ปที่ 8 ฉบับที่ 157 ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เอสเอสไอเขมลดกาซเรือนกระจก
อบก.มอบประกาศนียบัตรเชิดชู
TCRSSโชวศกั ยภาพ

งานควบคุมคุณภาพ
ผลงานไดรบั คัดเลือก
นําเสนอในระดับชาติ
โรงงาน TCRSS ลุยทํากิจกรรม
QCC (Quality Control Circle)
ตอเนือ่ ง เพือ่ การพัฒนา ปรับ
ปรุงคุณภาพงาน ลาสุดสงทีม
ชนะเลิ ศ กิ จ กรรมประกวด
QCC 2017 ภายในโรงงาน
เปนตัวแทนนําเสนอผลงาน
บนเวที J1 Conference 2017
ณ ประเทศญี่ ปุ น และเวที
Thailand Quality Prize 2018
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสบการณมาใชพฒ
ั นา
ปรับปรุงงานตอไป
นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช ว ย
กรรมการผูจ ดั การใหญ สายการ
ผลิต บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
อานตอ น.3
กลาววา

เอสเอสไอรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติลดกาซเรือนกระจก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ โดยนายประโพธ จูประชากรณ ผูจัดการสํานักพัฒนากลยุทธและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและกากอุตสาหกรรม
เปนผูแ ทนรับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(T-VER) จากดร.วิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะที่เอสเอสไอไดเขารวมและตัวอยาง
ที่ดีในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในงาน “รอยดวงใจ
รวมใจลดโลกรอน” ซึ่งจัดโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก.

เสริมแกรงธุรกิจSSIจับมือGAลงนาม
ศึกษางานกอสรางทีพ่ กั แบบโมดูลาร

เอสเอสไอผนึกบริษทั กรีนอารค (ประเทศไทย) จํากัด
หรือ GA ลงนามบันทึกความตกลงระหวางกัน เพื่อ
ศึกษาการกอสรางอาคารพักอาศัยแบบโมดูลารที่มี
ความสูง ราว 3 - 4 ชั้น ตลอดจนอาคารพักอาศัยที่มี
ความสูงปานกลาง ครอบคลุมถึงมิติดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม การผลิต การประกอบติดตั้ง รวม
ไปถึงดานการตลาด เพื่อเติมเต็มทักษะและความ
ชํานาญของบริษัท พรอมเดินหนาสูเปาหมายการ
สรางธุรกิจทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิผลของงานกอสราง
ในอนาคตได
นายณัฐพล สุทธิธรรม ผูจัดการทั่วไป แผนกธุรกิจ
เหล็กงานกอสราง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาวฅนเหล็กเอส
เอสไอวา “เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผานมา บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) โดยมีผูแทนบริษัท คุณวิน
วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม และกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ คุณนาวา จันทนสุรคน ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ
ใหญ สายธุรกิจ และบริษทั กรีนอารค (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
GA โดยมีผแู ทนบริษัท คือ Mr. Mark Tanner ประธานบริษัท
ซึ่งผมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมเปนสักขีพยานในการ
ลงบันทึกความรวมมือในครั้งนี้ เพือ่ ดําเนินการศึกษาดาน
งานกอสรางอาคารพักอาศัยแบบโมดูลาร”
โดยการศึกษานีม้ งุ เนนไปทีอ่ าคารพักอาศัยแนวราบ
เชน ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และโรงแรมภายในปม นํา้ มัน
(ทีม่ คี วามสูง ราว 3 - 4 ชัน้ ) ตลอดจนอาคารพักอาศัยทีม่ คี วาม
สูงปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Low Rise Condominium
คือคอนโดที่มีความสูงของอาคารไมเกิน 8 ชั้น (สูงไมเกิน
23 เมตร) การศึกษาจะครอบคลุมถึง
อานตอ น.2

1

สกูปา
หน

เอสเอสไอมุ งมั่น ลดการปลอ ย
กาซเรือนกระจกในกระบวนการ
ดํ า เนิ น งาน องค ก ารบริ ห าร
จัดการกาซเรือนกระจก (องค
การมหาชน) หรื อ อบก. มอบ
ประกาศนียบัตรเพือ่ เชิดชูเกียรติ
ผลงาน และตั ว อย า งที่ ดี ข อง
องคกรไทยในการบริหารจัดการ
และดําเนินกิจกรรมเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเปนกําลังใจ
ให แ ก ผู ที่ มี ส ว นร ว มในการลด
การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก
ภายในประเทศ จากการร ว ม
โครงการลดก า ซเรื อ นกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER)
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา ตามที่องคการ
บริ ห ารจั ด การก า ซเรื อ นกระจก
(องคการมหาชน) หรือ อบก. ไดจัด
งาน “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน”
ขึน้ เพือ่ ผลักดันใหภาครัฐ ภาคเอกชน
และทองถิน่ ไทย ลดกาซเรือนกระจก
อยางตอเนื่อง
อานตอ น.2

ทุนการศึกษา
กลุมเหล็กสหวิริยา

สรางโอกาส - สรางอนาคต
เยาวชนบางสะพาน น. 4

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
และกากอุตสาหกรรม เอสเอสไอ เป็นผู้แทน
บริษัทรับมอบ
		นายประโพธ จูประชากรณ์ กล่าวว่า
“ด้วยความมุง่ มัน่ ปฏิบตั แิ ละเป็นตัวอย่างทีด่ ี
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้
จากกิจกรรมขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั
ได้กำ�หนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและ
เป้าหมาย เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งการรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมกับภาค
ประชาชนและภาครัฐอย่างสมํา่ เสมอในการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความ
เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ประกอบด้วย
		 1. การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสู่ ชั้ น
บรรยากาศ 2. การปรับปรุงการจัดทำ�บัญชี
ก๊ า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก รเพื่ อ ให้ ก าร
ดำ � เนิ น งานเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
ครอบคลุมการเก็บและรายงานข้อมูล รวม
ถึงการทวนสอบบัญชีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยหน่วยงานภายนอก 3. การส่ง
เสริมกิจกรรม 3R มุ่งเน้นการลดของเสีย

จากกระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้น
สามารถนำ�กับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง ร้อยละ
99.24 ในปี 2559 4. การส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การ
เข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกกับภาครัฐบาลเพือ่ นำ�ไปสูส่ งั คม
คาร์บอนตํ่า 6. การศึกษาเรื่องการกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการนำ�ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ และได้
จัดทำ�รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
14064-1 โดยกำ�หนดขอบเขตขององค์กรแบบ
ควบคุมการดำ�เนินการ (Operational Control)
ที่สอดคล้องกับลักษณะการดำ�เนินงานของ
องค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
แต่ละประเภท และข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
		 นายประโพธ กล่าวว่า “นอกจากการ
ดำ�เนินงานดังกล่าวแล้ว เอสเอสไอยังได้
ร่วมดำ�เนินกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
คื อ โครงการ “ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาค

สมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(T-VER)” ด้วยการจัดทำ�โครงการในหัวข้อ
Recuperator ประสิทธิภาพสูง สำ�หรับเตา
Reheating Furnace 1 และ 2 ที่เอสเอสไอได้
ดำ�เนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งทำ�ให้
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
มากกว่า 13,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และโครงการ “นำ�ร่องระบบการซือ้
ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย” โดยเอสเอสไอได้
เป็น 1 ใน 4 ของบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็ก
ที่ ส มั ครเข้ าร่ วมโครงการ เพื่ อ ดำ �เนิ นการ
ทดสอบกฎการดำ�เนินงานและระบบ MRV
เป็นผลทำ�ให้ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร
ในครั้งนี้
		 “ผมต้องขอขอบคุณพวกเราชาวเอสเอสไอทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นดำ�เนินงานเพื่อลด
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
และขอบคุณองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ที่เล็งเห็นผลการ
ดำ�เนินงานของเอสเอสไอและได้คัดเลือกให้
ได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้”

ที่แต่ละบริษัทยังขาดอยู่
		 นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หน้าที่
มิติด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การผลิต หลักของ GA คือการดำ�เนินการด้านงาน
การประกอบติดตั้ง รวมไปจนถึงด้านการ สถาปัตยกรรมและการทำ�แบบรายละเอียด
ตลาดด้วย
		 นายณัฐพล กล่าวว่า บริษัท กรีนอาร์ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ GA เป็นบริษัท
สถาปนิ ก ที่ มี ป ระสบการณ์ จ ากประเทศ
ออสเตรเลี ย และมี ก ารเข้ า มาเปิ ด สาขา
ที่ ป ระเทศไทย มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
การออก แบบสถาปัตยกรรมอาคาร และ
ประสบการณ์ดา้ นออกแบบและก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ (Modular System) ซึ่งทั้งสอง
เรือ่ งเป็นสิง่ ทีเ่ อสเอสไอยังไม่มคี วามชำ�นาญ
ในขณะที่ เ อสเอสไอมี ค วามชำ � นาญด้ า น
วัสดุ และผลิตภัณฑ์ตลอดจนการจัดการใน ของระบบโมดูลาร์ (Modular System) เพื่อ
ฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานก่อสร้าง ให้ ส ามารถประกอบติ ด ตั้ ง ได้ ง่ า ยและมี
ดังนั้น ความร่วมมือกันระหว่างสองบริษัท ประสิทธิภาพ ในขณะที่หน้าที่หลักของเอส
จึงเป็นการเติมเต็มทักษะและความชำ�นาญ เอสไอ คือ การหาแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม

ทั้งด้านคุณภาพและด้านราคา การศึกษา
ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก การศึกษา
และการวางแผนการผลิต Modular System
ตลอดจนการประเมินราคาของ Modular
System ที่ จ ะผลิ ต
ขึ้ น ต่ อ ไป นอกจาก
นี้ SSI ยังมีหน้าที่ใน
การหาพันธมิตรและ
เชื่ อ มต่ อ กั บ ลู ก ค้ า
เป้ า หมายที่ เ ป็ น ผู้
ประกอบการราย
ใหญ่ของประเทศอีก
ด้ ว ยเพื่ อ เดิ น หน้ า สู่
เป้ า หมายเดี ย วกั น
คือการทำ�โครงสร้าง
สำ�เร็จรูปที่พร้อมยกประกอบติดตั้ง สร้าง
ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของงาน
ก่อสร้างในอนาคตได้
		 ระบบโมดู ล าร์ (Modular System)

ลักษณะของงานก่อสร้างประเภทนี้คือการ
สร้างส่วนของอาคารเป็นหน่วย (unit) ที่มี
ลักษณะเดียวกันจำ�นวนมากมาประกอบเข้า
ด้วยกันที่หน้างาน โดยหน่วยเหล่านี้จะถูก
ประกอบล่วงหน้าจากโรงงาน ซึ่งจะเหมาะ
กับรูปแบบอาคารที่มีลักษณะหน่วยเหมือน
กัน เช่น โรงแรม อพาร์ตเม้นท์ อาคารเรียน
บ้าน ฯลฯ ในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทในงาน
ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กอย่างมาก
		 งานก่ อ สร้ า งแบบโมดู ล าร์ ส่ ง ผลต่ อ
วงการก่อสร้างหลายด้าน อาทิ 1) ลดด้าน
เวลาในการก่อสร้าง 2) ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการหน้างานก่อสร้างลดลง ลด
นํ้าหนักฐานราก ส่งผลให้ค่าก่อสร้างลดลง
3) ประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงาน
ก่อสร้างสูงขึ้น 4) มลภาวะในการก่อสร้าง
ลดลง การรื้อถอนทำ�ได้ง่าย 5) เพิ่มโอกาส
สำ�หรับการผลิตหน่วย (unit) สำ�หรับขนส่ง
เพื่อจำ�หน่ายไปยังต่างประเทศ

ต่อจากหน้า 1

เป็นการเชิดชูเกียรติ ผลงานและตัวอย่าง
ที่ดีขององค์กรไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน
ในการบริหารจัดการและดำ�เนินกิจกรรม
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นกำ�ลังใจให้แก่
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนตํ่านั้น อบก.ได้พิจารณา
คัดเลือกให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สมควรได้รบั
มอบประกาศนียบัตร ในประเภทโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) ในครั้ ง นี้ ด้ ว ย
โดยได้รับเกียรติจากดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการสำ�นัก
พัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

เสริมแกร่งธุรกิจ

ต่อจากหน้า 1

สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้าน
คุณภาพการให้บริการ นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง

X

เอสเอสไอเข้ม

พาณิชย์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ (Trade Association
Prestige Award : TAP Award) ให้แก่ นายเชาวรัตน์ จัน่ ประดับ นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย ซึง่ ผ่านการพิจารณาตามหลักระบบการบริหารงานและประเมินผลทัว่ ทัง้ องค์กร
(Balanced Scorecard) เพือ่ เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยทีม่ ี
การบริหารจัดการธุรกิจทีเ่ ป็นเลิศตาม ตกม.สากล เป็นพลังในการขับเคลือ่ นการค้าของ
ไทยให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใน
งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำ�ปี 2560 “Together is Power 2017” โดยมี ดร.พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสนั่น อัง
อุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ
โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

TCRSS

ต่อจากหน้า 1

“บริษัทได้มีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรม
กลุม่ QCC (T1) เป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมใน
ด้านการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพงาน
โดยทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น รากฐานสำ � คั ญ ในการแก้ ไ ข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา และเกิดการเรียนรู้แก่พนักงาน
ตลอดเวลา ซึ่งในการประกวด QCC 2017 ใน
ครั้งนี้ ผลงานการคิดวิธีลดนํ้าเสียประเภท
นํ้ามัน (Waste oil) ของทีม H2O Group ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
		ซึง่ ทีมนีเ้ กิดจากการรวมตัวของพนักงาน
ในส่วนของ Utility และ ARP ที่มีหน้าที่ผลิต
ไอนํ้า บำ�บัดนํ้าเสีย และฟื้นฟูกรดที่ใช้แล้ว
โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
แต่ละระบบ พบว่าปริมาณค่าใช้จ่าย Waste
oil ที่ Mill oily batch waste basin มีคา่ ใช้จา่ ยสูง
ถึง 530,000 บาท/ปี จึงเป็นที่มาให้ทีมทำ�การ
ศึกษา และร่วมกันทดลองในหัวข้อดังกล่าว
และได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องการลดปริมาณ
Waste oil ลงจาก 355 m3 ให้ลดลงเหลือ 280
m3 หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 20 ด้วยการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และดำ�เนินการแก้ไขด้วย
เครื่องมือตามหลักการ QCC ดังนี้
1. Return Waste oil จากก้นบ่อ ด้วยการติด
ตั้งท่อดูดที่ก้นบ่อเข้ากับ Mill oily pump no.2
2. ลดการใช้นํ้าฉีดล้าง ด้วยการติดตั้งท่อ
กับหัวฉีดนํ้า และพื้นที่สำ�หรับยืนฉีดนํ้า
3. ลดปริมาณนํา้ ทีก่ ระบวนการแยกนํา้ มัน
ด้วยการลดปริมาณนํา้ ที่ Flot oil Pit และ Load
นํ้ามันใส่ถุงโดยผสมปูนขาว
		 หลังจากปรับปรุงสามารถรองรับนํา้ เสีย
ประเภทนํ้ามันจากกระบวนการผลิตได้ใน
กรณีฉุกเฉิน ลดมลภาวะทางกลิ่นพนักงาน
ปฏิบัติงานได้ง่าย และมีความปลอดภัย โดย
สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้ถึง
964,000 บาท/ปี
		 นายเฉลิม กล่าวว่า นอกจากการชนะ
เลิ ศ การประกวดกิ จ กรรม QCC ภายใน
โรงงานแล้ว ทีม H2O Group ยังได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานบนเวที J1 Conference 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย และเป็น
ตัวแทนประกวดบนเวที Thailand Quality Prize
2018 รุน่ Manufacturing QCC Prize ร่วมกับทีม
ของบริษทั อีกหนึง่ ทีมคือ Phenomenon สังกัด
ส่วน Electrical Maintenance (EM)
		 เวทีนำ�เสนอผลงาน Thailand Quality
Prize 2018 รุ่น Manufacturing QCC Prize จัด
โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หรือ สสท. เพื่อให้เป็นเวทีสำ�หรับบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จนถึ ง ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ได้ แ สดงความสามารถ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ผา่ นกรณีศกึ ษา (Best practice)
ของแต่ละองค์กร (ขณะนีผ้ ลการนำ�เสนอ ผล

งานอยูร่ ะหว่างการตัดสินของคณะกรรมการ)
		 นายเฉลิม กล่าวว่า สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ อันดับ
แรกคือ คัดเลือกจากเอกสารสรุปกิจกรรม
คือ Slide ในการนำ�เสนอผลงาน ต้องไม่เกิน
40 แผ่น จะต้องมีรายละเอียดขั้นตอนการทำ�
QCC Story ครบถ้วน การใช้เครื่องมือ QCC
ในแต่ละขั้นตอนถูกต้อง เหมาะสม มีที่มาที่

โรงแรมโฟร์วิงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งจากการเตรียม
ความพร้อมก่อนการนำ�เสนอผลงาน ทางทีม
งานก็ได้ซักซ้อมรูปแบบการนำ�เสนอผลงาน
และตอบคำ�ถามอย่างเข็มข้น ทำ�ให้การนำ�
เสนอผลงานผ่านไปได้ด้วยดี โดยทางคณะ
กรรมการได้กล่าวชมถึงจุดเด่นของทีม คือ
การทำ� Animation และเสริมการใช้ภาพวิดโี อ
ประกอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับชม ได้มองเห็น
ภาพการทำ�งานจริงๆ และเข้าใจได้งา่ ยยิง่ ขึน้

ที่น่าชื่นชมในฐานะตัวแทน TCRSS ในการ
เผยแพร่กิจกรรม QCC โดยทีมงานทุกคนจะ
นำ�ข้อแนะนำ� รวมทัง้ รูปแบบการนำ�เสนอผล
งานของบริษทั อืน่ ๆ และประสบการณ์การนำ�
เสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ กลับมา
ถ่ายทอดให้เพื่อนๆ พนักงานภายในหน่วย
งานที่ตนเองสังกัดต่อไป โดยทางสมาคมฯ
จะแจ้งผลการนำ�เสนอผลงานรอบคัดเลือก
ต่อไป

ไปชัดเจนจะต้องได้คะแนนเฉลีย่ มากกว่า 70
คะแนน จึงผ่านรอบคัดเลือกเอกสาร
		 จากการประกาศผลการคัดเลือก วันที่
6 กันยายน 2560 จำ�นวนกลุ่มผ่านเข้ารอบ
42 ทีม จากทั้งหมด 71 ผลงาน 40 องค์กร ซึ่ง
TCRSS ผ่านในรอบคัดเลือกทัง้ 2 ทีม เมือ่ ผ่าน
เข้าสู่รอบแรกแล้วจะต้องเข้าสู่รอบการนำ�
เสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา
		 โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทีม H2O
Group ได้เข้าร่วมนำ�เสนอผลงาน Thailand
Quality Prize 2018 รุ่น Manufacturing ที่

		 และเมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2560 ที ม
Phenomenon ก็ได้เข้าร่วมนำ�เสนอผลงาน
Thailand Quality Prize 2018 รุน่ Manufacturing
เป็นทีมที่ 2 ของ TCRSS ซึ่งเมื่อนำ�เสนอผล
งานจบ ก็ได้รับคำ�ชมจากคณะกรรมการ ใน
เรื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีความเหมาะ
สม ชัดเจน มีทมี่ าทีไ่ ป พร้อมทัง้ ให้ค�ำ แนะนำ�
สำ�หรับการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการนำ�มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อไม่ให้เสียเวลา และแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด
		 ซึง่ การนำ�เสนอผลงานของทัง้ 2 ทีมเป็น

		 QCC (Quality Control Circle) ถือเป็น
ระบบหนึ่งในการบริหารจัดการ ที่ได้พิสูจน์
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
วัดผลเชิงรูปธรรมได้อย่างชัดเจน โดยผ่าน
กระบวนการที่มีส่วนร่วมของพนักงานทุก
คน ในการปรับปรุงพัฒนางานทีต่ นเองรับผิด
ชอบ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ฝึกการทำ�งาน
เป็นทีม คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
สามารถนำ�เสนอผลงานได้ด้วยความภูมิใจ
นับได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่ม
ขวัญกำ�ลังใจแก่พนักงาน

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
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ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เปนที่ทราบ
กันดีวา ตลอด
ระยะเวลาการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
25 ป ที่ ผ า นมาในพื้ น ที่ อํ า เภอ
บางสะพาน กลุมเหล็กสหวิริยามี
ความตั้งมั่นในการดําเนินธุรกิจ
ควบคูกับการรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
โดยจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชน
ดานตางๆ มาอยางตอเนื่อง โดย
เฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาชุมชน
ด า นการศึ ก ษาของเยาวชนใน
ทองถิ่นที่เปนพื้นฐานสําคัญอัน
จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนใน
ดานอื่นๆ ตอไป
โครงการมอบทุนการศึกษากลุม
เหล็กสหวิรยิ านับเปนโครงการพัฒนา
ชุ ม ชนด า นการศึ ก ษาที่ ก ลุ ม เหล็ ก
สหวิ ริ ย าได ดํ า เนิ น การมาอย า งต อ
เนื่องถึง 24 ป นับตั้งแตป พ.ศ.2537
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริม
และเปดโอกาสใหเยาวชนที่เรียนดี
ประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะ
นํามาซึ่งการพัฒนาตนใหกลายเปน
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
และกลายเปนบุคลากรคุณภาพของ
ทองถิ่นและชุมชน เปนแรงขับเคลื่อน
ใหทองถิ่น ชุมชน และประเทศพัฒนา
ตอไปไดอยางยั่งยืน รวมถึงเปนแบบ
อยางที่ดีแกเยาวชนรุนตอไป
และสํ า หรั บ โครงการมอบทุ น
การศึกษากลุม เหล็กสหวิรยิ าประจําป
2560 นีก้ ลุม เหล็กสหวิรยิ าซึง่ ประกอบ
ไปดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษทั เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
บริ ษั ท บางสะพานบาร มิ ล จํ า กั ด
(มหาชน) (BSBM) บริษัท เหล็กแผน
เคลือบ จํากัด (TCS) และบริษัท เวสท
โคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) ได
ร ว มกั น มอบทุ น การศึ ก ษาให แ ก
เยาวชนจากสถานศึ ก ษาในเขต 4
ตํ า บลบริ เ วณรอบที่ ตั้ ง ของโรงงาน
กลุมธุรกิจเหล็กกลุมเหล็กสหวิริยา
บางสะพาน คือ ตําบลแมราํ พึง ตําบล
กําเนิดนพคุณ ตําบลพงศประศาสน
และตําบลธงชัยจํานวน 259 ทุน มูลคา

รวม 625,000 บาท โดยแบงประเภทการ
มอบทุนดังนี้ ทุนการศึกษาระดับชัน้ ประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษาจากสถานศึกษา 22
แหงในเขต 4 ตําบล จํานวน 249 ทุน มูลคา
275,000 บาท ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับ
ปริญญาตรีจาํ นวน 2 ทุน มูลคา 70,000 บาท
ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี

สหวิริยาแจงความจํานงสนับสนุนทุนการ
ศึกษาใหแกเยาวชนบางสะพานจํานวน
164 ทุน รวมมูลคา 202,500 บาท
ความรูสึกของนอง ๆ เยาวชนที่ได
รับทุน ทําใหเราไดทราบวา โครงการนี้ไม
เพี ย งแต ช ว ยแบ ง เบาภาระให ใ ห กั บ พ อ
แมพี่นองชาวบางสะพาน แตยังชวยสราง

ทุนการศึกษา
กลุมเหล็กสหวิริยา

สรางโอกาส
สรางอนาคต
เยาวชนบางสะพาน

ภายใต “โครงการครูสรางเด็ก เหล็กสราง
ครู” จํานวน 8 ทุน มูลคา 280,000 บาท
นอกจากนี้ พ นั ก งานบริ ษั ท ในกลุ ม
เหล็ ก สหวิ ริ ย า ได มี ส ว นร ว มในการ
สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให แ ก เ ยาวชน
บางสะพาน เพิ่มเติมจากสวนของบริษัท
ภายใต กิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อนอง” ซึ่งใน
ป 2560 นี้มีพนักงานบริษัทในกลุมเหล็ก

โอกาสทางการศึกษาใหกบั เยาวชนทองถิน่
ซึ่งจะเปนพลังและอนาคตที่สําคัญสําหรับ
ครอบครั ว และพื้ น ที่ อํ า เภอบางสะพาน
อีกดวย
เด็กหญิงรภัทร แขกเมือง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดอน
สงา “ภาระคาใชจายครอบครัว ของหนู
ค อ นข า งเยอะมาก พ อ ต อ งทํ า งานหนั ก

เพื่อหาเงินสงใหหนูกับพี่ชายไดเรียน
หนังสือ การไดทุนการศึกษาในครั้งนี้
ทําใหหนูไดชวยแบงเบาภาระของพอ
ได หนูดีใจมาก และหนูจะตั้งใจเรียน
ใหมาก”
เด็กชายสรสิช ธนทาน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบาน
ห ว ยทรายขาว “ผมจะนํ า ทุ น การ
ศึ ก ษานี้ ไ ปใช ใ นด า นการศึ ก ษาให
เกิดประโยชนสูงสุดครับ แมของผม
สุขภาพไมคอยแข็งแรง ผมจะตั้งใจ
เรียนหนังสือ จบมาจะไดทํางานเลี้ยง
ดูแมของผมได การไดทนุ การศึกษาใน
ครั้งนี้ ทําใหผมไดชวยแบงเบาภาระ
ของแมไดบาง”
นางสาวอังคณา คงขํา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
ดอนสงา “หนูขอขอบคุณกลุมเหล็ก
สหวิ ริ ย าที่ ม อบทุ น การศึ ก ษาให แ ก
หนู หนู จ ะนํ า ทุ น การศึ ก ษานี้ ไ ปซื้ อ
อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียน และเก็บ
ไวเปนทุนสําหรับศึกษาตอในอนาคต
เพือ่ ชวยแบงเบาภาระคาใชจา ยใหกบั
ครอบครัวของหนู”
นายชัชวาร สิทธิสาร พนักงาน
กลุมเหล็กสหวิริยา กลาววา “สําหรับ
โครงการมอบทุนการศึกษากลุม เหล็ก
สหวิ ริ ย า เป น โครงการที่ ดี ม ากเลย
ครับ เพราะเปนโครงการทีส่ รางโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนองๆ เยาวชน
ในอําเภอบางสะพานไดเปนอยางดี
เพราะบางครอบครัวอาจมีภาระคาใช
จายที่คอนขางสูง รายไดที่ไดรับ บาง
ครั้งอาจไมเพียงพอตอการนํามาเปน
คาใชจายทางการศึกษาใหกับนองๆ
ทํ า ให น อ งๆ เยาวชนหลายคนขาด
โอกาสทางการศึกษา ขาดอุปกรณ
การเรียน ขาดเสื้อผานักเรียน ตลอด
จนคาอาหารและคาขนมในการมา
เรี ย นหนั ง สื อ ผมดี ใ จมากที่ ไ ด ร ว ม
เปนสวนหนึ่งของการเติมเต็มโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนองๆ โดยการ
มอบทุนการศึกษาผานกิจกรรม “ทุน
นี้...เพื่อนอง”
ผมขอใหโครงการมอบทุนการ
ศึ ก ษากลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าอยู คู กั บ
อํ า เภอบางสะพานตลอดไปเลย
ครับ เพื่อรอยยิ้มของนองๆ เยาวชน
บางสะพานของเราตลอดไปครับ”
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