คือ เสา 
QM (Quality Maintenance) คือการบำารุงรักษาเชิง
คุณภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการทบทวน
มาตรฐานคุณภาพและข้อกำาหนดทางเทคนิคที่
ทำาไว้กับลูกค้า ประกันคุณภาพทุกขั้นตอนไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการ วัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณ์ 
หรือวิธีการ  หาสาเหตุที่ทำาให้คุณภาพเกิดความ
ผิดปกติ รวมทั้ง จัดทำามาตรฐานการตรวจสอบ
ในจดุตา่งๆ ของเครือ่งทีม่ผีลตอ่คณุภาพ และ เสา 
OI (Office Improvement) โดยมหีนา้ทีใ่นการกำาจดั
ความสูญเสียที่เกิดจากการประสานงานระหว่าง
ฝ่าย จัดทำางานบริการด้านธุรการงานสำานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนอำานวย
ความสะดวกให้กับฝ่ายผลิต เพื่อขยายกิจกรรม 
TPM ไปสู่การพัฒนาการทำางานด้านการตรวจ
สอบคุณภาพ และงานบริหารสำานักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายทินกรกล่าว
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และนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
  นายสมบัติ  แก้วบุดดา  ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอส- 
เอสไอ เผยว่า “หลังจากประสบความสำาเร็จที่
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์  ต.ชัยเกษม  ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
อำาเภอบางสะพาน และโรงเรียนวัดนาผักขวง 
ต.กำาเนดินพคณุ จากการดำาเนนิโครงการโรงเรยีน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริฯ ซึ่งเอส
เอสไอได้น้อมนำาปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินโครงการ
เพ่ือสร้างความย่ังยืนในการดำาเนินงาน  และเกิดผลดี
ตอ่ผูด้ำาเนนิโครงการ ขณะนีเ้อสเอสไอไดข้ยายตอ่
ความสำาเร็จโครงการไปสู่โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ
โดยได้สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนหมุนเวียน
ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนสำาราญเพื่อให้นักเรียน
ได้นำาไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินกิจกรรม
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า ล่าสุด เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558 บริษัทสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีงพืน้ที ่อ.บางสะพานใหแ้ก ่คณะ
ครู และนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดอนสำาราญ จำานวน 

24 คน โดยไดศ้กึษาดงูานกจิกรรมดา้นการเกษตร
ไดแ้ก ่การทำาแกส๊ชวีภาพ การเลีย้งไกไ่ข ่การเลีย้ง
หมู การปลูกผักของโรงเรียนบ้านวังนำ้าเขียว การ
เลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่เนื้อ การ
เลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดเนื้อ การเลี้ยงหมูหลุม 
การเลี้ยงแพะของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ
การเพาะเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนวัดนาผักขวง 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำาเนินโครงการ 

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเตรียม
ความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่ง
บรรยากาศการศึกษาดูงานเต็มไปด้วยความ
สนกุสนาน และความตัง้ใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
  นายกฤษฎา รักษ์เพชร ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้
นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งเป็นการดูงานที่มี
ประโยชน์มากสำาหรับนักเรียนเพราะเป็นการบ่ม
เพาะให้นักเรียนได้เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพเบื้องต้นในอนาคต โดยในปีนี้ทางโรงเรียน
ได้มีนโยบายที่จะผลักดันกิจกรรมในด้านการทำา
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนเพื่อที่
จะได้เป็นการฝึกฝนอาชีพให้นักเรียนได้มีทักษะ
จากการลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน
ได้ผลักดันให้เป็นวิชาเลือกเสริมของนักเรียน
ด้วย การศึกษาดูงานในวันนี้ผมต้องขอชื่นชมใน
กิจกรรมที่ดีๆ แบบนี้ และผมจะนำาประสบการณ์

ที่ได้ในวันนี้กลับไปต่อยอดพัฒนาตามศักยภาพ
ที่โรงเรียนมีอยู่
  เด็กชายเกียรติศักด์ิ งามน้อย นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ 
กล่าวว่า วันนี้ผมได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการเลี้ยงปลา การ
เลีย้งไกไ่ข ่และกก็ารปลกูผกั ซึง่ผมจะนำาความรูท้ี่
ไดใ้นวนันีไ้ปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ อกี
ทัง้กจิกรรมดา้นการเกษตรเหลา่นีย้งัสามารถชว่ย

ลดคา่ใชจ้า่ยในครวัเรอืนไดอ้กีดว้ย เชน่ทีโ่รงเรยีน
บ้านวังนำ้าเขียวไม่ต้องซื้อแก๊สถังมาใช้เลยทาง
โรงเรียนมีบ่อแก๊สจากธรรมชาติของตัวเองจาก
การหมกัแกส๊จากมลูสตัวต์า่งๆ ของโรงเรยีน ทำาให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับ
  เด็กหญิงศิริพร สายสกล นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนบา้นดอนสำาราญ กลา่ว
วา่ วนันีห้นไูดม้าโรงเรยีนบา้นวงันำา้เขยีว โรงเรยีน
บา้นหนองจนัทร ์และโรงเรยีนวดันาผกัขวงซึง่นบั
วา่เปน็ครัง้แรกของหนกูบัเพือ่นๆ ทีไ่ดม้าโรงเรยีน
นีเ้พือ่ดงูานศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง
วนันีห้นไูดม้าดกูารเลีย้งหม ู การเลีย้งไก ่การเลีย้ง
กบ  การปลูกผักสวนครัวไว้ทำากินเอง ซึ่งหลายๆ 
กิจกรรมของที่หนูได้มาเห็นในวันนี้เป็นการเห็น
ประโยชน์ถึงการทำาการเกษตร ที่ไม่ต้องคอย
พึ่งพาหาซื้อสิ่งของที่จะต้องทำากินจากตลาด 
ทำาให้ช่วยลดรายจ่ายได้ด้วย
  ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำารฯิ เพือ่ความยัง่ยนื เอสเอสไอ
ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันโดยการ
คดัเลอืกโรงเรยีนทีเ่หน็ความสำาคญัของโครงการฯ
มีความพร้อม และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ในพ้ืนท่ีต้ังของโรงเรียนซ่ึงท่ีผ่านมา ได้ดำาเนินกิจกรรม
ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม    
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) อำาเภอบางสะพาน  โรงเรียนวัด
นาผักขวง ต.กำาเนิดนพคุณ

SSI p.3.indd   1 9/14/2558 BE   22:41
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ประหยดัได 2 กก./ตนัผลติ เซฟคาใชจาย 2.3 ลาน
ตอป พนักงานภูมิใจผลงานพรอมคิดนวัตกรรม
ใหมๆ ตอไป
  นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการ            
ผูจัดการใหญ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผนรีด
เยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) หรอื TCRSS กลาววา ดวย
ความตองการใหโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดเย็น 
TCRSS มีความทันสมัย มีศักยภาพในการดําเนิน
การผลติ และเปนทีห่นึง่อยูเสมอ จงึไดจดัใหมกีาร
ดําเนินกิจกรรม T1 (QCC : Quality Control Circle) 
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2003 จนถึงปจจุบัน โดยให
พนักงานไดมีสวนรวมสรางความสําเร็จรวมกัน 
ดวยการคิดคนนวัตกรรม วิธีการใหมๆ หรือชวย
แกไขปญหา เพื่อสรางผลลัพธที่ดีขึ้น ลาสุด ได
ประสบความเรจ็อกีหนึง่โครงการภายใตกจิกรรม 
คือ การปรับปรุงวิธีการอุนกรดกอนการผลิตให
สามารถลดใชไอนํ้า (Steam) ลงได ซึ่งเปนผลงาน
ของพนกังานทมี NRML ประกอบดวย นายไพฑรูย 
ชวยคํา้ช ูหวัหนาทมี นามสมชาย พวงอนิทร เลขา 
นายสงกรานต กลมกลอม นายอรุณพิมสอ นาย
กิตติชัย กลัดทอง นายสกล บัวเบา นายชาญวิทย 
ยอดแกว และที่ปรึกษาอีก 2 ทาน 
  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต 
กลาววา เนื่องจากสายการผลิต CPCM (Coupled 
Pickling  and  Tandem  Cold  Mill  line)  ซึ่งเปน
กระบวนการลางแผนเหล็กดวยกรดและรีดลด
ขนาดที่อุณหภูมิหอง จําเปนตองใชไอนํา้ (Steam) 
ในการอุนกรดเกลือใหมีอุณหภูมิระหวาง 80 - 85  ํc 
ในกําจัดสนิมที่เหล็ก (Line Pickling) กอนสงเขา
กระบวนการรดี และจากการเกบ็ขอมลูปรากฏวา
การใชไอนํ้าสูงกวาเปาหมายที่กําหนดมาตลอด
ในป 2557 เฉลี่ยที่ 39.61 กก./ตันผลิต ซึ่งเปา
หมายคือ 38 กก./ตันผลิต พนักงานทีม NRML จึง
ไดผสานงานชวยกันดําเนินการคิดวิธีการเพื่อลด
ปรมิาณการใชไอนํา้ใหไดตามเปาหมายทีก่าํหนด 
นายไพฑูรย ชวยคํ้าชู หัวหนาทีม NRML บริษัท 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) กลาววา 

จากการผลิตที่ประมาณ  50,000  ตัน/เดือน  สาย
การผลิต CPCM จะทําการผลิต ในชวงเวลาประมาณ
22.00 น. ถงึ 09.00 น. ซึง่เปนชวงทีค่าไฟฟาถกูทีส่ดุ 
(Off peak) แตการอุนกรดโดยใชไอนํ้า (Steam) ให
ไดอุณหภูมิ 80 - 85  ํc ตองดําเนินการกอนผลิต 
และตองปดไอนํ้าหลังจากหยุดผลิต ผลจากการ
ศกึษาพบวาวธิกีาร และเวลาทีใ่ชในการอุนไอกรด 
(Heat up) ไมเหมาะสม และสิน้เปลอืง จงึหาวธิกีาร
ปรับปรุงพรอมทดลองโดย
  1) ปรับเวลาในการอุน (Heat up) ใหชากวา
เดิมลง 45 นาที เพื่อใหเหมาะสมกับชวง Line เริ่ม
ผลิต โดยไมตองเกิดการสูญเปลา ทําใหประหยัด
ไอนํ้าไดจาก 6.7 ตัน Steam เหลือ 6.2 ตัน Steam 
ในการ Heat up 1 ครั้ง
  2) ลดความดัน Steam เพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน สามารถประหยัดได 1.2 ตัน Steam 
จากการ Heat up 1 ครั้ง โดยใช Steam เหลือ 5.0 
ตันตอการ Heat up 1 ครั้ง โดยปรับจาก 0.5 Mpa. 
เหลือ 0.3 Mpa.
  3) ปดไอน้ํา (Steam) สําหรับอุนน้ํารอนท่ีแทงค
(Hot rinse tank) โดยสามารถใชไอนํ้ารอนนํากลับ
มาอุนนํ้ารอน (Condensate) หลังจากเริ่มผลิตได
  4) หยดุจาย Steam เขาระบบกอน Line หยดุ
ผลิตชวง 9.00 น. จากการทดลองพบวา สามารถ
ปด Steam กอน Line หยุดผลิตตั้งแต 75 นาที - 84 
นาที แลวแตชนิดผลิตัณฑ สามารถประหยัดได 
2.5 ตัน Steam
  5) ปรบัปรงุชวงอณุหภมูขิองแทงค 3 - 4 จาก 
80 - 85  ํc เหลือ 80 - 83  ํc ทําใหประหยัดเพิ่มขึ้น
  นายไพฑูรย กลาววา จากการทดลอง และ
ปรับปรุงจนประสบความสําเร็จ  ทําใหลดการใช
ไอนํ้าตอตันของสายการผลิต CPCM จาก 39.81 
กก./ตันผลิต เหลือ 37.80 กก./ตันผลิต หรือประหยัด
ได 2 กก./ตันผลิต ประมาณการผลิตของ TCRSS 
คือ 600,000 ตัน/ป ราคา Steam 1.93 บาท/กก.      
ทําใหบริษัทฯ ประหยัดเงินได 2.3 ลานบาท/ป 
โดยไมตองมีการลงทุน ทีม NRML ทุกคนรูสึก
ภาคภมูใิจในผลงานทีต่นเองไดรวมกนัคดิคนเปน
อยางมากและจะต้ังใจเดินหนาดําเนินโครงการดีๆ
แบบน้ีตอไป เพ่ือโรงงาน TCRSS ของพวกเราทุกคน

TCR ปรับปรุง      ตอจากหนา 1

ที่มา : เรียบเรียงจากเว็บไซต http://hilight.kapook.
         com/view/28734

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

รูจักโอโซน 
          โอโซน (OZONE) เกิดจากธรรมชาติ เปนกาซสีนํ้าเงินที่พบเปน
จํานวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหนาที่สําคัญ คือ เปนเกราะ
ชวยปองกัน กรองรังสีตาง ๆ จากดวงอาทิตยที่เปนอันตรายตอ
สิง่มชีวีติบนโลก ไมใหเขาสูโลกของเรา โดยเฉพาะรงัสยีวูบี ีทัง้นีเ้พือ่
ใหอยูในปรมิาณทีเ่หมาะสม และชวยลดความรอนสะสมในบรรยากาศ
อันเกิดจากรังสียูวี ทําใหลดภาวะความเส่ียงตอการเปนมะเร็ง
ผิวหนงั โรคตาตอกระจก และปองกนัระบบนเิวศวทิยามใิหเสยีสมดลุ

     ตอจาก น.1

ทําใหกาซโอโซนถูกทําลายไดอยางตอเนื่องอีกดวย
เมื่อกาซโอโซนลดนอยลงก็จะทําใหรังสีอัลตรา-           
ไวโอเลตเขาสูพืน้โลกไดมากจงึเปนอนัตรายตอมนษุย
อยางมาก โดยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนัง         
ดงันัน้การกาํหนดใหมวีนัโอโซนโลกขึน้ กเ็พือ่เปนการ
พิทักษบรรยากาศชั้นโอโซน 
          นานาประเทศไดรวมกันจัดทําอนุสัญญาการ
ปองกันช้ันบรรยากาศโอโซน ขึ้นในป ค.ศ. 1985 
(พ.ศ. 2528) เรียกวา “อนุสัญญาเวียนนา และ
พิธีสารวาดวยการเลิกใชสารทําลายชั้นโอโซน” และ
จัดใหลงนามใน “พธิสีารมอนทรอีอล” ขึน้ในวนัที ่16
กันยายน ป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เปนสวนหนึ่ง
ของอนุสัญญาเวียนนาฯ ดังน้ันองคการสหประชาชาติ
จึงไดประกาศใหวันที่  16  กันยายน  ของทุกป  เปน
“วันโอโซนโลก” ต้ังแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ปจจุบัน
มีประเทศที่รวมใหสัตยาบันแลวรวม 191 ประเทศ 

          สําหรับประเทศไทยไดรวมลงนามในพิธีสารนี้ 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และใหสัตยาบัน เมื่อวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใชตอประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532 
          ผลของพิธีสารในขั้นตนสารเคมีที่ถูกควบคุม 
คือ สาร CFC (Chlorofl uorocarbon) รวม 5 ชนิด

และสารฮาลอน (Halon) 3 ชนิด รวมสารควบคุมทั้ง
สิน้ 8 ชนดิ ซ่ึงสารเหลาน้ีถูกใชในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เชน สารทําความเย็นในตูเย็น เครื่องปรับ
อากาศ ใชเปนกาซสาํหรบัเปาโฟม และเปนฉนวนในโฟม 
รวมทัง้ใชเปนตวัทาํละลายในการทาํความสะอาด ลาง

คราบไขมนัสิง่สกปรกในชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส หรอื
แมแตสารที่อยูในกระปองสเปรย สวนสารฮาลอนใช
เปนสารดับเพลิงในอุปกรณปองกัน และระงับอัคคี
ภัย ซึ่งการใชสาร CFC ก็มีมากในการอุตสาหกรรม
 เปาหมายของการกําหนดวันโอโซนโลก เพื่อ
กระตุนใหประเทศปฏิบัติตออนุสัญญา วาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  ชวยกันลดใชสาร

ซ ีเอฟ ซ ีและสารฮาลอน ซึง่เปนตวัทาํลายบรรยากาศ
โอโซนในชั้นบรรยากาศ 
 แลวเราจะชวยโลกไดอยางไร....นองเหล็กมวน
ขอแนะนําวาไดโดยการเลือกซ้ือ และใชเคร่ืองปรับอากาศ
ท่ีมีสัญลักษณ Non CFCs หม่ันตรวจเช็กระบบแอร

รถยนตในอูที่ไดมาตรฐาน รวมหมั่นลางทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศบาน ตูเย็นเปนเครื่องใช
ไฟฟาอีกชนิดหนึ่งที่ปลอยสาร CFC ที่จะออกมา
ทําลายชั้นโอโซนได ดังนั้น ควรเปลี่ยนตูเย็นที่ใชมา
นานกวา 10 ป และไมเปดตูเยน็บอย เพราะจะทาํใหระบบ
ทาํความเยน็ทาํงานหนกั เลกิใชอปุกรณ ทีเ่ปนลกัษณะ
กระปองสเปรย รวมทั้งวัสดุที่ทําจากโฟมทั้งหลาย

ซึ่งมีสาร CFC เปนสวนประกอบสําคัญ 
ในการผลิต และวัสดุเหลานี้ยังยอยสลาย
ไดยากอีกดวย
 อยางไรก็ตาม โอโซน ถือเปนกาซ
ที่มีคุณสมบัติที่สามารถฆาเชื้อโรคไดทุก
ชนิด รวมทั้งทําลาย กลิ่นสารเคมี และ
กาซพิษไดดีเยี่ยม อีกทั้งไมทิ้งพิษตกคาง 
เพราะเมื่อทําปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุก
ครั้ง จะไดออกซิเจน (O2) จึงเปนการ
รกัษาสิง่แวดลอมทีด่ ีนอกจากนีโ้อโซนยงั
สามารถแกไขปญหานํ้าเสียได โดยการนํา

โอโซนผสมกบันํา้ ทาํใหแบคทเีรยีในนํา้ถกูโอโซนทาํลาย 
เหลือแตนํ้าบริสุทธิ์มาทํานํ้าดื่มไดอีกดวย
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