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สนับสนุนทุน-ผูส อน4สาขา ว.อาชีพบางสะพาน
รุกเปาหมายคุณภาพ
เอสเอสไอบางสะพาน
เดินหนาตอโครงการ
‘บํารุงรักษาทวีผล’
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน จัด
โครงการ “การบํารุงรักษาทวีผลที่
ทุกคนมีสวนรวม” หรือ TPM (Total
Productive Maintenance) ตอเนื่อง
เป น ป 2 โดยการขยายขอบเขต
ดําเนินงานเพิม่ เติมในดานการบํารุง
รักษาเชิงคุณภาพ QM (Quality
Maintenance) และการปรับปรุง
สํานักงาน OI (Ofﬁce Improvement)
ตามเสา TPM พร อ มกั บ ดํ า เนิ น
กิ จ กรรมไปสู เ ครื่ อ งจั ก รสํ า คั ญ
ในการผลิตอีก 4 เครื่องจักร ตั้ง
เปาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ลดคาใชจายซอมบํารุง และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทํางานหลัง
ประสบความสําเร็จในการดําเนิน
งานในปแรก
อานตอ น.3

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

• จบไปแลว8รุน เขาทํางานเครือสหวิรยิ า150คน
เครื อ สหวิ ริ ย ามุ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเหล็ ก
จับมือวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานพัฒนา
บุ ค ลากรเข า สู อุ ต สาหกรรม จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
รวมกัน 4 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาชาง

เทคนิคอุตสาหกรรม เครือ่ งกล ไฟฟากําลัง และ
การจัดการคลังสินคา พรอมมอบทุนสนับสนุน
โครงการปละ 1 ลานบาท และสงพนักงานที่มี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะเขารวมสอน อานตอ น.2

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

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

รูจักกับวันโอโซนโลก
สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบ
กับนองเหล็กมวน (Hot Coil) วัน
นี้ผมจะพาทุกทานไปทําความรูจัก
กับ “วันโอโซนโลก” กัน ไมทราบวา
ทานใดพอรูจักกับวันนี้บางเอย...
ซึง่ ตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของ
ทุกป
น อ งเหล็ ก ม ว นขออนุ ญ าต
เลาถึงวันโอโซนโลกกันเลยแลวนะ
ครับ เริ่มจากความเปนมาในชวง
20-30 ป ที่ ผ า นมาได มี ก ารนํ า
สารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC: chloroﬂuorocarbon) จํานวนมากมาใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น
(เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ) และ
อุตสาหกรรมการผลิตโฟม ทําใหมี
ซีเอฟซีระเหยขึ้นสูบรรยากาศ และ
ไปทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน ทําให
กาซโอโซนถูกทําลายจนมีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ซีเอฟซียังสลาย
ตัวไดยาก จึงตกคางในบรรยากาศ
อานตอ น.4
ไดยาวนาน

รวมใจชุมชน-พนักงานลดโลกรอน20ก.ย.
เครือสหวิรยิ าชวนปน 2ลอรักษบางสะพาน
เครื อ สหวิ ริ ย านั ด รวมพลคนป น
จักรยานภายใตโครงการ “2 ลอรักษ
บางสะพาน Bangsaphan Car Free
Day ป 5” วันอาทิตยที่ 20 กันยายน
นี้ รวมปนจักรยานรณรงคลดภาวะ
โลกร อ นและลดการใช พ ลั ง งาน
เส น ทางจากหน า ที่ ว า การอํ า เภอ

บางสะพาน-อบต.แมราํ พึง ระยะทาง
รวม 12 กิโลเมตร พรอมเชิญชวน
ปนตอเนื่องในกิจกรรมปนสองลอ
ช ว ยพ อ ปลู ก ป า (ป น รั ก ษ ป น ยิ้ ม
2/2558) เสนทางจากหนาที่วาการ
อําเภอบางสะพาน-สํานักสงฆทุง
ทับทอง ระยะทางรวม 18 กิโลเมตร

เพือ่ รวมเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวปลูกตนไม
รวมกัน
เครื อ สหวิ ริ ย า ได จั ด กิ จ กรรม
ปนจักรยานรณรงคลดภาวะโลกรอน
และลดการใชพลังงาน เนื่องในวัน Car
Free Day ภายใต “โครงการ 2 ลอรักษ
อานตอ น.2
บางสะพาน”

SSIชวนนักเรียนดอนสําราญดูงาน
สานฝนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง TCRปรับปรุงตอเนือ่ งคิดวิธลี ดใชไอนํา้ เซฟเงิน2.3ล.สําเร็จ
เอสเอสไอขยายโครงการโรงเรียน สะพานใหแก คณะครู และนักเรียน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งฯ สูโรงเรียน
บานดอนสําราญ โดยจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานศูนยตนแบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ อ.บางSSI p.1.indd 1

จํานวน 24 คน เพื่อจุดประกาย
ความสําเร็จจากการดําเนินโครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ กอน
เริ่มลงมือปฏิบัติ อานตอ น.3

พนักงานTCRSSเดินหนากิจกรรม T1 (QCC: Quality ลางแผนเหล็กดวยกรดและรีดลดขนาดทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
Control Circle) ตอเนือ่ ง ลาสุดคิดสรางสรรควธิ กี ารอุน ลงไดสําเร็จ จากปริมาณใชไอนํ้า 39.81 กก./ตันผลิต
อานตอ น.4
กรดใหสามารถลดใชไอนํ้า (Steam) ในกระบวนการ เหลือ 37.80 กก./ตันผลิต
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 16 กันยายน 2558

ความรู้ทั้งเนื้อหาในตำ�รา และการปฏิบัติงานจริง
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเหมือนพนักงาน
เอสเอสไอ โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำ�ปรึกษาและ
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้า
ดูแลนักศึกษาทุกคนตลอดเวลา เช่น การให้คำ�
สู่อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมอื่นๆของ
ปรึกษาเรื่องงาน รายวิชาที่เรียน เป็นต้น โดย
ประเทศ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างการฝึกงานจะมอบหมายให้ศกึ ษาปัญหา
เผยมีนักศึกษาจบไปแล้วแปดรุ่นรวมทั้งสิ้น 521
และค้นหาวิธีการหรือเทคโนโลยีที่จะปรับปรุง
คน เข้าทำ�งานในบริษัทในเครือสหวิริยา 150 คน
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำ�มา
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอไอ” รายงาน
จัดทำ�โครงการ โดยให้มีการปรับปรุง วัดผลทุก
ว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ เครือสหวิริยา ได้มีการจัดพิธี
โครงการ ซึ่งจะมีการเก็บคะแนนจาก 2 ส่วน คือ
มอบทุ น สนั บ สนุ น โครงการความร่ ว มมื อ ผลิ ต
1. รายวิชาที่ลงทะเบียน (ทฤษฎี) 2. การปฏิบัติ
งานจริงและวิชาโครงการ ซึ่งการเรียนการสอน
ช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเครือ
เช่นนี้ทำ�ให้นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานได้รับความ
สหวิริยาบางสะพาน เป็นจำ�นวนเงิน 1,000,000
รู้และประสบการณ์จริง ทำ�ให้จบออกไปแล้วจะ
บาท เพื่อนำ�ไปใช้พัฒนาขีดความสามารถของ
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเป็ น ที่
นั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ต้องการขององค์กรต่างๆ นักศึกษาเองก็มีความ
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า โดยมีนายเฉลิม
ตั้งใจและให้ความสนใจกับการเรียนรู้ในสถาน
บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ประกอบการเป็นอย่างดี ทำ�ให้ครูผู้สอนทุกคน
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะ
พร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เทกำ � ลั ง กาย
ผูบ้ ริหารเครือสหวิรยิ าและ
และเวลาถ่ายทอดความรู้ให้
คณะร่วมมอบ พร้อมกันนี้
กับนักศึกษาอย่างเต็มที่และ
มีนายบรรยงค์ วงศ์สกุล
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการ
ทีจ่ ะเข้ามาฝึกงาน ทัง้ นีผ้ มรูส้ กึ
อาชี พ บางสะพาน เป็ น
ยินดีและประทับใจทีไ่ ด้มาเป็น
ผู้รับมอบ”
ครูสอนให้นกั ศึกษา ได้แบ่งปัน
โครงการความร่วมมือ
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี ใี ห้
ดังกล่าว เครือสหวิริยาได้
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวนักศึกษาในภายภาคหน้า
มีขอ้ ตกลงในการสนับสนุน
ในชีวิตการทำ�งานทุกคนครับ
เงินช่วยเหลือให้แก่วทิ ยาลัย
		 นางสาวสิริมา เชิดชม
การอาชี พ บางสะพาน
พนักงานปฏิบัติการ ฝ่าย Slab
ในการพั ฒ นาโครงการ
& Coil Yard เอสเอสไอ กล่าว
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อ
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าบางสะพาน
สนับสนุนด้านวิชาการและ
ในฐานะนั ก ศึ ก ษาที่ เ คยร่ ว ม
พั ฒ นาบุ ค ลากร ปี ล ะ 1 ลำ�ดับที่
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 โครงการความร่ ว มมื อ ผลิ ต
สาขา
ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี
ช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
17
30
1
ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
15
18
17
21
15
18
		 นายชลเทพ ตั้ ง เหล็กครบวงจรเครือสหวิริยา
เขาทอง ผู้ จั ด การทั่ ว ไป
14
14
2
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
12
0
9
1
0
0
บางสะพาน (รุ่นที่ 3) ว่า “ดิฉัน
สำ�นักแรงงานสัมพันธ์และ
ก็เป็น 1 คนในอีกหลายๆคน
32
37
3
ช่างไฟฟ้า
15
17
18
5
10
13
สวัสดิการ บริษัท สหวิริยา
ที่ ไ ด้ รั บ โอกาสหลั ง จากการ
สตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด
ฝึกงานจบ บริษัทได้รับดิฉัน
40
36
4
การจัดการคลังสินค้า
9
17
26
7
21
17
เข้ามาทำ�งานและได้ใช้ความรู้
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
103
117
รวม
521
51
52
70
34
46
48
ประสบการณ์จากการทำ�งาน
กล่าวในฐานะผูอ้ �ำ นวยการ
ในช่ ว งฝึ ก งานมาใช้ กั บ การ
โครงการความร่ ว มมื อ
ผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร หน้าที่ ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษา 		 นายอำ�นวย ทูลสงวนศรี ผู้จัดการส่วน ทำ�งานจริง ทำ�ให้รู้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์และ
เครือสหวิริยาบางสะพาน ว่า “เครือสหวิริยาได้ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในโครงการความ ฝ่ายการจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ บริษัท เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอย่างแท้จริง
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในเรื่องการผลิตเหล็กใน ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทำ�ให้โครงการได้ดำ�เนิน สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอส- ทำ�ให้มคี วามประทับใจและภาคภูมใิ จทีม่ โี ครงการนี้
ประเทศไทย ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ มาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันรวม 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. เอสไอ และเป็นครูสอนในโครงการฯ กล่าวว่า ผม เกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ฝึกงานจนได้เข้ามาทำ�งานจริง
ในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ รวมถึงการ 2551 สามารถผลิตบุคลากรทั้ง 4 สาขา รองรับ ได้เข้ามาสอนรายวิชาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ก็รู้สึกอบอุ่น จึงอยากให้มีโครงกานี้ต่อไปเรื่อยๆ
พัฒนาสังคมและชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาพืน้ โครงการของเครือสหวิรยิ าทีข่ ยายธุรกิจในอำ�เภอ และ วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและ เพื่ออนาคตของนักศึกษารุ่นต่อๆไปที่จะได้เข้า
ฐานความรูท้ างด้านเทคโนโลยีดา้ นการผลิตเหล็ก บางสะพาน และอุตสาหกรรมต่างๆในบริเวณใกล้ เพิม่ ผลผลิต ให้กบั นักศึกษา ระดับชัน้ ปวส.มาแล้ว ร่วมโครงการนี้ เพราะเราได้รับโอกาสดีๆ ก็อยาก
ในประเทศไทย เครือสหวิริยาจึงได้มีการลงนาม เคียงมาแล้ว รวม 8 รุ่น และนับเป็นบุคลากรที่มี 2 ปี ตามหลักสูตรที่กำ�หนดร่วมกันระหว่างสถาน ให้รุ่นหลังได้มีโอกาสแบบเราบ้างค่ะ สุดท้ายก็
บันทึกข้อตกลงร่วมสนับสนุน โครงการความร่วม คุณภาพ มีความรูค้ วามสามารถ มีฝมี อื เนือ่ งจาก ศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ โดยแต่ ล ะรุ่ น มี ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและ
มือผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบ ได้มีการศึกษาด้านวิชาการทั้งในสถานศึกษาใน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและฝึกงานกับเราจำ�นวน บริษัทเครือสหวิริยาฯ ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น
วงจรเครือสหวิริยาบางสะพานขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจ หลายท่ า น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาฝึ ก งานจะได้ รั บ และขอให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ”

พัฒนาคน
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รวมใจชุมชน
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีสขุ ภาพดีดว้ ยการปัน่ จักรยานออกกำ�ลังกาย ซึง่
จากการจัดกิจกรรมทีผ่ า่ นมา นับตัง้ แต่ปี 2554 ถึง
ปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากชาวบางสะพานใน
การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งและสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศได้ถงึ 9,141.38 กก.คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ดังนั้นในปี 2558 นี้ เครือสหวิริยาจึง
เดินหน้ารณรงค์ปนั่ จักรยานลดภาวะโลกร้อนและ
ลดการใช้พลังงานภายใต้ “โครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยานยน 2558 นี้
โดยร่วมกันปั่นจักรยานเส้นทางจากหน้าที่ว่าการ
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2550 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำ�หลักสูตร
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีวบางสะพาน
และเครือสหวิริยา เฉพาะ 4 สาขาวิชา ประกอบ
ด้วย สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกล
ไฟฟ้ากำ�ลัง และการจัดการคลังสินค้า โดยเครือ
สหวิริยาได้มีการส่งบุคลากรของบริษัทในเครือ
สหวิรยาเข้าทำ�การสอนในวิชาที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้
ได้มีนักศึกษา เริ่มเข้าฝึกงานในเครือสหวิริยารุ่น
แรกในปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันรวม 8 รุ่น จำ�นวน
ทั้งสิ้น 521คน และได้เข้าทำ�งานในเครือสหวิริยา
รวมทั้งหมด 150 คน ส่วนที่เหลือนั้นเข้าศึกษายัง
ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพอื่นๆ
		 นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู้ บ ริ ห ารเครื อ
สหวิริยา กล่าว ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความ
ยินดียิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้ ต้องขอ
ขอบพระคุณ ท่านคณะผู้บริหารเครือสหวิริยา
ท่านผู้อำ�นวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า

อื่นๆ ในเครือสหวิริยาบางสะพาน และได้ลงมือ
ปฏิบัติฝึกงานในสภาพของการทำ�งานจริง ซึ่ง
ทำ�ให้ได้รับประสบการณ์จริง
		 โครงการความร่วมมือนี้แม้จะถือเป็นส่วน
เล็กๆ ส่วนหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย ต่อสังคม
รวมถึ ง ชุ ม ชนในพื้ น ที่ อำ � เภอบางสะพาน และ
อำ�เภออื่นๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม
ของประเทศไทย อย่างยั่งยืน
		 ผมหวังว่าโครงการความร่วมมือจะได้รับ
การพัฒนามากขึ้นต่อไปอีกเท่าที่จะทำ�ได้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากท่าน
ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ โดยเฉพาะการพัฒนาทาง
วิชาการ และการพัฒนาฝีมือของนักศึกษา เพื่อ
เตรียมพร้อมที่เข้าทำ�งานในอุตสาหกรรมเหล็กที่
ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง

อำ�เภอบางสะพานผ่านตลาดบางสะพานมุ่งไป
ยังถนนเลียบชายหาดแม่รำ�พึง กลับตัวบริเวณ
หน้าองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึงแล้ววน
กลับมารวมตัวหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน
เพื่อจับสลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ�จักรยานมา
ร่วมลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้าที่ว่าการ
อำ�เภอบางสะพาน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป
(เฉพาะ 600 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อที่
ระลึกโครงการฟรี)
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด(มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ตัวแทนผู้บริหารเครือสหวิริยา เปิดเผย
ถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “เป็นประจำ�ทุกปีที่เครือ
สหวิริยา ได้จัด “โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน
หรือ Bangsaphan Car Free Day” ขึ้น ซึ่งในปีนี้

เป็นปีท่ี 5 โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ รณรงค์ให้หน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ตลอดจนพ่ อ ค้ า ประชาชน นั ก เรี ย น
นักศึกษา ในเขตอำ�เภอบางสะพาน ได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์พลังงานและการร่วม
กันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยส่งเสริมและรณรงค์
ให้ชาวบางสะพานใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการร่วม
ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน พร้อมกัน
นี้ยังเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัด
ตั้งชมรมจักรยานในเขตอำ�เภอบางสะพานเพื่อ
เป็นต้นแบบในการรณรงค์ต่อไป
		 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้จดั กิจกรรมเสริม
โดยการจัดกิจกรรม ปั่น 2 ล้อช่วยพ่อปลูกป่า (ปั่น
รักษ์ ปันยิ้ม 2/2558) สำ�หรับท่านที่สนใจ โดยปั่น
จักรยานจากหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน ไป
ร่วมกันปลูกต้นไม้ทส่ี �ำ นักสงฆ์ทงุ่ ทับทอง ระยะทาง
รวม 18 กิโลเมตร เพือ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อีกด้วย
		 ในโอกาสนีผ้ มจึงขอเชิญชวนชาวบางสะพาน
ทุ ก ท่ า นมาร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ 2 ล้ อ รั ก ษ์
บางสะพาน 2558 Bangsaphan Car Free Day
2015 และกิจกรรมปั่น 2 ล้อช่วยพ่อปลูกป่า เพื่อ
ร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวัน Car Free Day
โดยสามารถนำ�จักรยานมาร่วมลงทะเบียน ณ
จุดลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวน
ชาวบางสะพานดับเครื่องยนต์พร้อมกันระหว่าง
เวลา 8.00 - 8.30 น. รวมเป็นเวลา 30 นาที ทั้งนี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำ�นัก
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) 032 - 691403 ต่อ
5316 ครับ” นายผดุงศักดิ์กล่าว
9/14/2558 BE 22:38

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 16 กันยายน 2558
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั มีความ
คืบหน้าในการดำ�เนินงานเป็นอย่างมาก ในปีแรก
เราได้ตั้งเป้าหมายในการดำ�เนินโครงการตาม
TPM ทัง้ หมด 5 เสา จากทัง้ หมด 8 เสา ซึง่ สามารถ

(Quality Maintenance) การบำ�รุงรักษาเชิงคุณภาพ
และ 8) OI (Office Improvement) ประสิทธิภาพการ
		ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ” อำ�นวยการ
รายงาน ตามที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพานได้ 		นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
จัดโครงการ “การบำ�รุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม” หรือ Total Productive Maintenance:
TPM มาใช้ในพื้นที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำ�งานของพนักงาน
ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติม
เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ทำ �งานและลดความ
สูญเปล่าต่างๆในกระบวนการ ให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกปลอดภัยในการทำ�งาน พร้อมกับได้
จัดให้มีคณะทำ�งานส่งเสริมการดำ�เนินกิจกรรม
TPM เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่ง
มีสมาชิกจากหลายๆ หน่วยงานช่วยกัน โดยตั้ง
เป้าหมายระยะเวลาดำ�เนินงานทัง้ หมด 4 ปี ทีผ่ า่ น
มาในปีแรกได้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
และดำ � เนิ น กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ เ ครื่ อ งจั ก ร
ต้นแบบเครื่องรีดผิวละเอียดหมายเลข 3 (Skin
pass mill No.3) ด้วยการร่วมกันทำ�ความสะอาด
และซ่อมบำ�รุงนั้น จากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่าน
มา พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในโครงการและ
ความปลอดภัยในการดำ�เนินงานมากขึ้น พื้นที่
โรงงานมีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมกันนี้ยัง
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของ
เครื่องจักรให้สามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง
		 ทัง้ นี้ หลักในการดำ�เนินการตามรูปแบบของ
TPM ประกอบไปด้วย 8 เสา ได้แก่ 1) AM (Autonomous Maintenance) เป็นงานบำ�รุงรักษาด้วย
ตนเอง เน้นกิจกรรมดูแลรักษาเครื่องจักรโดย
ฝ่ายผลิต 2) FI (Focus Improvement) เป็นงาน
ปรับปรุงเครื่องจักรเฉพาะจุด มีฝ่ายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้นร่วมกันดำ�เนินการ 3)
PM (Planned Maintenance) เป็นงานดูแล วางแผน
บำ�รุงรักษาเครื่องจักร โดยฝ่ายซ่อมบำ�รุง 4 ) TE
(Training and Education) เป็นงานจัดฝึกอบรมให้ ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
กับพนักงาน ฝ่ายอบรมเป็นผูด้ แู ล 5) SHE เป็นงาน อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เผยกับ
เกี่ยวกับ Safety และสิ่งแวดล้อม 6) EA (Early ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ฟังว่า “โรงงาน
Management) การจัดการเครื่องจักรใหม่ 7) QM เอสเอสไอบางสะพานได้ดำ�เนินโครงการ TPM

ประสบความสำ�เร็จได้ตามแผนทีเ่ รากำ�หนด และ
ในปี 2558 โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ได้ขยาย
ผลการทำ� TPM อย่างเข้มข้นโดยเพิ่มการดำ�เนิน
กิจกรรมไปสูเ่ ครือ่ งจักรสำ�คัญอีก 4 เครือ่ งจักร คือ

24 คน โดยได้ศกึ ษาดูงานกิจกรรมด้านการเกษตร
ได้แก่ การทำ�แก๊สชีวภาพ การเลีย้ งไก่ไข่ การเลีย้ ง
หมู การปลูกผักของโรงเรียนบ้านวังนํ้าเขียว การ
เลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่เนื้อ การ
เลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดเนื้อ การเลี้ยงหมูหลุม
การเลี้ยงแพะของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ
การเพาะเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนวัดนาผักขวง
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจในการดำ � เนิ น โครงการ

อาชีพเบื้องต้นในอนาคต โดยในปีนี้ทางโรงเรียน
ได้มีนโยบายที่จะผลักดันกิจกรรมในด้านการทำ�
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนเพื่อที่
จะได้เป็นการฝึกฝนอาชีพให้นักเรียนได้มีทักษะ
จากการลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน
ได้ ผ ลั ก ดั น ให้ เ ป็ น วิ ช าเลื อ กเสริ ม ของนั ก เรี ย น
ด้วย การศึกษาดูงานในวันนี้ผมต้องขอชื่นชมใน
กิจกรรมที่ดีๆ แบบนี้ และผมจะนำ�ประสบการณ์

จุ ด ประกายความคิ ด สร้ า งสรรค์ และเตรี ย ม
ความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่ง
บรรยากาศการศึ ก ษาดู ง านเต็ ม ไปด้ ว ยความ
สนุกสนาน และความตัง้ ใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
		นายกฤษฎา รั ก ษ์ เ พชร ผู้ อำ � นวยการ
โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้
นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งเป็นการดูงานที่มี
ประโยชน์มากสำ�หรับนักเรียนเพราะเป็นการบ่ม
เพาะให้นักเรียนได้เป็นแนวทางในการประกอบ

ที่ได้ในวันนี้กลับไปต่อยอดพัฒนาตามศักยภาพ
ที่โรงเรียนมีอยู่
		เด็กชายเกียรติศักดิ์ งามน้อย นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ
กล่าวว่า วันนี้ผมได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการเลี้ยงปลา การ
เลีย้ งไก่ไข่ และก็การปลูกผัก ซึง่ ผมจะนำ�ความรูท้ ี่
ได้ในวันนีไ้ ปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ อีก
ทัง้ กิจกรรมด้านการเกษตรเหล่านีย้ งั สามารถช่วย

รุกเป้าหมายคุณภาพ ต่อจากหน้า 1

SSIชวนดูงาน
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และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินกิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
		นายสมบัติ แก้วบุดดา ผูจ้ ดั การส่วนชุมชน
สัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ เผยว่า “หลังจากประสบความสำ�เร็จที่
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
อำ�เภอบางสะพาน และโรงเรียนวัดนาผักขวง
ต.กำ�เนิดนพคุณ จากการดำ�เนินโครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริฯ ซึ่งเอส
เอสไอได้ น้ อ มนำ � ปรั ช ญาของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินโครงการ
เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการดำ�เนินงาน และเกิดผลดี
ต่อผูด้ �ำ เนินโครงการ ขณะนีเ้ อสเอสไอได้ขยายต่อ
ความสำ�เร็จโครงการไปสูโ่ รงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ
โดยได้สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนหมุนเวียน
ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญเพื่อให้นักเรียน
ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินกิจกรรม
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า ล่าสุด เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2558 บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงพืน้ ที่ อ.บางสะพานให้แก่ คณะ
ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ จำ�นวน
SSI p.3.indd 1

เครื่องรีดปรับสภาพผิวหมายเลข 1 (Skin pass mill
No.1) เครื่องล้างผิวและเคลือบนํ้ามัน (PO Line)
เครือ่ งขนย้ายแท่งเหล็กวัตถุดบิ (Slab Carrier) และ
เครื่องขนย้ายเหล็กม้วน (Coil Carrier) โดยตั้งเป้า
หมายเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่าย
ซ่อมบำ�รุง และเพิ่มความปลอดภัยในการทำ�งาน
		 นอกเหนื อ จากการขยายกิ จ กรรมไปยั ง
เครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ แล้ ว ยั ง มี กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
ที่สำ�คัญคือ กิจกรรม QCC (Quality Control Circle)
ที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงานปฏิบัติ
การ ในการเสนอแนะและดำ�เนินการปรับปรุง
ระบบงาน การใช้งานเครื่องจักร และการทำ�งาน
ด้านต่างๆที่สนับสนุนการผลิต เพื่อมุ่งเน้นไปที่
การลดการสูญเปล่า (Loss) การลดค่าใช้จ่าย
การเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน โดยกลุ่ม QCC ได้มีการจัดตั้งเพิ่มเติมจาก
พนักงานเอง จาก 4 กลุ่ม เป็น 20 กลุ่ม ซึ่งคาดว่า
จะลดการสูญเปล่าต่างๆ คิดเป็นมูลค่าได้ไม่ตํ่า
กว่า 50 ล้านบาท
		 อย่างไรก็ตามในภาพการจัดการโดยรวม
ของคณะทำ�งานส่งเสริม TPM ได้ดำ�เนินการเพิ่ม
กลุ่มคณะทำ�งาน กิจกรรม TPM อีก 2 เสา คือ เสา
QM (Quality Maintenance) คือการบำ�รุงรักษาเชิง
คุณภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการทบทวน
มาตรฐานคุณภาพและข้อกำ�หนดทางเทคนิคที่
ทำ�ไว้กับลูกค้า ประกันคุณภาพทุกขั้นตอนไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการ วัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณ์
หรือวิธีการ หาสาเหตุที่ทำ�ให้คุณภาพเกิดความ
ผิดปกติ รวมทั้ง จัดทำ�มาตรฐานการตรวจสอบ
ในจุดต่างๆ ของเครือ่ งทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ และ เสา
OI (Office Improvement) โดยมีหน้าทีใ่ นการกำ�จัด
ความสูญเสียที่เกิดจากการประสานงานระหว่าง
ฝ่าย จัดทำ�งานบริการด้านธุรการงานสำ�นักงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนอำ�นวย
ความสะดวกให้กับฝ่ายผลิต เพื่อขยายกิจกรรม
TPM ไปสู่การพัฒนาการทำ�งานด้านการตรวจ
สอบคุ ณ ภาพ และงานบริ ห ารสำ � นั ก งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายทินกรกล่าว
ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนได้อกี ด้วย เช่นทีโ่ รงเรียน
บ้านวังนํ้าเขียวไม่ต้องซื้อแก๊สถังมาใช้เลยทาง
โรงเรียนมีบ่อแก๊สจากธรรมชาติของตัวเองจาก
การหมักแก๊สจากมูลสัตว์ตา่ งๆ ของโรงเรียน ทำ�ให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับ
		เด็ ก หญิ ง ศิ ริ พ ร สายสกล นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ กล่าว
ว่า วันนีห้ นูได้มาโรงเรียนบ้านวังนํา้ เขียว โรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ และโรงเรียนวัดนาผักขวงซึ่งนับ
ว่าเป็นครั้งแรกของหนูกับเพื่อนๆ ที่ได้มาโรงเรียน
นีเ้ พือ่ ดูงานศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
วันนีห้ นูได้มาดูการเลีย้ งหมู การเลีย้ งไก่ การเลีย้ ง
กบ การปลูกผักสวนครัวไว้ทำ�กินเอง ซึ่งหลายๆ
กิจกรรมของที่หนูได้มาเห็นในวันนี้เป็นการเห็น
ประโยชน์ ถึ ง การทำ � การเกษตร ที่ ไ ม่ ต้ อ งคอย
พึ่ ง พาหาซื้ อ สิ่ ง ของที่ จ ะต้ อ งทำ � กิ น จากตลาด
ทำ�ให้ช่วยลดรายจ่ายได้ด้วย
		 ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำ�ริฯ เพือ่ ความยัง่ ยืน เอสเอสไอ
ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันโดยการ
คัดเลือกโรงเรียนทีเ่ ห็นความสำ�คัญของโครงการฯ
มีความพร้อม และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ในพืน้ ทีต่ ง้ั ของโรงเรียนซึง่ ทีผ่ า่ นมา ได้ด�ำ เนินกิจกรรม
ในพื้ น ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นหนองจั น ทร์ ต.ชั ย เกษม
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) อำ�เภอบางสะพาน โรงเรียนวัด
นาผักขวง ต.กำ�เนิดนพคุณ
9/14/2558 BE 22:41

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
TCR ปรับปรุง

ประจําวันที่ 16 กันยายน 2558

ตอจากหนา 1

ประหยัดได 2 กก./ตันผลิต เซฟคาใชจาย 2.3 ลาน
ตอป พนักงานภูมิใจผลงานพรอมคิดนวัตกรรม
ใหมๆ ตอไป
นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู ช ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผนรีด
เย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS กลาววา ดวย
ความตองการใหโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
TCRSS มีความทันสมัย มีศักยภาพในการดําเนิน
การผลิต และเปนทีห่ นึง่ อยูเ สมอ จึงไดจดั ใหมกี าร
ดําเนินกิจกรรม T1 (QCC : Quality Control Circle)
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2003 จนถึงปจจุบัน โดยให
พนักงานไดมีสวนรวมสรางความสําเร็จรวมกัน
ดวยการคิดคนนวัตกรรม วิธีการใหมๆ หรือชวย
แกไขปญหา เพื่อสรางผลลัพธที่ดีขึ้น ลาสุด ได
ประสบความเร็จอีกหนึง่ โครงการภายใตกจิ กรรม
คือ การปรับปรุงวิธีการอุนกรดกอนการผลิตให
สามารถลดใชไอนํ้า (Steam) ลงได ซึ่งเปนผลงาน
ของพนักงานทีม NRML ประกอบดวย นายไพฑูรย
ชวยคํา้ ชู หัวหนาทีม นามสมชาย พวงอินทร 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 จําเปนตองใชไอนํ้า (Steam)
ในการอุน กรดเกลือใหมอี ณ
ุ หภูมริ ะหวาง 80 - 85 cํ
ในกําจัดสนิมที่เหล็ก (Line Pickling) กอนสงเขา
กระบวนการรีด และจากการเก็บขอมูลปรากฏวา
การใชไอนํ้าสูงกวาเปาหมายที่กําหนดมาตลอด
ในป 2557 เฉลี่ยที่ 39.61 กก./ตันผลิต ซึ่งเปา
หมายคือ 38 กก./ตันผลิต พนักงานทีม NRML จึง
ไดผสานงานชวยกันดําเนินการคิดวิธีการเพื่อลด
ปริมาณการใชไอนํา้ ใหไดตามเปาหมายทีก่ าํ หนด
นายไพฑูรย ชวยคํ้าชู หัวหนาทีม NRML บริษัท
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) กลาววา

“นองเหล็กเลาเรื่อง”

ตอจาก น.1

ทําใหกาซโอโซนถูกทําลายไดอยางตอเนื่องอีกดวย
เมื่ อ ก า ซโอโซนลดน อ ยลงก็ จ ะทํ า ให รั ง สี อั ล ตราไวโอเลตเขาสูพ นื้ โลกไดมากจึงเปนอันตรายตอมนุษย
อยางมาก โดยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนัง
ดังนัน้ การกําหนดใหมวี นั โอโซนโลกขึน้ ก็เพือ่ เปนการ
พิทักษบรรยากาศชั้นโอโซน
นานาประเทศไดรวมกันจัดทําอนุสัญญาการ
ปองกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในป ค.ศ. 1985
(พ.ศ. 2528) เรียกวา “อนุสัญญาเวียนนา และ
พิธีสารวาดวยการเลิกใชสารทําลายชั้นโอโซน” และ
จัดใหลงนามใน “พิธสี ารมอนทรีออล” ขึน้ ในวันที่ 16
กันยายน ป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เปนสวนหนึ่ง
ของอนุสญ
ั ญาเวียนนาฯ ดังนัน้ องคการสหประชาชาติ
จึงไดประกาศใหวันที่ 16 กันยายน ของทุกป เปน
“วันโอโซนโลก” ตัง้ แตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ปจจุบนั
มีประเทศที่รวมใหสัตยาบันแลวรวม 191 ประเทศ

จากการผลิตที่ประมาณ 50,000 ตัน/เดือน สาย
การผลิต CPCM จะทําการผลิต ในชวงเวลาประมาณ
22.00 น. ถึง 09.00 น. ซึง่ เปนชวงทีค่ า ไฟฟาถูกทีส่ ดุ
(Off peak) แตการอุนกรดโดยใชไอนํ้า (Steam) ให
ไดอุณหภูมิ 80 - 85 ํc ตองดําเนินการกอนผลิต
และตองปดไอนํ้าหลังจากหยุดผลิต ผลจากการ
ศึกษาพบวาวิธกี าร และเวลาทีใ่ ชในการอุน ไอกรด
(Heat up) ไมเหมาะสม และสิน้ เปลือง จึงหาวิธกี าร
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) ปดไอนํา้ (Steam) สําหรับอุน นํา้ รอนทีแ่ ทงค
(Hot rinse tank) โดยสามารถใชไอนํ้ารอนนํากลับ
มาอุนนํ้ารอน (Condensate) หลังจากเริ่มผลิตได
4) หยุดจาย Steam เขาระบบกอน Line หยุด
ผลิตชวง 9.00 น. จากการทดลองพบวา สามารถ
ปด Steam กอน Line หยุดผลิตตั้งแต 75 นาที - 84
นาที แลวแตชนิดผลิตัณฑ สามารถประหยัดได
2.5 ตัน Steam
5) ปรับปรุงชวงอุณหภูมขิ องแทงค 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
ภาคภูมใิ จในผลงานทีต่ นเองไดรว มกันคิดคนเปน
อยางมากและจะตัง้ ใจเดินหนาดําเนินโครงการดีๆ
แบบนีต้ อ ไป เพือ่ โรงงาน TCRSS ของพวกเราทุกคน

คราบไขมันสิง่ สกปรกในชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส หรือ
แมแตสารที่อยูในกระปองสเปรย สวนสารฮาลอนใช
เปนสารดับเพลิงในอุปกรณปองกัน และระงับอัคคี
ภัย ซึ่งการใชสาร CFC ก็มีมากในการอุตสาหกรรม
เปาหมายของการกําหนดวันโอโซนโลก เพื่อ
กระตุนใหประเทศปฏิบัติตออนุสัญญา วาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ชวยกันลดใชสาร

รถยนตในอูที่ไดมาตรฐาน รวมหมั่นลางทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศบาน ตูเย็นเปนเครื่องใช
ไฟฟาอีกชนิดหนึ่งที่ปลอยสาร CFC ที่จะออกมา
ทําลายชั้นโอโซนได ดังนั้น ควรเปลี่ยนตูเย็นที่ใชมา
นานกวา 10 ป และไมเปดตูเ ย็นบอย เพราะจะทําใหระบบ
ทําความเย็นทํางานหนัก เลิกใชอปุ กรณ ทีเ่ ปนลักษณะ
กระปองสเปรย รวมทั้งวัสดุที่ทําจากโฟมทั้งหลาย
ซึ่งมีสาร CFC เปนสวนประกอบสําคัญ
ในการผลิต และวัสดุเหลานี้ยังยอยสลาย
รูจักโอโซน
ไดยากอีกดวย
โอโซน (OZONE) เกิดจากธรรมชาติ เปนกาซสีนํ้าเงินที่พบเปน
อยางไรก็ตาม โอโซน ถือเปนกาซ
จํานวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหนาที่สําคัญ คือ เปนเกราะ
ที่มีคุณสมบัติที่สามารถฆาเชื้อโรคไดทุก
ชวยปองกัน กรองรังสีตาง ๆ จากดวงอาทิตยที่เปนอันตรายตอ
สิง่ มีชวี ติ บนโลก ไมใหเขาสูโ ลกของเรา โดยเฉพาะรังสียวู บี ี ทัง้ นีเ้ พือ่
ชนิด รวมทั้งทําลาย กลิ่นสารเคมี และ
ใหอยูใ นปริมาณทีเ่ หมาะสม และชวยลดความรอนสะสมในบรรยากาศ
กาซพิษไดดีเยี่ยม อีกทั้งไมทิ้งพิษตกคาง
อันเกิดจากรังสียูวี ทําใหลดภาวะความเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง
เพราะเมื่อทําปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุก
ผิวหนัง โรคตาตอกระจก และปองกันระบบนิเวศวิทยามิใหเสียสมดุล
ครั้ง จะไดออกซิเจน (O2) จึงเปนการ
รักษาสิง่ แวดลอมทีด่ ี นอกจากนีโ้ อโซนยัง
สามารถแกไขปญหานํ้าเสียได โดยการนํา
และสารฮาลอน (Halon) 3 ชนิด รวมสารควบคุมทั้ง ซี เอฟ ซี และสารฮาลอน ซึง่ เปนตัวทําลายบรรยากาศ
สิน้ 8 ชนิด ซึง่ สารเหลานีถ้ กู ใชในอุตสาหกรรมหลาย โอโซนในชั้นบรรยากาศ
โอโซนผสมกับนํา้ ทําใหแบคทีเรียในนํา้ ถูกโอโซนทําลาย
แลวเราจะชวยโลกไดอยางไร....นองเหล็กมวน เหลือแตนํ้าบริสุทธิ์มาทํานํ้าดื่มไดอีกดวย
ประเภท เชน สารทําความเย็นในตูเย็น เครื่องปรับ
อากาศ ใชเปนกาซสําหรับเปาโฟม และเปนฉนวนในโฟม ขอแนะนาํ วาไดโดยการเลือกซือ้ และใชเครือ่ งปรับอากาศ ที่มา : เรียบเรียงจากเว็บไซต http://hilight.kapook.
รวมทัง้ ใชเปนตัวทําละลายในการทําความสะอาด ลาง ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ Non CFCs หมัน่ ตรวจเช็กระบบแอร
com/view/28734
สําหรับประเทศไทยไดรวมลงนามในพิธีสารนี้
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และใหสัตยาบัน เมื่อวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใชตอประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532
ผลของพิธีสารในขั้นตนสารเคมีที่ถูกควบคุม
คือ สาร CFC (Chloroﬂuorocarbon) รวม 5 ชนิด
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