ปีที่ 8 ฉบับที่ 152 ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2560

สหวิรยิ าร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
SSIอาสาร่วมทำ�
ฝายสองแผ่นดิน
ไทย-เมียนมาร์
กักนํ้าใช้ฤดูแล้ง

พนักงานเอสเอสไออาสา บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีท่ หาร ตำ�รวจ เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานราชการในพื้นที่
อำ�เภอบางสะพาน และประชาชน
ทั่วไป ทำ�ฝายชะลอนํ้า จำ�นวน
89 ฝาย ภายใต้โครงการสร้าง
ฝายชะลอนํ้าสองแผ่นดิน เพื่อ
เป็นการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง และกระชับความสัมพันธ์
อั น ดี ต่ อ กั น ของประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ ขตชายแดน ณ บ้านคลอง
ลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางกฤษณา ชูแก้ว ผูจ้ ดั การ
ส่วนศูนย์ขา่ วสารและต้อนรับ บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า อ่านต่อ น.4

• เปิดแจงโครงการกองทุนฯปี6มูลค่า1.2ล้าน
• เน้นแผนโดดเด่น-สร้างจุดแข็ง-แก้จุดอ่อน

		 เปิดตัวโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2560
X

		 กลุ่มเหล็กสหวิริยา สำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) ร่วมจัดเวทีชี้แจงโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2560
แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาในเขตอำ�เภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในการส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี แข่งขัน
ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดย เปิดรับแผนงานของโรงเรียนเข้าชิงกองทุนฯแล้วตั้งแต่วันนี้หมจนถึง 26 มิ.ย. 2560

กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า-สพฐ.-สพป.
ปข.1 ร่วมวางรากฐานปฏิรูปและ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษา
อำ�เภอบางสะพาน เปิดรับสมัคร
โรงเรียนส่งแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 3 ปี ของโรงเรี ย นในพื้ น ที่
7 ตำ � บล อำ � เภอบางสะพาน เข้ า
ร่ ว มโครงการกองทุ น สหวิ ริ ย า
ร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน 2560 (รุ่นที่ 6) ชิงทุน
มูลค่าร่วม 1.2 ล้านบาท เพื่อนำ�มา
ดำ�เนินงานตามเป้าหมายทีโ่ รงเรียน
ตั้ ง ไว้ คณะกรรมการเน้ น แข่ ง ขั น
กับตัวเอง สร้างจุดแข็ง แก้จุดอ่อน
ส่ ง แผนได้ ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง วั น ที่ 26
มิถุนายน 2560 พร้อมกำ�หนดจัด
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งความ
เข้ า ใจการเขี ย นแผนในวั น ที่ 19
มิถุนายน 2560
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอว่า “โครงการกองทุนสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
เป็นโครงการ
อ่านต่อ น.2

ชวนชาวบางสะพานรักษ์สงิ่ แวดล้อม
5มิ.ย.SSIจัดกิจกรรมรักษ์ชายหาด
เอสเอสไอผนึกกำ�ลังบางสะพาน ผู้ประกอบ
การโรงแรม ร้ า นค้ า ผู้ นำ � ท้ อ งถิ่ น อำ � เภอ
บางสะพาน หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม
“เอสเอสไอ...รักษ์ชายหาด” (SSI Beach
Clean-up) ปีท่ี 8 ขึน้ เนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมโลก
5 มิถนุ ายน เพือ่ ร่วมรณรงค์อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิด
“ชี วิ ต ฉั น ผู ก พั น กั บ ธรรมชาติ ” เชิ ญ ชวน
ประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ
ชายหาดระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ ลานกิจกรรม
หน้ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลแม่ รำ � พึ ง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เวลา 8.00 น.

		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุ่ ม บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด
(มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ เปิ ดเผยว่ า ตามที่
องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN)
ได้กำ�หนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวัน
สิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) จึงได้
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลแม่ร�ำ พึง อำ�เภอบางสะพาน ผูป้ ระกอบการ
โรงแรม ร้านค้า ผู้นำ�ท้องถิ่น และประชาชน จัด
กิจกรรม			
อ่านต่อ น.3

SSIเดินหน้าสร้างฅนเหล็กรุน่ ใหม่
จัดชิงทุนวิจยั นศ.วิศวกรรมโยธา
เอสเอสไอมุ่งสร้างองค์ความรู้เหล็กแผ่น
รี ด ร้ อ น จั ด โครงการ “Structural Steel
Improvement (SSI) for Young Engineers
Program 2017” ขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มี

ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็กอย่างแท้จริง
สร้างการรับรู้และคุณประโยชน์ของการนำ�
เหล็กไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พัฒนา
อ่านต่อ น.3
ต่อยอดสู่การนำ�ไปใช้จริง

TCRแก้ปัญหากระบอกสูบชุดพลิกม้วนเหล็กเซฟค่าซ่อมบำ�รุง1.6แสนต่อปี
TCRSS ลุยแก้ปญ
ั หาแกนกระบอก
สู บ ของชุ ด พลิ ก ม้ ว นเหล็ ก (Up
Ender Saddle) ขาดได้สำ�เร็จ โดย
การทดลองดั ด แปลง ออกแบบ
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แกนกระบอกสู บ และระบบยึ ด
ให้ ส ามารถขยั บ ตั ว ได้ ค ล้ า ยกั บ
เพลาลากรถพ่ ว ง พร้ อ มดำ � เนิ น
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ใ หม่ ปั จ จุ บั น

ไม่ พ บปั ญ หาการขาดของแกน
กระบอกสูบเลย สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุง ได้ปีละ
160,000 บาท

		 นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า จากการที่

TCRSS ได้ทำ�กิจกรรม QCC (Quality
Conlity Circle) อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออก		
อ่านต่อ น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
พัฒนาการศึกษา

ต่อจากหน้า 1

ที่ ก ลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2554
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดำ�เนินการเพือ่ ร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำ�เภอบางสะพานมา
อย่างต่อเนื่อง จัดขึ้นในรูปแบบกองทุนการศึกษา
ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์
รวม 3 มิติของการศึกษา คือ การพัฒนาสถาน
ศึกษา พัฒนาครู และพัฒนานักเรียน ต่อเนือ่ งเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโครงการฯ
แล้วทั้งสิ้น 5 รุ่น จำ�นวน 7 โรงเรียน จบโครงการ
แล้ว จำ�นวน 3 รุ่น 4 โรงเรียน
		 รุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนบ้านสวนหลวง และ
โรงเรียนบ้านดอนสง่า รุ่นที่ 2 คือ โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน และรุ่นที่ 3 คือ โรงเรียนบางสะพาน
และอยู่ระหว่างการดำ�เนินโครงการฯ จำ�นวน 2
รุ่น 3 โรงเรียน ได้แก่ รุ่นที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
วังยาวและโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และรุ่นที่
5 คือ โรงเรียนบ้านทองมงคล และในปี 2560 นี้
ดำ�เนินการเป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1(สพป.
ปข.1) โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาบางสะพาน จะสามารถปฏิรูปและ
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอำ�เภอบางสะพาน
ได้อย่างยั่งยืน
		 “ในนามของตัวแทนของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ขอขอบคุณ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1(สพป.
ปข.1) และขอขอบคุณ ผู้บริหารและครูทุกท่าน
ที่ให้ความสำ�คัญและเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำ�
ปี 2560 นี้ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
อนาคตของลูกหลานบางสะพานในอนาคต”
		 นายบุ ญ เที ย ม อั ง สวั ส ดิ์ ศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทน
ภาคการศึกษา ผมขอชื่นชมกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่มีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินโครงการกองทุน

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2560
สหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ความสำ�เร็จ ณ อำ�เภอบางสะพานแห่งนี้ หลัง
จากที่ได้ริเริ่มดำ�เนินโครงการเป็นครั้งแรกเมื่อ
ปี 2554 และได้ ดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งในปี นี้ ซึ่ ง
โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้เป็นโครงการที่ดีที่ได้ร่วม
ผนึกกำ�ลังจากหลายภาคส่วนทั้งจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 และกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร
เอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษา
ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนพัฒนาการ
ศึกษาในอำ�เภอบางสะพานในระยะยาว นับเป็น
โอกาสดีที่องค์กรเอกชนอย่างกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้ ห ยิ บ ยื่ น โอกาสในการสนั บ สนุ น ทุ น พั ฒ นา
สถานศึกษาด้วยงบประมาณที่สูงให้แก่สถาน
ศึ ก ษาเป้ า หมายจำ � นวน 35 แห่ ง ในเขตพื้ น ที่
บางสะพาน
		 “ขอฝากให้ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จงใช้โอกาส
ที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำ�
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปีเข้าร่วมเสนอ
ในโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาสถาน
ศึกษาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยาและเป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาองค์ ร วม 3 มิ ติ ข องการศึ ก ษา
คือ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียน ผมขอขอบคุณในความมุ่งมั่นของทุกๆ
ภาคส่วนที่ร่วมกันทำ�ให้โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษานีเ้ กิดขึน้ ซึง่ ท้ายสุด
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
บางสะพาน ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อลูกหลาน
เราชาวบางสะพานอย่างยั่งยืนต่อไป และขอให้
โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้ประสบความสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับ”
		 นางสาววีณา อัครธรรม ผูท้ รงคุณวุฒิ จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กล่าวว่า “สำ�หรับการจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ภายใต้ โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน แต่ ล ะโรงเรี ย นควรมี ก ารประชุ ม
ภายใน เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาของโรงเรียน พิจารณา
ว่าควรจะชูกจิ กรรมใดเป็นเสาหลักของการพัฒนา

แล้วนำ�มาจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี ให้มคี วามโดดเด่น โดยระบุกจิ กรรมและ
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
และสามารถวัดผลได้ เน้นการแข่งขันกับตัวเอง
สร้ า งจุ ด แข็ ง และพั ฒ นาจุ ด อ่ อ นของโรงเรี ย น
โดยจัดสรรงบประมาณของกลุ่มเหล็กสหวิริยา
คู่ขนานไปกับงบประมาณของรัฐที่โรงเรียนได้
รับอยู่ปกติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจประสบปัญหา
เกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ
		 และสำ�หรับโรงเรียนทีเ่ คยได้รบั การคัดเลือก
และได้รับทุนสนับสนุนครบตามกำ�หนดสัญญา
แล้ว มีความประสงค์ที่จะส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี เข้าประกวดในครั้งนี้ ควร
จะเน้นการขยายการพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็น
เลิศในด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติม หรือต่อยอดจาก
กิจกรรมเดิม หรือต้องมีกิจกรรมในการพัฒนา
ขยายเครื อ ข่ า ยไปยั ง โรงเรี ย นอื่ น ๆให้ มี ค วาม
โดดเด่น และเห็นผลเชิงประจักษ์ในระยะเวลา 3 ปี
ดังนัน้ งบประมาณจากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ภายใต้
โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน จะเป็นงบประมาณที่ช่วยเติม
เต็มให้การทำ�งานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสดีที่ทางโรงเรียนจะได้
พั ฒนาองค์ รวม 3 มิ ติ ข องการศึกษาในสถาน
ศึกษา คือ พัฒนานักเรียน พัฒนาครูและพัฒนา
สถานศึกษา โดยการร่วมส่งแผนฯเข้ามาประกวด
ให้เกิดผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ดิฉันขอเป็น
กำ�ลังใจให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีได้อย่างสมบูรณ์
เพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิน่
อย่างยั่งยืนต่อไป”
		 นายจงรักษ์ วัตรสติ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
บ้านทุง่ เชือก กล่าวว่า “เป็นโครงการทีช่ ว่ ยพัฒนา
การศึกษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใน
การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ
3 ปีนั้น ทางโรงเรียนจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหา
ของโรงเรียน เพื่อสร้างจุดแข็ง แก้จุดอ่อน ทำ�ให้
เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง อันจะนำ�ไปสู่การแก้
ปัญหาที่ตรงจุด และสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเชือก จะส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี เข้าร่วมโครงการฯ อย่างแน่นอนครับ”

		 นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย ผู้อำ�นวยการ
โรงเรี ย นบ้ า นดอนทอง กล่ า วว่ า “โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ เนื่องจาก
เป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือและเติมเต็มใน
สิ่งที่โรงเรียนขาด สนับสนุนยกระดับให้โรงเรียน
ได้มโี อกาสในการพัฒนาเด็กๆได้เพิม่ ขึน้ มากกว่า
เดิม ทำ�ให้เห็นถึงปัญหาของโรงเรียนและสามารถ
นำ�มาจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ
3 ปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนได้ในระยะ
ยาว นับเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางโรงเรียนจะได้
มีการพัฒนายกระดับศักยภาพนักเรียนในด้าน
ต่างๆ ดังนั้น ทางโรงเรียนจะขอใช้โอกาสนี้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เข้าร่วมโครงการฯ
อย่างแน่นอนค่ะ”
		 นายพิเศษ มากมา ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านสวนหลวง “โครงการกองทุนสหวิริยา เป็น
โครงการที่ ดี ม ากครั บ เพราะเป็ น โครงการที่
ช่วยสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาในท้องถิ่น
บางสะพาน สามารถกระตุ้นการทำ�งานในเชิง
ระบบของโรงเรียนให้เกิดขึ้น รวมถึงสนับสนุน
ทรัพยากรในด้านงบประมาณที่จะช่วยให้การ
ทำ�งานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้มีขวัญและกำ�ลังใจในการดำ�เนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆได้ในระยะยาว
และสำ�หรับกิจกรรมการประชุมชีแ้ จงรายละเอียด
โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี 2560 นี้ ยังได้รบั เกียรติ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1)
มาร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการฯคอยเป็น
พี่เลี้ยง ชี้แนะแนวทางในการจัดทำ�แผนฯให้มี
ทิศทางอย่างเป็นระบบมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่
ดีของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทางโรงเรียน
บ้านสวนหลวง จะนำ�ข้อมูลที่ทางคณะกรรมการ
โครงการฯได้ชี้แจงในวันนี้กลับมาวิเคราะห์ถึง
ปั ญ หาของโรงเรี ย นในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ นำ � มา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ�แผนฯ ให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้นต่อไปครับ”

่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ วบ้านทางสาย
X เอสเอสไอร่วมเปิดงานหมูบ
X เอสเอสไอมอบเกียรติคุณยกย่องวิทยากรภายในและครูพี่เลี้ยง

ประจำ�ปี 2559 นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี เป็นประธานในงาน “SSI Trainer Day 2017” พร้อมมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่วทิ ยากร
ภายในและครูพี่เลี้ยงประจำ�ปี 2559 ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัท จำ�นวน 187 คน เพื่อแสดง
ความยกย่องและขอบคุณในการสละเวลามาทำ�ประโยชน์ ร่วมทอดถ่ายความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการทำ�งานให้แก่เพื่อนพนักงาน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และ
บุคคลภายนอกได้รับความรู้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สอนให้ง่าย
ถ่ายทอดให้จำ� นำ�สู่ความสำ�เร็จ” จากอาจารย์กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
ที่ผ่านมา ณ อาคารออดิทอเรียม โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
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ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงานหมู่บ้าน
OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว หรือ “OTOP Village Champion“ ณ บริเวณชายหาดบ้านทางสาย หมูท่ ่ี 9
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน รวมทั้ง
ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหาร ตำ�รวจ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน เข้า
ร่วมงาน ซึ่งหมู่บ้าน OTOP บ้านทางสายเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีผลิตภัณฑ์
จากอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นโครงการที่ทางเอสเอสไอ
ได้ร่วมดำ�เนินการและสนับสนุนผ่านคณะกรรมการสภาผู้นำ�บ้านทางสายและธนาคารชุมชน
บ้านทางสาย
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2560

ชิงทุนวิจัย

ต่อจากหน้า 1

เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างใน
ประเทศ โดยทำ�กิจกรรมนำ�ร่องเข้าให้ความรู้
แก่นสิ ติ นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 5 มหาวิทยาลัย พร้อมลุยต่อกิจกรรม
มอบทุนสนับสนุนการดำ�เนินโครงงานศึกษา
วิจัย “ปริญญานิพนธ์” สำ�หรับปี4 ที่ทำ�การ
ศึ ก ษาเรื่ อ งเหล็ ก รี ด ร้ อ นในอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง 10 ทุน ทุนละ
20,000 บาท โดยมี
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ ว
ชาญจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบั น เหล็ ก และ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง
ชาติ (MTEC) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และเอสเอสไอ เป็นผู้ตัดสิน
		นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป
แผนกพัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า
“บริษทั มุง่ มัน่ ดำ�เนินตามวิสยั ทัศน์เป็น “บริษทั เหล็ก
ชั้นนำ�ด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” พันธกิจ
“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความ
เชือ่ มัน่ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างยัง่ ยืน” จึงได้จดั ทำ�

โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for
Young Engineers Program 2017” ขึ้น เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ เรื่องเหล็กรีดร้อน
ให้แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 3 - 4 ภาควิ ช า
วิศวกรรมโยธา เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต และนวัตกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำ�หรับการใช้ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง อันสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลือ่ น
ประเทศไทย 4.0 สร้างการรับรู้และคุณประโยชน์
ของการนำ�เหล็กไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พัฒนา

โครงสร้างเหล็ก ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้
ดำ � เนิ น การสิ้ น สุ ด ไปแล้ ว เมื่ อ เดื อ นเมษายนที่
ผ่านมา”
		 นายณัฐพล กล่าวอีกว่า “ปัจจุบันโครงการ
อยู่ในระยะที่สอง โดยขณะนี้กำ�ลังเตรียมการ

ต่อยอดสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมและการนำ�ไปใช้จริง
เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างในประเทศ
		 โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ แ บ่ ง การดำ � เนิ น
โครงการเป็นสองระยะ ระยะแรกได้เริ่มดำ�เนิน
โครงการโดยได้จัดทำ�กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนสำ�หรับการก่อสร้าง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กในแง่มุม
ต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตเหล็ก การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล็กแห่ง
อนาคต ผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก.) และพืน้ ฐาน
การคำ�นวณและการออกแบบทางวิศวกรรม

จัดกิจกรรม คือ การชิงทุนสนับสนุนการดำ�เนิน
โครงงานศึกษาวิจัย “ปริญญานิพนธ์” ซึ่งขณะนี้
การดำ�เนินงานอยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาตัดสินก่อนประกาศโครงการและ
รับสมัครต่อไป
		 การสนับสนุนทุนการดำ�เนินโครงงานศึกษา
วิจยั “ปริญญานิพนธ์” ให้แก่ นิสติ นักศึกษา ชัน้ ปี
ที่ 4 โดยมุง่ เน้นให้นสิ ติ นักศึกษา ได้จดั ทำ�ปริญญา
นิพนธ์ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการนำ�เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
สำ � หรั บ งานก่ อ สร้ า ง รวมไปจนถึ ง การพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง ในมิติต่าง ๆ เช่น การ

“เอสเอสไอ...รั ก ษ์ ช ายหาด” (SSI Beach Clean-up)
ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความคิดและ
เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกันดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการ
ทำ�กิจกรรมร่วมกันเก็บขยะชายหาดแม่รำ�พึง อำ�เภอ
บางสะพาน เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรเป็นประจำ�ทุกปี

มาตรฐานสากล (ISO 14001) ตั้งแต่ปี 2542 และผ่านการ
ตรวจประเมิน และได้รบั การรับรองอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา
		 “ที่เอสเอสไอเรามีสำ�นักจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยโรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนิน
การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานผลิต
อื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผูค้ วบคุมและผูป้ ฏิบตั งิ านประจำ� ระบบควบคุมบำ�บัดมลพิษ
นํ้า อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย”
		 สำ�หรับภายนอกพื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำ�เนิน
การร่วมกันกับบริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา และหน่วยงาน

สร้างความสวยงามให้แก่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของ
คนชาวบางสะพานให้ปราศจากขยะ และสร้างสมดุล
แก่ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำ�คัญของอำ�เภอบางสะพาน
		 “บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า อุ ต สาหกรรมเหล็ ก เป็ น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต บริษทั จึงให้ความสำ�คัญ
อย่างต่อเนือ่ งกับการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดทำ�รายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ยังมีการนำ�ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

ต่างๆ ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสำ�นึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี อาทิ โครงการค่ายนักอนุรักษ์
รุ่นเยาว โครงการนักสืบสายนํ้า โครงการปั่นรักษ์ ปัน
ยิ้ม โครงการบางสะพานคาร์ฟรีเดย์ กิจกรรมอาสาที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรม
ทำ�ความสะอาดชายหาดแม่รำ�พึงที่เราดำ�เนินการร่วม
กับผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชน เยาวชน พนักงาน และ
หน่วยงานในพื้นที่ดำ�เนินการมาตลอดทุกปี”
		 นายผดุงศักดิ์กล่าวอีกว่า ในปีที่แล้วกิจกรรมดัง
กล่าวสามารถรวบรวมขยะได้ถึง 2,600 กิโลกรัม ปีนี้จึง
เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนทุกปีทผี่ า่ น
มา ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้า
องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน

รักษ์ชายหาด
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พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ให้ประโยชน์ด้าน
วิศวกรรมและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การพัฒนา
เครื่องมือสำ�หรับการวิเคราะห์คำ�นวณ หรือการ
ศึกษาความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดย
การดำ�เนินกิจกรรมสนับสนุนทุนดำ�เนินโครงงาน
ศึกษาวิจยั “ปริญญานิพนธ์” จะมี คณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ รงคุณวุฒจิ าก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
และบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรีจำ�กัด (มหาชน)
เป็นผูต้ ดั สิน โดยทุนการทำ�
ปริญญานิพนธ์ แบ่งเป็น
10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
กำ�หนดระยะเวลาในการ
ส่งผลงาน ระหว่างเดือน
สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ซึ่ ง จะประกาศให้ ท ราบ
อย่างเป็นทางการอีกครัง้ ”
ผู้จัดการทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจเหล็กงาน
ก่อสร้าง กล่าวทิ้งท้ายว่า “หากนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในสาขาวิชาวิศวกรรมท่านใดสนใจสมัครชิงทุน
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวสามารถทำ�การศึกษา
ข้อมูลเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนได้เลย หรือมีขอ้
สงสัยสอบถามเกีย่ วกับเรือ่ งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
รีดร้อน เหล็กสำ�หรับการก่อสร้าง นวัตกรรมต่างๆ
ผมยินดีให้ความรูแ้ ละคำ�ปรึกษาครับสามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 02 - 630 - 0280 - 6 ในช่วงเวลา
ทำ�การ หรือทางอีเมลที่ nuttapons@ssi-steel.com”

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เวลา 8.00 น. เพือ่ แสดง
พลังในการรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและท้องถิ่น
ร่วมกัน
		 ทั้ ง นี้ องค์ ก ารสหประชาชาติ (United

Nation : UN) ได้กำ�หนดการรณรงค์ภายใต้
แนวคิด “Connecting People To Nature” และ
คำ�ขวัญ “I’m With Nature” (ชีวิตฉันผูกพันกับ
ธรรมชาติ)
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		 “เมือ่ เร็วๆ นี้ กลุม่ พนักงานจิตอาสาเอสเอสไอ
จำ�นวน 20 คน ภายใต้โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ
250 ความดีพนั ดวงใจอาสาเดินทางไปร่วมดำ�เนิน
กิจกรรมทำ�ฝายชะลอนํ้า 2 แผ่นดิน และร่วมส่ง
มอบฝายฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน ณ บ้านคลองลอย โดยกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการดำ�เนินงานของฝ่ายงานปกครองอำ�เภอ
บางสะพานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวไทยและชาว
เมี ย นมาร์ ภ ายใต้ โ ครงการสร้า งความสัม พัน ธ์
ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to
People Connectivity) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ชะลอ
และกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้วยการสร้างฝาย
ขวางทางกั้ น ลำ � นํ้ า ในบริ เ วณต้ น นํ้ า เพื่ อ ใช้ ใ น
การเกษตรกรรม แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนนํา้ และ
ปัญหานํ้าท่วมอย่างยั่งยืน”
		 กิจกรรมทำ�ฝายชะลอนํ้า ได้มีการจัดทำ�
จำ�นวน 89 ฝาย ใช้วัสดุในพื้นที่ เช่น ก้อนหินที่
มีขนาดเล็กและใหญ่ กิ่งไม้ ไม้ล้ม ขอนไม้ขนาด
ใหญ่ รวมทั้งกระสอบทรายมากั้นบริเวณลำ�ธาร
เพือ่ ขวางแนวทางไหลของนํา้ หรือชะลอความแรง
ของนํา้ จากยอดเขาลงมาพืน้ ทีร่ าบ และยังกักเก็บ
นํ้าไว้ในลำ�ธารได้นานยิ่งขึ้น
		 นายเลิศยศ แย้มพราย ปลัดอาวุโสฝ่าย

TCR
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เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกและพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ตนเอง ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้เกิด
ความภาคภูมใิ จในผลงานซึง่ เกิดขึน้ จากพนักงาน
ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึงระดับบน ทำ�ให้เกิด
ความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อัน
นำ�มาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กรใน
การตอบสนองความต้ อ งการ
ของลูกค้า การลดต้นทุนและ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งาน
ให้ดียิ่งขึ้น
		 ล่าสุดทีม Anti Break Down
ประกอบด้วย 1. นายทวีศักดิ์
ดิเจริญ 2. นายสุทัศน์ งามขำ� 3.
นายภาคภูมิ ปัญญาถม 4. นาย
ธนกฤต หัสมี และ 5. นายศุภชัย

ความมั่นคงอำ�เภอบางสะพาน กล่าวว่า “ผมขอ
ขอบคุณทุกส่วนงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน
ประชาชน ตำ�รวจ ทหาร รวมทัง้ พนักงานจิตอาสา
ของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ทีไ่ ด้เสียสละเวลามาช่วยกันร่วมสร้างฝายเพือ่ กักเก็บ
นํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง นับว่าเป็นความร่วมแรงร่วม
มือทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนบางสะพานเป็นอย่าง
ยิ่งช่วงฤดูแล้งทำ�ให้ปริมาณนํ้าลดน้อยลงและคง

เหลือไม่มากที่จะนำ�มารดพืชผลทางการเกษตร
แต่การสร้างฝายชะลอสามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และช่วยชะลอความแรงของนํ้าที่จะไหล
กัดเซาะทีด่ นิ ของเกษตรกร และเป็นการป้องกันไม่
ให้นํ้าท่วมในพื้นที่ตัวอำ�เภอบางสะพานอีกด้วย”
		 นางสาวอุมารินทร์ แก้วขำ� พนักงาน
เอสเอสไออาสา กล่าวว่า “พอทราบข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสร้างฝายชะลอนํา้ 2 แผ่นดินก็รบี

สมัครเข้าร่วมทันที เพราะเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์
มากๆ ได้ช่วยให้เกษตรกรได้กักเก็บนํ้าไว้ใช้ พอ
วันจริงที่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็สนุกมาก ได้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของพีน่ อ้ ง
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาร์ รวมทั้งพี่ๆ ตำ�รวจ
ทหาร ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองลอย นับเป็น
กิจกรรมทีด่ แี ละมีประโยชน์มากๆ ค่ะ ถ้ามีกจิ กรรม
จิตอาสาแบบนีอ้ กี จะสมัครเข้าร่วมอีกแน่นอนค่ะ”

เลิศนิธิพร ได้ค้นวิธีการแก้ปัญหาแกนกระบอก
สูบของชุดพลิกม้วนเหล็ก (Up Ender Saddle) ขาด
สำ�เร็จสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขึ้นในการซ่อม
บำ�รุง ได้ปีละ 160,000 บาทซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยม
		 นายทวีศักดิ์ 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 ทำ�ให้ทีม Anti Break Down รับปัญหา
นี้มาแก้ไข ผ่านการทำ�กิจกรรม T1 (QCC) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวพลิกม้วนเหล็กทำ�งาน
เฉลี่ยประมาณ 144 ครั้ง/วันในการดึงคอยล์ที่วาง
บนฐานรับ (Saddle) ผ่านตัว Base Liner ซึ่งในการ
ดึงแต่ละการเคลื่อนที่ของฐานรับ ซ้าย-ขวา 2 ตัว
อาจไม่พร้อมกันอย่างสมบูรณ์ ทำ�ให้เกิดการเยือ้ ง
และทำ�ให้มแี รงเฉือนทีแ่ กนกระบอกสูบ ทำ�ให้แกน

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

แกนกระบอกสูบ และระบบยึด
ให้สามารถขยับตัวได้คล้ายกับ
เพลาลากรถพ่ ว ง และนำ � มา
ดำ�เนินการติดตั้งอุปกรณ์แบบ
ใหม่ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน
2560 จนถึงปัจจุบัน ยังสามารถ
ใช้งานได้ดี ไม่พบปัญหาการ
ขาดของแกนกระบอกสูบเลย
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบำ�รุง ได้ปีละ 160,000
บาท
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