
เหล็กแผนรีดเย็นคิดวิธีคลีนทอไอนํ้า
ประหยัดเวลา-เซฟเงิน1.2ลานตอป

สองผลงานคุณภาพ‘TCRSS’
ควาควิซยีอดเยีย่มระดบัชาติ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
รวมกับองคการบริหารสวนตําบล
แมรําพึง  ผูประกอบการรานคา
โรงแรม รีสอรทบริเวณชายหาด
แมรําพึง และจิตอาสาชาว
บางสะพาน จดักจิกรรมโครงการ 
“เอสเอสไอ…รักษชายหาด”   
(SSI Beach Clean-Up) ซึ่งจัด         
ตอเนื่องเปนปที่ 11 เนื่องในวัน
สิ่งแวดลอมโลก ประจําป 2562 
ภายใตแนวคิดขององคการ
สหประชาชาติ (United Nation : UN)
ที่กําหนดวา Beat Air Pollution 
“หยุดหมอกควันและอากาศพิษ 
เพื่อคุณภาพและสิ่งแวดลอม” 
 วันสิ่งแวดลอมโลก หรือ 
World Environment Day นั้น    กอ
ตั้งขึ้นเพื่อใหเกิดความตื่นตัวใน
ดานวิกฤตการณสิ่งแวดลอมขึ้น
ทัว่โลก จงึมมีตใิหจดัประชมุใหญ
ที่กรุงสตอกโฮลม ระหวางวันที่ 
5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดย
รัฐบาลของสวีเดนเปนเจาภาพ      
    อานตอ น.4

ฅนเหล็กรักษโลก
เอสเอสไอ-ชมุชน
เก็บขยะแมรําพึง
วนั สวล.5มถินุานี้

X   นายเจริญ แสงแพร ผูจัดการฝาย
ควบคุมเทคนิคและคุณภาพ บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
เขารับเกยีรตบิตัรสองผลงานกลุมคณุภาพ
ยอดเยี่ยม ซึ่งมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน รอง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูมอบ ในงาน
“มหกรรมควิซแีหงประเทศไทย  ครัง้ที ่ 33”
จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมมือกับ
สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย 
ณ  หองประชุม  ช้ัน 6  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่22 เมษายน
2562 ที่ผานมา

ปที่  10   ฉบับที่  176   ประจําวันที่  1  มิถุนายน  2562

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒
TCRSSประสบผลสําเร็จคิดวิธี      
ลดเวลาทําความสะอาดหมอผลิต
ไอน้ําในกระบวนการผลิตเหล็กแผน
รีดเย็นสําเร็จ โดยการนําเชื้อเพลิง
ชวีมวล (Biomass) ไมสบั หรอืกะลา
ปาลม มาตากอากาศลดการเกิด
ขี้เถา นํานํ้ามาชวยในการระบาย

ความรอน ทําอุปกรณเสริมชวย
ในการทําความสะอาด ทําใหลด
เวลาในการทําความสะอาดลงได
จาก 70 ชม. เหลือ 34 ชม. สงผล
ใหสามารถลดคาใชจายเชื้อเพลิง
นํ้ามันเตาในชวงเปลี่ยนหมอผลิต
ไอนํ้าลงได 117,000 บาทตอครั้ง 

และประหยัดคาใชจายรวมทั้งป
ได 1,257,000 บาทตอป โดยลงทุน
เพียง 60,000 บาท 
  นายเฉลิม  บุญเทียบ  ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต
บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั 
(มหาชน) หรอื TCRSS  อานตอ น.2

๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

อานตอ น.3

มุ งพัฒนาและตอยอดงานกลุม
คุณภาพ “TCRSS” ไดรับเกียรติบัตร
กลุมคุณภาพยอดเยี่ยม ในเวที  
“มหกรรมคิวซีแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 33” จัดขึ้นโดยกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม รวมมือกับสมาคม
สงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและสงเสริมให
ภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสูสากล
ในภาคการผลิต และภาคบริการ
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
ผูบริหารเผย หวังผลงานที่ไดรับ
รางวัลปนี้จะมีโอกาสไดเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการนําเสนอ   
ผลงานในมหกรรมคิวซีนานาชาติ
  ผูสื่อขาว ‘ฅนเหล็กเอสเอสไอ’
รายงานวา เมื่อ 22 เมษายน 2562      
ท่ีผานมา         อานตอ น.2

ประกาศสรุปผลการประชุม
รับความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

โครงการเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี



ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

สองผลงาน         ต่อจากหน้า 1

บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) หรอื 
TCRSS เข้�ร่วมเสนอผลง�นของกลุ่มคุณภ�พ 
ผ่�นง�น “มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 33” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 
(กสอ.)  ร่วมมือกับสม�คมส่งเสริมคุณภ�พแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพัฒน�คุณภ�พง�นของภ�ค
ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ และภ�คเอกชน พร้อม    
เปิดโอก�สให้ภ�ครัฐและเอกชนได้นำ�เสนอ
กิจกรรมของกลุ่มคุณภ�พ ซึ่งเป็นกระบวนสู่
ก�รแก้ปัญห�ในองค์กรได้อย่�งเป็นระบบ อีกท้ัง
ช่วยสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขันและ  
ยกระดับม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมไทยสู่ส�กล
ในภ�คก�รผลิตและภ�คบริก�รด้วยก�รนำ�
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่ๆ  ม�ใชเ้ปน็กลไก
ในก�รพัฒน�นำ�พ�ประเทศไทยและเตรียมพร้อม
สู่อุตส�หกรรม 4.0 ในอน�คต
  ทั้งนี้ TCRSS มุ่งพัฒน�และต่อยอดง�น
กลุ่มคุณภ�พ  ร่วมเสนอผลง�นคิวซี  จำ�นวน  2
ผลง�น คือ 1. ก�รลดเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด
หม้อผลิตไอนำ้�ที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับ หรือกะล�
ป�ล์ม ลงได้ (Biomass Boiler) และ 2. ก�รลดค่�
ใช้จ่�ยจ�กก�รเข้�-ออกของลูกกลิ้งรองรับแผ่น
เหลก็ทีช่ำ�รดุ (swing roll lopper) ซึง่ทัง้สองผลง�น
นี้ ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รนำ�เสนอผลง�น
ได้รับเกียรติบัตรกลุ่มคุณภ�พยอดเยี่ยม  โดยมี
คณะกรรมก�รกรมส่งเสริมอุตส�หกรรมเข้�
ตรวจเยี่ยมกลุ่มคิวซี (เดือนมีน�คม) รวมทั้ง
เปน็ผูพ้จิ�รณ�และตดัสนิผลง�นควิซคีรัง้นีด้ว้ย
  นอกจ�กนี้ TCRSS ยังได้รับมอบเกียรติ-
บัตรก�รร่วมเป็นเจ้�ภ�พจัดง�นดังกล่�วจ�ก

เหล็กแผ่นรีดเย็น   ต่อจากหน้า 1
   
 

กล�่วว�่ TCRSS ไดด้ำ�เนนิก�รลยุทำ�กจิกรรม T1 
อย่�งต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่� กิจกรรม 
QCC (Quality Control Circle) โดยเป็นกิจกรรมที่
พนักง�นอ�ส�รวมกลุ่มกัน ด้วยคว�มสมัครใจ
ในก�รดำ�เนินง�น ม�ช่วยกันดำ�เนินก�รเพื่อ
ปรบัปรงุวธิกี�รทำ�ง�นใหม้คีณุภ�พดยีิง่ขึน้ โดย
มุ่งแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ง�น ส่งเสริมให้พนักง�น
ทุกคนมีส่วนร่วมในก�รแสดงออกและพัฒน�
ขีดคว�มส�ม�รถของตนเอง  ผ่�นก�รเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน  ทำ�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจใน
ผลง�น และเกิดคว�มส�มัคคี อีกทั้งยังเป็นก�ร
สร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย     
อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่องคก์รในก�รตอบสนอง
คว�มตอ้งก�รของลกูค�้ ก�รลดตน้ทนุและเพิม่
ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น
  ล่�สุดพนักง�นกลุ่มเอชทูโอ นำ�โดยน�ย       
สด�ยุทธ ยอดเชื้อ ไปประสบผลสำ�เร็จในก�ร
คิดค้นวิธีลดเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด หม้อ
ผลิตไอนำ้�ที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับ หรือกะล�ป�ล์ม 
ลงได้ (Biomass Boiler)
  นายสดายทุธ ยอดเชือ้ พนกัง�น TCRSS 
และหัวหน้�กลุ่มเอชทูโอ เล่�ว่� “จ�กก�รที่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (มห�ชน) จำ�กัด     
ได้เปลี่ยนหม้อผลิตไอนำ้� (Boiler) จ�กก�รใช้     
นำ้�มันเต�เป็นเชื้อเพลิง ม�เป็นแบบใช้ไม้สับ 
หรือกะล�ป�ล์มเป็นเชื้อเพลิง เพื่อประหยัดค่�
ใช้จ่�ยด้�นพลังง�น  เนื่องจ�กต้นทุนต่อหน่วย
คว�มร้อนของไม้สับ หรือกะล�ป�ล์มถูกกว่�

น�ยศิริรุจ  จุลกะรัตน์  รองปลัดกระทรวงอุต-
ส�หกรรม โดยมีน�ยเจริญ แสงแพร ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยควบคุมเทคนิคและคุณภ�พ เป็นตัวแทน
บริษัทฯ รับเกียรติบัตรดังกล่�ว ณ ห้องประชุม 
ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม กระทรวง
อุตส�หกรรม
  นายเจริญ แสงแพร  ผู้จัดก�รฝ่�ย
ควบคุมเทคนิคและคุณภ�พให้สัมภ�ษณ์ว่� 
“TCRSS รู้สึกเป็นเกียรติอย่�งยิ่งที่ได้รับเชิญ
ร่วมง�นมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ 
มหกรรมควิซฯี นอกจ�กเปน็ก�รสร�้งนวตักรรม
ใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยพัฒน�คุณภ�พก�รทำ�ง�น
ของพนักง�นอย่�งต่อเน่ือง ส�ม�รถแก้ไขปัญห�
ในองค์กรได้จริงอย่�งเป็นระบบ อีกทั้งช่วยลด
ค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตขององค์กรได้อย่�งม�ก
อีกด้วย”
  ง�นมหกรรมควิซแีหง่ประเทศไทย ประจำ�
ป ี2562 กำ�หนดจดัขึน้ตัง้แตว่นัที ่22 - 26 เมษ�ยน 
2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�ก
หน่วยง�นต่�ง ๆ อ�ทิ ภ�คอุตส�หกรรม ภ�ค
รฐัวสิ�หกจิ และภ�คร�ชก�รโรงพย�บ�ลต�่ง ๆ

เข�้รว่มเสนอผลง�นสง่กลุม่คณุภ�พ ทัง้สิน้ 144 
กลุม่ เพิม่ขึน้จ�กป ี61 จำ�นวน 15 กลุม่ โดยผูเ้ข้�
ร่วมง�นจะได้มีโอก�สแลกเปลี่ยนคว�มรู้และ
ประสบก�รณจ์�กก�รเสนอผลง�นของกจิกรรม 
อกีทัง้ยงัไดค้ดัเลอืกกลุม่คณุภ�พยอดเยีย่มจ�ก
ภ�คอตุส�หกรรม ภ�ครฐัวสิ�หกจิ ภ�คร�ชก�ร
และโรงพย�บ�ล  เพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทย
ไปเข้�ร่วมก�รนำ�เสนอผลง�นในมหกรรม
คุณภ�พน�น�ช�ติต่อไป ทั้งนี้  จ�กผลก�ร
ดำ�เนนิก�รของกลุม่คณุภ�พในปทีีผ่�่นม�สง่ผล
ใหห้ล�ยองคก์รทีเ่ข�้รว่มกจิกรรมส�ม�รถลดค�่
ใช้จ่�ยให้กับองค์กรได้ม�กกว่� 1,000 ล้�นบ�ท
  “ขอแสดงคว�มยินดี และขอขอบคุณ
ตัวแทนพนักง�นทั้งสองทีมที่เล็งเห็นถึงคว�ม
สำ�คญัในก�รพฒัน�กลุม่คณุภ�พ  และยงัคงมุง่
พัฒน�ต่อยอดคว�มรู้เพื่อนำ�ไปใช้แก้ไขปัญห�
ได้อย่�งเป็นระบบแก่องค์กร ร่วมนำ�เสนอผล
ง�นกลุ่มคุณภ�พ จนส�ม�รถได้รับเกียรติบัตร
กลุ่มคุณภ�พยอดเยี่ยม ในง�นมหกรรมครั้งนี้ 
และจ�กผลง�นดงักล�่ว หวงัว�่จะไดร้บัโอก�ส
เข�้คดัเลอืกเปน็ตวัแทนของประเทศไทยเข�้รว่ม

ก�รนำ�เสนอผลง�นในมหกรรมควิซนี�น�ช�ต”ิ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยฯ กล่�ว
  นายสดายุทธ ยอดเช้ือ ตัวแทนกลุ่ม    
เอชทโูอ ใหส้มัภ�ษณว์�่ “มโีอก�สรว่มเสนอผล
ง�นเรื่องลดเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด หม้อ
ผลิตไอนำ้�ที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับ หรือกะล�ป�ล์ม
ลงได ้(Biomass Boiler) แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภ�พ
ของเพื่อนๆ ในทีม ด้�นคว�มส�ม�รถในก�ร
ควบคุมและแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ง�นของเครื่อง
หม้อต้มนำ้�ได้ นับว่�เป็นผลง�นที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จได้ม�กกว่�เป้�หม�ยที่ตั้งไว้”
  นายคำานึง กล่ินสุคนธ์ ตัวแทนกลุ่ม     
ด�วเหนือ ให้สัมภ�ษณ์ว่� “ได้เข้�ร่วมนำ�เสนอ
ผลง�นคณุภ�พในปนีีด้ว้ย รูส้กึตืน่เตน้ และดใีจ
ม�กที่มีโอก�สได้นำ�เสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่�น
เวทีระดับประเทศนี้ โดยผลง�นที่ได้นำ�เสนอ
ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดให้กับ
องค์กรได้จริง ส�ม�รถช่วยลดค่�ใช้จ่�ยก�รผลิต
ได้ และท�งทีมง�นจะไม่หยุดพัฒน�ตนเอง   
เพื่อเตรียมพร้อมสู่อุตส�หกรรม 4.0 ครับ”

นำ้�มันเต� รวมถึงส่งผลดีต่ออ�ก�ศและสิ่ง
แวดล้อม ในก�รเดินเครื่อง Biomass Boiler ต้อง
มีก�รหยุดทำ�คว�มสะอ�ดขี้เถ้�ภ�ยในท่อทุกๆ 
40 - 42 วัน หรือประม�ณ 9 ครั้งต่อปี เพื่อคง
ประสทิธภิ�พของหมอ้ไอนำ�้ ใหม้�กกว�่รอ้ยละ 
85 ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ย 1.08 ล้�นบ�ทต่อปี 

  สว่นก�รทำ�คว�มสะอ�ดใชเ้วล�ครัง้ละ 70 
ชม. หรือ 630 ชม.ต่อปี และขณะหยุดทำ�คว�ม
สะอ�ด ต้องใช้ Boiler นำ้�มันเต�ม�ผลิตไอนำ้�
ทดแทน ซ่ึงมีต้นทุนท่ีแพงกว่� 3,250 บ�ทต่อ ชม.

หรือ 2.05 ล้�นบ�ทต่อปี จ�กค่�ใช้จ่�ย 3.1     
ล้�นบ�ทต่อปี  ในก�รหยุดทำ�คว�มสะอ�ด
Biomass Boiler กลุ่มเอชทูโอ ซึ่งเป็นพนักง�น           
ในสังกัดของ Utility Section จึงได้รวมตัวกัน      
ทำ�กิจกรรม T1 (QCC) เพื่อช่วยลดค่�ใช้จ่�ยที่
เกิดขึ้น โดยก�รสังเกต คิดวิเคร�ะห์ ทดลอง 

ปรับปรุงกระบวนก�รจนประสบคว�มสำ�เร็จ 
ดังนี้
  1) ขย�ยเวล�เดินเครื่อง Boiler ให้น�น
กว่� 42 วัน โดยประสิทธิภ�พ Boiler ยังเท่�เดิม 

ซึ่งทีมง�นพบว่�ขี้เถ้�จะมีม�กจ�กคว�มชื้น
ของไม้สับ หรือกะล�ป�ล์ม จึงดำ�เนินก�รลด
คว�มชื้น โดยก�รนำ�เอ�เชื้อเพลิงม�แยกกอง
ต�กอ�ก�ศก่อนใช้ง�นสักระยะ ทำ�ให้ส�ม�รถ
ขย�ยเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด จ�ก 41 วัน
เป็น 46 วัน หรือ 8 ครั้งต่อปี
  2) ลดเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด จ�ก
เดิมใช้เวล� 70 ชม.ต่อครั้ง ทีมง�นได้ปรับปรุง
โดยลดเวล�ช่วงทำ�ให้เย็นลง (Cool Down) จ�ก
เดิมใช้พัดลมระบ�ยคว�มร้อน ใช้เวล� 24 ชม. 
ม�ใช้นำ้�ช่วยในก�รระบ�ยคว�มร้อน ทำ�ให้ลด
เวล�เหลือ 12 ชม. โดยก�รปรับปรุงระบบบ�ง
ส่วน นอกจ�กนี้ยังทำ�อุปกรณ์เสริมช่วยในก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด และร�งระบ�ยขี้เถ้�ทดแทน
วิธีก�รเดิมที่ตักใส่ถุง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
ก�รฟุ้งกระจ�ยของขี้เถ้�ไปยังส่วนอื่นๆ ทำ�ให้
ลดเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดจ�ก 70 ชม. 
เหลือเพียง 34 ชม. เท่�นั้น ทำ�ให้ช่วยประหยัด
ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รผลิตไอนำ้�จ�กนำ้�มันเต�ลง 
117,000 บ�ทต่อครั้ง
  3) จ�กก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงม�ท้ังหมด
ทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดค่�ใช้จ่�ยได้โดยลด   
รอบทำ�คว�มสะอ�ดจ�ก 9 ครั้ง เหลือ 8 ครั้ง / ปี
ประหยัด 120,000 บ�ท ลดเวล�ทำ�คว�ม
สะอ�ดจ�ก 630 ชม.ต่อปี เหลือ 272 ชม.ต่อปี 
ประหยัด 1,165,000 บ�ท มีค่�ใช้จ่�ยจ�กนำ้� 
Cool Down 700 คิวต่อปี -28,000 บ�ท รวม
ประหยัด 1,257,000 บ�ทต่อปี โดยใช้เงินลงทุน 
60,000 บ�ท คว�มสำ�เร็จนี้ม�จ�กคว�มร่วมมือ
ร่วมใจกันของพนักง�นที่จะทำ�ให้ TCRSS เป็น  
ที่หนึ่งอยู่เสมอ

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงนํ้ามันเตา

     ผลประหยัด

รายการ

ลดรอบการ Cleaning

ลดรอบการ Cleaning

เพ่ิมการใช้นำา้ Cool down

เพ่ิมค่าบำาบัดนำา้ Cool down

หน่วย

Cycle / ปี

ชม. / ปี

คิว / ปี

คิว / ปี

ก่อน

9

630

-

-

หลัง

8

272

700

700

รวมผลประหยัด  1,257,000  บาท / ปี

ลดค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)

120,000

1,165,000

-14,000

-14,000

 

     เงินลงทุน

รายการ

ติดตั้งท่อนำ้าเย็น

ติดตั้งท่อ Blow down

หน่วย

Job

Job

จำานวน

1

1

ราคา (บาท)

30,000

30,000

เงินลงทุน = 60,000 บาท  ระยะคืนทุนน้อยกว่า 1 เดือน
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ประกาศสรุปผล    ตอจากหนา 1
   

 
เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา บริษัท
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท 
จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ทแีอลท ีคอนซลัแตนส
จํากัด บริษัทท่ีปรึกษา ของโครงการเหล็กแผนเคลือบ
สังกะสีชุบสี ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําและติดประกาศสรุปผล
การประชมุรบัความคดิเหน็ของประชาชนครัง้ที ่2
ตอการจัดทํารางรายงาน รางมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ซึ่งไดจัดการ
ประชุมเมื่อ 24 เมษายน 2562 โดยไดติดประกาศ
เผยแพรสูพื้นที่ทั้ง 37 แหง ใน 4 ตําบล ของอําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอมูลดังกลาว
มีการรวบรวมประเด็นขอคําถาม ขอคิดเห็น ขอ
เสนอแนะ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ทางเฟซบุก : โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ชุบสี บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ไดเลยครับ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ SSI เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
รายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาลงทุนใน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง จึงมีแผนพัฒนาโครงการ
ผลิตแผนเหล็กเคลือบสังกะสีชุบสีขึ้น ที่กําลัง    
การผลติ 150,000 ตนัตอป หรอืประมาณ 450 ตัน
ตอวัน เพื่อเปนการตอยอดการใชงานสินคาของ 
บริษัทฯ และเปนการเพิ่มมูลคาของสินคา รวมถึง
ลดปริมาณการนําเขา ซึ่งเขาขายประเภทหรือ
ขนาดโครงการอุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกลา 
ทีมี่กําลงัผลติตัง้แต 100 ตนัตอวันขึน้ไป ซึง่จะตอง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เสนอในขัน้ตอนขออนญุาตกอสราง เพือ่ประกอบ
กิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้น 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี จาํกัด (มหาชน) จงึ
ไดมอบหมายให บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยีริง่ 
แอนด แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) (TEAMG) 
และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด (TLT) 
ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการผลติเหลก็แผน
เคลือบสังกะสีชุบสี เพื่อเสนอตอ สผ. พิจารณาให
ความเห็นชอบกอนการพัฒนาโครงการ

  กลุมเอสเอสไอจดัพธิถีวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตแิละถวายพระพรชยั
มงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 กลุมเอสเอสไอ นําโดย นายสมชาย สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการบริษัท นายวิน วิริยประไพกิจ 
ประธานเจาหนาทีบ่รหิารกลุม และกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ พรอมดวย ผูบรหิาร และพนกังาน รวมพธิถีวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตแิละถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  พรอมกนันี ้ กลุมโรงงานเอสเอสไอทีบ่างสะพานไดรวมกนั
แปรอักษรเทิดพระเกียรติ และกลุมธุรกิจตางๆ ของเอสเอสไอไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ดวยการจัดพิธีดังกลาวขึ้นเชนเดียวกันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

X  เอสเอสไอ รวมลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถฯ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ ใหทรงมีพระ-
พลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว      บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
นําโดยนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ พรอมคณะ      
ผูบรหิาร นาํแจกนัดอกไมไปทูลเกลาทลูกระหมอมถวายทีห่นาพระบรมฉายาลกัษณ สมเดจ็พระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และถวายแจกันดอกไมหนาพระรูป พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ พรอมท้ังลงนามถวายพระพร ใหทรงหายจากพระอาการ
ประชวร มพีระพลานามยัแขง็แรงสมบรูณโดยเรว็ ณ อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
สภากาชาดไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

X 



ประจําวันที่  1  มิถุนายน  25624 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

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

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน มิ.ย. 62

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

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (2 อัตรา)
 วิศวกรซอมบํารุง / Spare part สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรดานพลังงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (มีประสบการณดานพลังงาน) (1 อัตรา)
 วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต / เครื่องกล / อุตสาหการ (2 อัตรา)
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ / ชางยนต (1 อัตรา)
 Technician (ไฟฟา) วุฒิปวส. สาขาวิชาไฟฟา (3 อัตรา)

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• พนกังานทาํความสะอาด (Cleaning)  จาํนวน 2 อตัรา (ประจาํโรงงาน)   
 วุฒิ ม.6 - ปวช.

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 - ปวช. สาขาอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเคร่ืองกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา) 
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรส่ิงแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (มีประสบการณดาน Sale engineer)
 (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 12 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
 วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวัสดุ / เคมี (1 อัตรา)
 วิศวกรวิเคราะหคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / เคมี (1 อัตรา)
 วิศวกรการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานทั่วไป จํานวน 10 อัตรา   วุฒิ ม.6 - ปวช.

วันส่ิงแวดลอมโลก ตอจากหนา 1
   

 
ซึ่งเรียกการประชุมนี้วา “การประชุมสห-
ประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย” หรือ 
“UN Conference on the Human Environment”
ซึ่งมีผูเขารวมประชุมกวา 1,300  คน  จาก  113
ประเทศ รวมถึงมีผูสังเกตการณอีกกวา 1,500
คน จากหนวยงานของรัฐ องคการสหประชาชาติ
และส่ือมวลชนแขนงตางๆ เพ่ือรวมกันหาหนทาง
แกไขปญหาสิง่แวดลอมทีป่ระเทศตางๆ กาํลงั
เผชิญอยู ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นไดมี   
ขอตกลงรวมกันหลายอยาง  เชน  การจัดตั้ง
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  
(UNEP: United Nations Environment Pro-
gramme) ที่มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา และรฐับาลประเทศตางๆ กไ็ด
รับขอตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัด
ตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศ
ของตน ดังนั้นเพื่อเปนการระลึกถึงจุดเริ่มตน
ของการรวมมือจากหลากหลายชาติในดาน
สิ่งแวดลอม องคการสหประชาชาติจึงได
ประกาศใหวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปเปนวัน
สิ่งแวดลอมโลก
  สําหรับหนวยงานดานสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย รัฐบาลไดมีการตราพระราช-
บัญญัติสงเสริม  และรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2518  กอตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
สิง่แวดลอมแหงชาตขิึน้ เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ 
พ.ศ. 2518  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการ
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
และตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมกีารปรบัเปลีย่น
โครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการสิ่ง-
แวดลอมแหงชาติ โดยแบงออกเปน 3 หนวยงาน
คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ท้ังน้ี เอสเอสไอ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว
ขางตน จึงไดจัดกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…
รักษชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ขึ้น เพื่อ
รวมรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ            
สิง่แวดลอม รวมถงึระบบนเิวศชายฝงทีส่าํคญัของ

อําเภอบางสะพาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบ
ไปดวยการรวมกันทําความสะอาดและปรับปรุง
ภมูทิศัน ชายหาดแมราํพงึ ซึง่เปนสถานทีท่องเทีย่ว
อันสวยงามของอําเภอบางสะพาน ระยะทาง 3 
กิโลเมตร และกิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภท
ไดแก โลหะ พลาสติก เชือก และขวดแกว เปนตน
  ในการน้ี จึงขอเชิญชวนคณะผูบริหาร  พนักงาน
ในกลุมบริษัทเอสเอสไอ พี่นองชาวตําบลแมรําพึง

และชาวบางสะพานทุกทาน ที่สนใจเขารวม
กิจกรรมดังกลาว มาพรอมเพรียงกันในวันพุธที่ 
5 มิถุนายน 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ 
บริเวณลานกิจกรรม ดานหนาองคการบริหารสวน
ตําบลแมรําพึง ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แลวมารวมเปนสวนหนึ่ง
ในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
บานเรากันเยอะๆ นะคะ


