
SSIอาสารว่มทำา
ฝายสองแผน่ดนิ
ไทย-เมียนมาร์
กักนำ้าใช้ฤดูแล้ง

ปีที่  8   ฉบับที่  152   ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  2560

• เปิดแจงโครงการกองทุนฯปี6มูลค่า1.2ล้าน
• เน้นแผนโดดเด่น-สร้างจุดแข็ง-แก้จุดอ่อน

สหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน

TCRSS ลยุแกป้ญัหาแกนกระบอก
สูบของชุดพลิกม้วนเหล็ก (Up 
Ender Saddle) ขาดได้สำาเร็จ โดย
การทดลองดัดแปลง ออกแบบ

แกนกระบอกสูบ และระบบยึด 
ให้สามารถขยับตัวได้คล้ายกับ
เพลาลากรถพ่วง พร้อมดำาเนิน
การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ปัจจุบัน

ไม่พบปัญหาการขาดของแกน
กระบอกสูบเลย สามารถประหยัด
คา่ใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง ได้ปีละ 
160,000 บาท

  นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS ให้สัมภาษณ์ว่า จากการที่ 

TCRSS ได้ทำากิจกรรม QCC (Quality 
Conlity Circle) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออก       อ่านต่อ น.4

           

       
TCRแก้ปัญหากระบอกสูบชุดพลิกม้วนเหล็กเซฟค่าซ่อมบำารุง1.6แสนต่อปี

  เปิดตัวโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2560
  กลุ่มเหล็กสหวิริยา สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1)  ร่วมจัดเวทีชี้แจงโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2560  
แกผู่บ้รหิารสถานศกึษาในเขตอำาเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในการสง่แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาสามป ีแขง่ขนั
ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดย เปิดรับแผนงานของโรงเรียนเข้าชิงกองทุนฯแล้วตั้งแต่วันนี้หมจนถึง 26 มิ.ย. 2560

พนักงานเอสเอสไออาสา บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีทหาร  ตำารวจ  เจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานราชการในพื้นที่
อำาเภอบางสะพาน และประชาชน
ทั่วไป ทำาฝายชะลอนำ้า จำานวน 
89 ฝาย ภายใต้โครงการสร้าง
ฝายชะลอนำ้าสองแผ่นดิน  เพื่อ
เป็นการกักเก็บนำ้าไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง และกระชับความสัมพันธ์
อันดีต่อกันของประชาชนใน
พืน้ทีเ่ขตชายแดน ณ บา้นคลอง
ลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
 นางกฤษณา ชแูกว้ ผูจ้ดัการ
สว่นศนูยข์า่วสารและตอ้นรบั บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือเอส- 
เอสไอ กล่าวว่า         อ่านต่อ น.4

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-สพฐ.-สพป.
ปข.1 ร่วมวางรากฐานปฏิรูปและ
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
อำาเภอบางสะพาน เปิดรับสมัคร
โรงเรียนส่งแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนในพื้นที่ 
7 ตำาบล อำาเภอบางสะพาน เข้า
ร่วมโครงการกองทุนสหวิริยา
ร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน 2560 (รุ่นที่ 6) ชิงทุน
มูลค่าร่วม 1.2 ล้านบาท เพื่อนำามา
ดำาเนนิงานตามเปา้หมายทีโ่รงเรยีน
ตั้งไว้ คณะกรรมการเน้นแข่งขัน
กับตัวเอง สร้างจุดแข็ง แก้จุดอ่อน 
ส่งแผนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  26 
มิถุนายน 2560 พร้อมกำาหนดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้าใจการเขียนแผนในวันที่  19 
มิถุนายน 2560
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอดุมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำานักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอวา่ “โครงการกองทนุสหวริยิา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
เป็นโครงการ       อ่านต่อ น.2

ชวนชาวบางสะพานรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
5มิ.ย.SSIจัดกิจกรรมรักษ์ชายหาด
เอสเอสไอผนึกกำาลังบางสะพาน ผู้ประกอบ
การโรงแรม ร้านค้า ผู้นำาท้องถิ่น อำาเภอ
บางสะพาน หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม 
“เอสเอสไอ...รักษ์ชายหาด” (SSI Beach 
Clean-up) ปีท่ี 8 ข้ึนเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน เพ่ือร่วมรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิด
“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” เชิญชวน
ประชาชนทกุทา่นเขา้รว่มกจิกรรมเกบ็ขยะ
ชายหาดระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ ลานกิจกรรม
หน้าองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 8.00 น.

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า ตามที่
องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) 
ได้กำาหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวัน         
สิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  จึงได้
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน ผู้ประกอบการ
โรงแรม ร้านค้า ผู้นำาท้องถิ่น และประชาชน จัด
กิจกรรม        อ่านต่อ น.3

X

SSIเดนิหนา้สร้างฅนเหลก็รุน่ใหม่
จดัชงิทนุวจิยันศ.วศิวกรรมโยธา
เอสเอสไอมุ่งสร้างองค์ความรู้เหล็กแผ่น
รีดร้อน จัดโครงการ “Structural Steel 
Improvement (SSI) for Young Engineers 
Program 2017” ขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มี

ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็กอย่างแท้จริง
สร้างการรับรู้และคุณประโยชน์ของการนำา
เหล็กไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พัฒนา
ต่อยอดสู่การนำาไปใช้จริง      อ่านต่อ น.3
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

พัฒนาการศึกษา  ต่อจากหน้า 1

ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2554         
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการเพ่ือร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำาเภอบางสะพานมา
อย่างต่อเนื่อง จัดขึ้นในรูปแบบกองทุนการศึกษา
ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์
รวม 3 มิติของการศึกษา คือ การพัฒนาสถาน
ศกึษา พฒันาคร ูและพฒันานกัเรยีน ตอ่เนือ่งเปน็
ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโครงการฯ
แล้วทั้งสิ้น 5 รุ่น จำานวน 7 โรงเรียน จบโครงการ
แล้ว จำานวน 3 รุ่น  4 โรงเรียน
  รุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนบ้านสวนหลวง และ
โรงเรียนบ้านดอนสง่า รุ่นที่ 2 คือ โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน และรุ่นที่ 3 คือ โรงเรียนบางสะพาน 
และอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการฯ จำานวน 2 
รุ่น 3 โรงเรียน ได้แก่ รุ่นที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
วังยาวและโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และรุ่นที่ 
5 คือ โรงเรียนบ้านทองมงคล และในปี 2560 นี้ 
ดำาเนินการเป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1(สพป.
ปข.1) โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จะสามารถปฏิรูปและ
สนบัสนนุการพฒันาการศกึษาอำาเภอบางสะพาน
ได้อย่างยั่งยืน
  “ในนามของตวัแทนของกลุม่เหลก็สหวริยิา 
ขอขอบคุณ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1(สพป.
ปข.1) และขอขอบคุณ ผู้บริหารและครูทุกท่าน 
ที่ให้ความสำาคัญและเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการกองทุนสหวิริยา
รว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน ประจำา
ปี 2560 นี้ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
อนาคตของลูกหลานบางสะพานในอนาคต”    
  นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์กลา่ววา่ “ในฐานะตวัแทน
ภาคการศึกษา ผมขอชื่นชมกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินโครงการกองทุน

สหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาใหป้ระสบ
ความสำาเร็จ ณ อำาเภอบางสะพานแห่งนี้ หลัง
จากที่ได้ริเริ่มดำาเนินโครงการเป็นครั้งแรกเมื่อ
ปี 2554 และได้ดำาเนินการต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่ง
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้เป็นโครงการที่ดีที่ได้ร่วม
ผนึกกำาลังจากหลายภาคส่วนทั้งจากสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ์
เขต 1 และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งเป็นองค์กร
เอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษา 
ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนพัฒนาการ
ศึกษาในอำาเภอบางสะพานในระยะยาว นับเป็น
โอกาสดีที่องค์กรเอกชนอย่างกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้หยิบยื่นโอกาสในการสนับสนุนทุนพัฒนา
สถานศึกษาด้วยงบประมาณที่สูงให้แก่สถาน
ศึกษาเป้าหมายจำานวน 35 แห่งในเขตพื้นที่
บางสะพาน 
  “ขอฝากให้ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จงใช้โอกาส
ที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำา
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปีเข้าร่วมเสนอ
ในโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาสถาน
ศึกษาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยาและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์รวม 3 มิติของการศึกษา 
คือ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียน ผมขอขอบคุณในความมุ่งมั่นของทุกๆ
ภาคสว่นทีร่ว่มกนัทำาใหโ้ครงการกองทนุสหวริยิา
รว่มพฒันาคณุภาพการศกึษานีเ้กดิขึน้ ซึง่ทา้ยสดุ
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
บางสะพาน ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อลูกหลาน
เราชาวบางสะพานอย่างยั่งยืนต่อไป และขอให้
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้ประสบความสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับ”  
  นางสาววีณา อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กล่าวว่า “สำาหรับการจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ภายใต้ โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน แต่ละโรงเรียนควรมีการประชุม
ภายใน เพือ่วเิคราะหป์ญัหาของโรงเรยีน พจิารณา
วา่ควรจะชกูจิกรรมใดเปน็เสาหลกัของการพฒันา 

แล้วนำามาจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ป ีใหม้คีวามโดดเดน่ โดยระบกุจิกรรมและ
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
และสามารถวัดผลได้ เน้นการแข่งขันกับตัวเอง 
สร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนของโรงเรียน     
โดยจัดสรรงบประมาณของกลุ่มเหล็กสหวิริยา        
คู่ขนานไปกับงบประมาณของรัฐที่โรงเรียนได้
รับอยู่ปกติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจประสบปัญหา
เกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ 
  และสำาหรบัโรงเรยีนทีเ่คยไดร้บัการคดัเลอืก 
และได้รับทุนสนับสนุนครบตามกำาหนดสัญญา
แล้ว มีความประสงค์ที่จะส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี เข้าประกวดในครั้งนี้ ควร
จะเน้นการขยายการพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็น
เลิศในด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติม หรือต่อยอดจาก
กิจกรรมเดิม หรือต้องมีกิจกรรมในการพัฒนา
ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่นๆให้มีความ     
โดดเด่น และเห็นผลเชิงประจักษ์ในระยะเวลา 3 ปี
ดงันัน้ งบประมาณจากกลุม่เหลก็สหวริยิา ภายใต้
โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาบางสะพาน จะเป็นงบประมาณที่ช่วยเติม
เต็มให้การทำางานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสดีที่ทางโรงเรียนจะได้
พัฒนาองค์รวม 3 มิติของการศึกษาในสถาน
ศึกษา คือ พัฒนานักเรียน พัฒนาครูและพัฒนา
สถานศกึษา โดยการรว่มสง่แผนฯเขา้มาประกวด
ให้เกิดผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ดิฉันขอเป็น
กำาลงัใจใหท้กุโรงเรยีนสามารถจดัทำาแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีได้อย่างสมบูรณ์ 
เพือ่มุง่สูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาในทอ้งถิน่
อย่างยั่งยืนต่อไป”
  นายจงรักษ์  วัตรสติ  ผู้อำานวยการโรงเรียน
บา้นทุง่เชอืก กลา่ววา่ “เปน็โครงการทีช่ว่ยพฒันา
การศึกษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใน
การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 
3 ปีนั้น ทางโรงเรียนจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหา
ของโรงเรียน เพื่อสร้างจุดแข็ง แก้จุดอ่อน ทำาให้
เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง อันจะนำาไปสู่การแก้
ปัญหาที่ตรงจุด และสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น  ดังนั้น  ทางโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเชือก จะส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 3 ปี เข้าร่วมโครงการฯ อย่างแน่นอนครับ”

  นางสาวสุรัตน์วดี  สุทธาโย  ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านดอนทอง กล่าวว่า “โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ เนื่องจาก
เป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือและเติมเต็มใน
สิ่งที่โรงเรียนขาด สนับสนุนยกระดับให้โรงเรียน
ไดม้โีอกาสในการพฒันาเดก็ๆไดเ้พิม่ขึน้มากกวา่
เดมิ ทำาใหเ้หน็ถงึปญัหาของโรงเรยีนและสามารถ
นำามาจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 
3 ปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนได้ในระยะ
ยาว นับเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางโรงเรียนจะได้
มีการพัฒนายกระดับศักยภาพนักเรียนในด้าน
ต่างๆ ดังนั้น ทางโรงเรียนจะขอใช้โอกาสนี้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เข้าร่วมโครงการฯ
อย่างแน่นอนค่ะ”
  นายพิเศษ มากมา ผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านสวนหลวง “โครงการกองทุนสหวิริยา เป็น
โครงการที่ดีมากครับ เพราะเป็นโครงการที่
ช่วยสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาในท้องถิ่น
บางสะพาน สามารถกระตุ้นการทำางานในเชิง
ระบบของโรงเรียนให้เกิดขึ้น รวมถึงสนับสนุน
ทรัพยากรในด้านงบประมาณที่จะช่วยให้การ
ทำางานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้มีขวัญและกำาลังใจในการดำาเนินงานให้บรรลุ
ตามเปา้หมายทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งยัง่ยนื อนัจะสง่ผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆได้ในระยะยาว 
และสำาหรบักจิกรรมการประชมุชีแ้จงรายละเอยีด
โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการ
ศกึษาบางสะพาน ประจำาป ี2560 นี ้ยงัไดร้บัเกยีรติ
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1)
มาร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการฯคอยเป็น
พี่เลี้ยง ชี้แนะแนวทางในการจัดทำาแผนฯให้มี
ทิศทางอย่างเป็นระบบมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่
ดีของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทางโรงเรียน
บ้านสวนหลวง จะนำาข้อมูลที่ทางคณะกรรมการ           
โครงการฯได้ชี้แจงในวันนี้กลับมาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อนำามา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนฯ ให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้นต่อไปครับ”

 เอสเอสไอมอบเกียรติคุณยกย่องวิทยากรภายในและครูพี่เลี้ยง
ประจำาปี 2559      นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีเปน็ประธานในงาน “SSI Trainer Day 2017” พรอ้มมอบประกาศเกยีรตคิณุใหแ้กว่ทิยากร
ภายในและครูพี่เลี้ยงประจำาปี 2559 ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัท จำานวน 187 คน เพื่อแสดง
ความยกย่องและขอบคุณในการสละเวลามาทำาประโยชน์ ร่วมทอดถ่ายความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการทำางานให้แก่เพื่อนพนักงาน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และ
บุคคลภายนอกได้รับความรู้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สอนให้ง่าย 
ถ่ายทอดให้จำา  นำาสู่ความสำาเร็จ”  จากอาจารย์กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส  เมื่อวันที่  25  พ.ค. 2560
ที่ผ่านมา ณ อาคารออดิทอเรียม โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

X 
X        เอสเอสไอร่วมเปิดงานหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเท่ียวบ้านทางสาย      

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงานหมู่บ้าน 
OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว หรือ “OTOP Village Champion“ ณ บริเวณชายหาดบ้านทางสาย หมู่ท่ี 9
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำาเภอบางสะพาน รวมทั้ง
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  ทหาร  ตำารวจ  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  และประชาชน  เข้า
ร่วมงาน ซึ่งหมู่บ้าน OTOP บ้านทางสายเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีผลิตภัณฑ์
จากอาหารทะเล  และผลิตภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นโครงการที่ทางเอสเอสไอ
ได้ร่วมดำาเนินการและสนับสนุนผ่านคณะกรรมการสภาผู้นำาบ้านทางสายและธนาคารชุมชน
บ้านทางสาย
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  2560 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ชิงทุนวิจัย           ต่อจากหน้า 1
 

เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างใน

ประเทศ โดยทำากจิกรรมนำารอ่งเขา้ใหค้วามรู้

แก่นสิติ นกัศกึษา ชัน้ปทีี ่4 ภาควชิาวศิวกรรม

โยธา 5 มหาวิทยาลัย พร้อมลุยต่อกิจกรรม

มอบทุนสนับสนุนการดำาเนินโครงงานศึกษา

วิจัย “ปริญญานิพนธ์” สำาหรับปี4 ท่ีทำาการ

ศึกษาเรื่องเหล็กรีดร้อนในอุตสาหกรรม

รักษ์ชายหาด           ต่อจากหน้า 1

โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for 
Young Engineers Program 2017”  ขึ้น  เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้  สร้างความเข้าใจ  เรื่องเหล็กรีดร้อน
ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา  เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  และนวัตกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำาหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง อันสอดคล้องกับนโยบายการขับเคล่ือน
ประเทศไทย 4.0 สร้างการรับรู้และคุณประโยชน์
ของการนำาเหล็กไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พัฒนา

ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมและการนำาไปใช้จริง
เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างในประเทศ
  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งการดำาเนิน
โครงการเป็นสองระยะ ระยะแรกได้เริ่มดำาเนิน
โครงการโดยได้จัดทำากิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับการก่อสร้าง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กในแง่มุม
ต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตเหล็ก การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็ก  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล็กแห่ง
อนาคต ผลติภณัฑเ์หลก็ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรมของประเทศไทย (มอก.) และพืน้ฐาน
การคำานวณและการออกแบบทางวิศวกรรม

ก่อสรา้ง 10 ทนุ ทนุละ
20,000 บาท โดยมี
คณะกรรมการผูเ้ชีย่ว
ชาญจากสภาอตุสาห-
กรรมแห่งประเทศไทย
ส ถ า บั น เ ห ล็ ก แ ล ะ
เหล็กกล้าแห่งประเทศ-
ไทย ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ (MTEC) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และเอสเอสไอ เป็นผู้ตัดสิน
  นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป 
แผนกพัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง  บริษัท  สห-
วริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า 
“บริษัทมุ่งม่ันดำาเนินตามวิสัยทัศน์เป็น “บริษัทเหล็ก
ชั้นนำาด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” พันธกิจ 
“สรา้งสรรคน์วตักรรมผลติภณัฑเ์หลก็และบรกิาร
ทีม่มูีลคา่เพิม่กบัลกูคา้ สรา้งคณุคา่รว่มและความ
เชือ่มัน่กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งยัง่ยนื” จงึไดจ้ดัทำา

โครงสร้างเหล็ก ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรม-
ศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 5 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-
เหนอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้
ดำาเนินการสิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่
ผ่านมา”
  นายณัฐพล กล่าวอีกว่า “ปัจจุบันโครงการ
อยู่ในระยะที่สอง  โดยขณะนี้กำาลังเตรียมการ

จัดกิจกรรม  คือ  การชิงทุนสนับสนุนการดำาเนิน
โครงงานศึกษาวิจัย “ปริญญานิพนธ์” ซึ่งขณะนี้
การดำาเนินงานอยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาตัดสินก่อนประกาศโครงการและ
รับสมัครต่อไป
  การสนบัสนนุทนุการดำาเนนิโครงงานศกึษา
วจิยั “ปรญิญานพินธ”์ ใหแ้ก ่นสิติ นกัศกึษา ชัน้ปี
ที ่4 โดยมุง่เนน้ใหน้สิตินกัศกึษา ไดจ้ดัทำาปรญิญา
นพินธใ์นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนำาเหลก็แผน่รดี
ร้อนชนิดม้วนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
สำาหรับงานก่อสร้าง รวมไปจนถึงการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง ในมิติต่าง ๆ เช่น การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ให้ประโยชน์ด้าน
วศิวกรรมและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม การพฒันา
เครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์คำานวณ หรือการ
ศึกษาความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดย
การดำาเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนดำาเนินโครงงาน
ศกึษาวจิยั “ปรญิญานพินธ”์ จะม ีคณะกรรมการ
ผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจาก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

และบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรีจำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ตัดสิน โดยทุนการทำา
ปริญญานิพนธ์ แบ่งเป็น 
10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 
กำาหนดระยะเวลาในการ
ส่งผลงาน ระหว่างเดือน
สิงหาคม - ตุลาคม 2560 
ซึ่งจะประกาศให้ทราบ

อย่างเป็นทางการอีกคร้ัง”
      ผู้จัดการทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจเหล็กงาน
ก่อสร้าง กล่าวทิ้งท้ายว่า “หากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมท่านใดสนใจสมัครชิงทุน
ศกึษาวจิยัในเรือ่งดงักลา่วสามารถทำาการศกึษา
ขอ้มลูเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นไดเ้ลย หรอืมขีอ้
สงสยัสอบถามเกีย่วกบัเรือ่งผลติภณัฑเ์หลก็แผน่
รีดร้อน เหล็กสำาหรับการก่อสร้าง นวัตกรรมต่างๆ
ผมยินดีให้ความรู้และคำาปรึกษาครับสามารถโทรศัพท์
สอบถามไดท้ี ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั
(มหาชน) โทรศัพท์ 02 - 630 - 0280 - 6 ในช่วงเวลา
ทำาการ หรอืทางอเีมลที ่nuttapons@ssi-steel.com”

 
“เอสเอสไอ...รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-up) 
ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความคิดและ
เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกันดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการ
ทำากิจกรรมร่วมกันเก็บขยะชายหาดแม่รำาพึง อำาเภอ
บางสะพาน เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรเป็นประจำาทุกปี 

สร้างความสวยงามให้แก่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของ
คนชาวบางสะพานให้ปราศจากขยะ และสร้างสมดุล
แก่ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำาคัญของอำาเภอบางสะพาน 
  “บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใินการผลติ บรษิทัจงึใหค้วามสำาคญั
อยา่งตอ่เนือ่งกบัการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดทำารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  การปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนั
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ยังมีการนำาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล (ISO 14001) ตัง้แตป่ ี2542 และผา่นการ
ตรวจประเมิน และได้รับการรับรองอย่างต่อเน่ืองตลอดมา
  “ที่เอสเอสไอเรามีสำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัโรงงาน เปน็หนว่ยงานหลกัในการดำาเนนิ
การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานผลิต
อื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม     
ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำา ระบบควบคุมบำาบัดมลพิษ
นำ้า อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย”
  สำาหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำาเนิน
การร่วมกันกับบริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา และหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสำานึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี อาทิ โครงการค่ายนักอนุรักษ์
รุ่นเยาว โครงการนักสืบสายนำ้า โครงการปั่นรักษ์ ปัน
ยิ้ม โครงการบางสะพานคาร์ฟรีเดย์ กิจกรรมอาสาที่
เกีย่วข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้กจิกรรม
ทำาความสะอาดชายหาดแม่รำาพึงที่เราดำาเนินการร่วม
กับผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชน เยาวชน พนักงาน และ
หน่วยงานในพื้นที่ดำาเนินการมาตลอดทุกปี”
  นายผดุงศักดิ์กล่าวอีกว่า ในปีที่แล้วกิจกรรมดัง
กล่าวสามารถรวบรวมขยะได้ถึง 2,600 กิโลกรัม ปีนี้จึง
เชญิชวนทกุทา่นมารว่มแรงรว่มใจกนัเหมอืนทกุปทีีผ่า่น
มา ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้า
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เวลา 8.00 น. เพือ่แสดง
พลังในการรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและท้องถิ่น
ร่วมกัน
  ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (United      

Nation : UN) ได้กำาหนดการรณรงค์ภายใต้
แนวคิด “Connecting People To Nature” และ
คำาขวัญ “I’m With Nature” (ชีวิตฉันผูกพันกับ
ธรรมชาติ)
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25604 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

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

TCR                    ต่อจากหน้า 1
 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แสดงออกและพัฒนาขีดความสามารถของ

ตนเอง ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิด

ความภาคภมูใิจในผลงานซึง่เกดิขึน้จากพนกังาน

ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึงระดับบน ทำาให้เกิด

ความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรม

ฝายสองแผ่นดิน   ต่อจากหน้า 1
 

  “เม่ือเร็วๆ น้ี กลุ่มพนักงานจิตอาสาเอสเอสไอ
จำานวน 20 คน ภายใต้โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 
250 ความดพีนัดวงใจอาสาเดนิทางไปรว่มดำาเนนิ
กิจกรรมทำาฝายชะลอนำ้า 2 แผ่นดิน และร่วมส่ง
มอบฝายฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน ณ บา้นคลองลอย โดยกจิกรรมดงักลา่ว
เป็นการดำาเนินงานของฝ่ายงานปกครองอำาเภอ
บางสะพานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชนชาวไทยและชาว
เมียนมาร์ภายใต้โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to 
People Connectivity) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชะลอ
และกักเก็บนำ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้วยการสร้างฝาย 
ขวางทางกั้นลำานำ้าในบริเวณต้นนำ้า เพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรม แกป้ญัหาการขาดแคลนนำา้ และ
ปัญหานำ้าท่วมอย่างยั่งยืน” 
  กิจกรรมทำาฝายชะลอนำ้า ได้มีการจัดทำา
จำานวน 89 ฝาย ใช้วัสดุในพื้นที่ เช่น ก้อนหินที่
มีขนาดเล็กและใหญ่ กิ่งไม้ ไม้ล้ม ขอนไม้ขนาด
ใหญ่ รวมทั้งกระสอบทรายมากั้นบริเวณลำาธาร
เพือ่ขวางแนวทางไหลของนำา้หรอืชะลอความแรง
ของนำา้จากยอดเขาลงมาพืน้ทีร่าบ และยงักกัเกบ็
นำ้าไว้ในลำาธารได้นานยิ่งขึ้น 
  นายเลิศยศ แย้มพราย ปลัดอาวุโสฝ่าย

ความมั่นคงอำาเภอบางสะพาน กล่าวว่า “ผมขอ
ขอบคุณทุกส่วนงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน 
ประชาชน ตำารวจ ทหาร  รวมทัง้พนกังานจติอาสา
ของบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
ท่ีได้เสียสละเวลามาช่วยกันร่วมสร้างฝายเพ่ือกักเก็บ
นำ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง นับว่าเป็นความร่วมแรงร่วม
มอืทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ชมุชนบางสะพานเปน็อยา่ง
ยิ่งช่วงฤดูแล้งทำาให้ปริมาณนำ้าลดน้อยลงและคง

เหลือไม่มากที่จะนำามารดพืชผลทางการเกษตร 
แตก่ารสรา้งฝายชะลอสามารถกกัเกบ็นำา้ไวใ้ชใ้น
ฤดูแล้ง และช่วยชะลอความแรงของนำ้าที่จะไหล
กดัเซาะทีด่นิของเกษตรกร และเปน็การปอ้งกนัไม่
ให้นำ้าท่วมในพื้นที่ตัวอำาเภอบางสะพานอีกด้วย”  
  นางสาวอุมารินทร์  แก้วขำา  พนักงาน
เอสเอสไออาสา กล่าวว่า “พอทราบข่าวประชา-
สมัพนัธก์จิกรรมสรา้งฝายชะลอนำา้ 2 แผน่ดนิกร็บี

สมัครเข้าร่วมทันที เพราะเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์
มากๆ ได้ช่วยให้เกษตรกรได้กักเก็บนำ้าไว้ใช้ พอ
วันจริงที่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็สนุกมาก ได้เห็นถึง
ความรว่มแรงรว่มใจและความสามคัคขีองพีน่อ้ง
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาร์ รวมทั้งพี่ๆ ตำารวจ 
ทหาร ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองลอย นับเป็น
กิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์มากๆ ค่ะ ถ้ามีกิจกรรม
จติอาสาแบบนีอ้กีจะสมคัรเขา้รว่มอกีแนน่อนคะ่”

เลิศนิธิพร ได้ค้นวิธีการแก้ปัญหาแกนกระบอก
สูบของชุดพลิกม้วนเหล็ก (Up Ender Saddle) ขาด
สำาเร็จสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขึ้นในการซ่อม
บำารุง ได้ปีละ 160,000 บาทซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยม
  นายทวีศักด์ิ ดิเจริญ พนักงาน TCRSS 
หัวหน้ากลุ่ม Anti Break Down  กล่าวว่า จากสถิติ
ที่ผ่านมาในปี 2558-2559 พบว่าแกนกระบอกสูบ 
(Cylinder Rod) ของชุดพลิกม้วนเหล็ก (Up Ender 
Saddle) ที่ Line 1ECL จะขาดปีละประมาณ 2 ครั้ง 

ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 82,000 บาท ในการ
ซ่อมต่อครั้ง ทำาให้ทีม Anti Break Down รับปัญหา
นี้มาแก้ไข ผ่านการทำากิจกรรม T1 (QCC) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวพลิกม้วนเหล็กทำางาน
เฉลี่ยประมาณ 144 ครั้ง/วันในการดึงคอยล์ที่วาง
บนฐานรับ (Saddle) ผ่านตัว Base Liner ซึ่งในการ
ดึงแต่ละการเคลื่อนที่ของฐานรับ ซ้าย-ขวา 2 ตัว 
อาจไมพ่รอ้มกนัอยา่งสมบรูณ ์ทำาใหเ้กดิการเยือ้ง 
และทำาใหม้แีรงเฉอืนทีแ่กนกระบอกสบู ทำาใหแ้กน

กระบอกสูบขาด 
  ทีมงานจึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดย
เพิ่มการหล่อลื่น เพื่อลดแรงฝืด และเพิ่มขนาด
แกนกระบอกสูบจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. 
เป็น  41.7 มม. ก็ยังพบการขาดของแกนกระบอก
สูบเช่นเดิม
  จนได้แนวคิดจากเพลารถพ่วงสิบล้อที่พ่วง
กัน สามารถวิ่งลากจูงโดยเพลาไม่ขาด ทั้งที่ถนน
ไม่เรียบ จึงนำาแนวคิดนั้นมาดัดแปลง ออกแบบ

องค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อัน
นำามาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กรใน
การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
ให้ดียิ่งขึ้น
  ลา่สดุทมี Anti Break Down 
ประกอบด้วย 1. นายทวีศักดิ์        
ดิเจริญ 2. นายสุทัศน์ งามขำา 3. 
นายภาคภูมิ ปัญญาถม 4. นาย
ธนกฤต หัสมี และ 5. นายศุภชัย

แกนกระบอกสูบ และระบบยึด 
ให้สามารถขยับตัวได้คล้ายกับ
เพลาลากรถพ่วง และนำามา
ดำาเนินการติดตั้งอุปกรณ์แบบ
ใหม่ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 
2560 จนถงึปจัจบุนั ยงัสามารถ
ใช้งานได้ดี ไม่พบปัญหาการ
ขาดของแกนกระบอกสูบเลย 
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบำารุง ได้ปีละ 160,000 
บาท
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