เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

เหล็กแผนรีดเย็นคิดวิธีคลีนทอไอนํ้า
ประหยัดเวลา-เซฟเงิน1.2ลานตอป

TCRSSประสบผลสํ า เร็ จ คิ ด วิ ธี
ลดเวลาทําความสะอาดหมอผลิต
ไอนํา้ ในกระบวนการผลิตเหล็กแผน
รีดเย็นสําเร็จ โดยการนําเชื้อเพลิง
ชีวมวล (Biomass) ไมสบั หรือกะลา
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 ผูช ว ย
กรรมการผูจ ดั การใหญ สายการผลิต
บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS อานตอ น.2

ปที่ 10 ฉบับที่ 176 ประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2562

สองผลงานคุณภาพ‘TCRSS’
ควาคิวซียอดเยีย่ มระดับชาติ
มุ ง พั ฒ นาและต อ ยอดงานกลุ ม
คุณภาพ “TCRSS” ไดรับเกียรติบัตร
กลุ ม คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย ม ในเวที
“มหกรรมคิ ว ซี แ ห ง ประเทศไทย
ครั้งที่ 33” จัดขึ้นโดยกรมสงเสริม
อุ ต สาหกรรม ร ว มมื อ กั บ สมาคม
สง เสริมคุณภาพแหง ประเทศไทย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและสงเสริมให
ภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสูสากล
ในภาคการผลิ ต และภาคบริ ก าร
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
ผู บ ริ ห ารเผย หวั ง ผลงานที่ ไ ด รั บ
รางวัลปนี้จะมีโอกาสไดเปนตัวแทน
ประเทศไทยเข า ร ว มการนํ า เสนอ
ผลงานในมหกรรมคิวซีนานาชาติ
ผูสื่อขาว ‘ฅนเหล็กเอสเอสไอ’
รายงานวา เมื่อ 22 เมษายน 2562
ทีผ่ า นมา
อานตอ น.2

ฅนเหล็กรักษโลก
เอสเอสไอ-ชุมชน
เก็บขยะแมรําพึง
วัน สวล.5มิถนุ านี้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
รวมกับองคการบริหารสวนตําบล
แมรําพึง ผูประกอบการรานคา
โรงแรม รีสอรทบริเวณชายหาด
แม รํ า พึ ง และจิ ต อาสาชาว
บางสะพาน จัดกิจกรรมโครงการ
“เอสเอสไอ…รั ก ษ ช ายหาด”
(SSI Beach Clean-Up) ซึ่ ง จั ด
ตอเนื่องเปนปที่ 11 เนื่องในวัน
สิ่งแวดลอมโลก ประจําป 2562
ภายใต แ นวคิ ด ขององค ก าร
สหประชาชาติ (United Nation : UN)
ที่กําหนดวา Beat Air Pollution
“หยุดหมอกควันและอากาศพิษ
เพื่อคุณภาพและสิ่งแวดลอม”
วั น สิ่ ง แวดล อ มโลก หรื อ
World Environment Day นั้น กอ
ตั้งขึ้นเพื่อใหเกิดความตื่นตัวใน
ดานวิกฤตการณสิ่งแวดลอมขึ้น
ทัว่ โลก จึงมีมติใหจดั ประชุมใหญ
ที่กรุงสตอกโฮลม ระหวางวันที่
5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดย
รัฐบาลของสวีเดนเปนเจาภาพ

อานตอ น.4

X นายเจริญ แสงแพร ผูจัดการฝาย

ควบคุมเทคนิคและคุณภาพ บริษทั เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
เขารับเกียรติบตั รสองผลงานกลุม คุณภาพ
ยอดเยี่ยม ซึ่งมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน รอง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูม อบ ในงาน
“มหกรรมคิวซีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 33”
จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมมือกับ
สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย
ณ หองประชุม ชัน้ 6 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 22 เมษายน
2562 ที่ผานมา

ประกาศสรุปผลการประชุม
รับความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

โครงการเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

อานตอ น.3

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
สองผลงาน

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ต่อจากหน้า 1

บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS เข้าร่วมเสนอผลงานของกลุ่มคุณภาพ
ผ่ า นงาน “มหกรรมคิ ว ซี แ ห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ 33” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กสอ.) ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อม
เปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนได้นำ�เสนอ
กิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนสู่
การแก้ปญ
ั หาในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ อีกทัง้
ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสู่สากล
ในภาคการผลิ ต และภาคบริ ก ารด้ ว ยการนำ �
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เป็นกลไก
ในการพัฒนานำ�พาประเทศไทยและเตรียมพร้อม
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต
		 ทั้งนี้ TCRSS มุ่งพัฒนาและต่อยอดงาน
กลุ่มคุณภาพ ร่วมเสนอผลงานคิวซี จำ�นวน 2
ผลงาน คือ 1. การลดเวลาในการทำ�ความสะอาด
หม้อผลิตไอนํ้าที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับ หรือกะลา
ปาล์ม ลงได้ (Biomass Boiler) และ 2. การลดค่า
ใช้จ่ายจากการเข้า-ออกของลูกกลิ้งรองรับแผ่น
เหล็กทีช่ �ำ รุด (swing roll lopper) ซึง่ ทัง้ สองผลงาน
นี้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการนำ�เสนอผลงาน
ได้รับเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมี
คณะกรรมการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้า
ตรวจเยี่ยมกลุ่มคิวซี (เดือนมีนาคม) รวมทั้ง
เป็นผูพ้ จิ ารณาและตัดสินผลงานคิวซีครัง้ นีด้ ว้ ย
		 นอกจากนี้ TCRSS ยังได้รับมอบเกียรติบัตรการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวจาก

เข้าร่วมเสนอผลงานส่งกลุม่ คุณภาพ ทัง้ สิน้ 144
กลุม่ เพิม่ ขึน้ จากปี 61 จำ�นวน 15 กลุม่ โดยผูเ้ ข้า
ร่วมงานจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์จากการเสนอผลงานของกิจกรรม
อีกทัง้ ยังได้คดั เลือกกลุม่ คุณภาพยอดเยีย่ มจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการ
และโรงพยาบาล เพือ่ เป็นตัวแทนของประเทศไทย
ไปเข้ า ร่ ว มการนำ � เสนอผลงานในมหกรรม
คุ ณ ภาพนานาชาติ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ จากผลการ
ดำ�เนินการของกลุม่ คุณภาพในปีทผี่ า่ นมาส่งผล
ให้หลายองค์กรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดค่า
ใช้จ่ายให้กับองค์กรได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท
		 “ขอแสดงความยิ น ดี และขอขอบคุ ณ
ตัวแทนพนักงานทั้งสองทีมที่เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญในการพัฒนากลุม่ คุณภาพ และยังคงมุง่
พัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อนำ�ไปใช้แก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบแก่องค์กร ร่วมนำ�เสนอผล
งานกลุ่มคุณภาพ จนสามารถได้รับเกียรติบัตร
กลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมครั้งนี้
และจากผลงานดังกล่าว หวังว่าจะได้รับโอกาส
เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วม

การนำ�เสนอผลงานในมหกรรมคิวซีนานาชาติ”
ผู้จัดการฝ่ายฯ กล่าว
		 นายสดายุทธ ยอดเชื้อ ตัวแทนกลุ่ม
เอชทูโอ ให้สัมภาษณ์ว่า “มีโอกาสร่วมเสนอผล
งานเรื่องลดเวลาในการทำ�ความสะอาด หม้อ
ผลิตไอนํ้าที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับ หรือกะลาปาล์ม
ลงได้ (Biomass Boiler) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของเพื่อนๆ ในทีม ด้านความสามารถในการ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาการทำ�งานของเครื่อง
หม้อต้มนํ้าได้ นับว่าเป็นผลงานที่ประสบความ
สำ�เร็จได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้”
		 นายคำ � นึ ง กลิ่ น สุ ค นธ์ ตั ว แทนกลุ่ ม
ดาวเหนือ ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้เข้าร่วมนำ�เสนอ
ผลงานคุณภาพในปีนดี้ ว้ ย รูส้ กึ ตืน่ เต้น และดีใจ
มากที่มีโอกาสได้นำ�เสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่าน
เวทีระดับประเทศนี้ โดยผลงานที่ได้นำ�เสนอ
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดให้กับ
องค์กรได้จริง สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยการผลิต
ได้ และทางทีมงานจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง
เพื่อเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครับ”

นํ้ า มั น เตา รวมถึ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ อากาศและสิ่ ง หรือ 2.05 ล้านบาทต่อปี จากค่าใช้จ่าย 3.1
แวดล้อม ในการเดินเครื่อง Biomass Boiler ต้อง ล้านบาทต่อปี ในการหยุดทำ�ความสะอาด
มีการหยุดทำ�ความสะอาดขี้เถ้าภายในท่อทุกๆ Biomass Boiler กลุ่มเอชทูโอ ซึ่งเป็นพนักงาน
กล่าวว่า TCRSS ได้ด�ำ เนินการลุยทำ�กิจกรรม T1
40 - 42 วัน หรือประมาณ 9 ครั้งต่อปี เพื่อคง ในสังกัดของ Utility Section จึงได้รวมตัวกัน
อย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กิจกรรม ประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้ ให้มากกว่าร้อยละ ทำ�กิจกรรม T1 (QCC) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่
QCC (Quality Control Circle) โดยเป็นกิจกรรมที่ 85 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1.08 ล้านบาทต่อปี
เกิดขึ้น โดยการสังเกต คิดวิเคราะห์ ทดลอง
พนักงานอาสารวมกลุ่มกัน ด้วยความสมัครใจ
ในการดำ�เนินงาน มาช่วยกันดำ�เนินการเพื่อ
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงนํ้ามันเตา
ปรับปรุงวิธกี ารทำ�งานให้มคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ โดย
ผลประหยัด
มุ่งแก้ไขปัญหาการทำ�งาน ส่งเสริมให้พนักงาน
รายการ
หน่วย
ก่อน หลัง ลดค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเอง ผ่านการเรียนรู้
ลดรอบการ Cleaning Cycle / ปี
9
8
120,000
ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ลดรอบการ Cleaning
ชม. / ปี
630
272
1,165,000
ผลงาน และเกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการ
สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ด้ ว ย
เพิม่ การใช้นา้ํ Cool down คิว / ปี
700
-14,000
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุนและเพิม่
700
-14,000
เพิม่ ค่าบำ�บัดนํา้ Cool down คิว / ปี
ประสิทธิภาพการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
รวมผลประหยัด 1,257,000 บาท / ปี
		 ล่าสุดพนักงานกลุ่มเอชทูโอ นำ�โดยนาย
สดายุทธ ยอดเชื้อ ไปประสบผลสำ�เร็จในการ
เงินลงทุน
คิดค้นวิธีลดเวลาในการทำ�ความสะอาด หม้อ
รายการ
หน่วย
จำ�นวน
ราคา (บาท)
ผลิตไอนํ้าที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับ หรือกะลาปาล์ม
ลงได้ (Biomass Boiler)
ติดตั้งท่อนํ้าเย็น
Job
1
30,000
		 นายสดายุทธ ยอดเชือ้ พนักงาน TCRSS
ติดตั้งท่อ Blow down
Job
1
30,000
และหัวหน้ากลุ่มเอชทูโอ เล่าว่า “จากการที่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (มหาชน) จำ�กัด
เงินลงทุน = 60,000 บาท ระยะคืนทุนน้อยกว่า 1 เดือน
ได้เปลี่ยนหม้อผลิตไอนํ้า (Boiler) จากการใช้
นํ้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง มาเป็นแบบใช้ไม้สับ 		 ส่วนการทำ�ความสะอาดใช้เวลาครัง้ ละ 70 ปรับปรุงกระบวนการจนประสบความสำ�เร็จ
หรือกะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิง เพื่อประหยัดค่า ชม. หรือ 630 ชม.ต่อปี และขณะหยุดทำ�ความ ดังนี้
ใช้จ่ายด้านพลังงาน เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วย สะอาด ต้องใช้ Boiler นํ้ามันเตามาผลิตไอนํ้า 		 1) ขยายเวลาเดินเครื่อง Boiler ให้นาน
ความร้อนของไม้สับ หรือกะลาปาล์มถูกกว่า ทดแทน ซึง่ มีตน้ ทุนทีแ่ พงกว่า 3,250 บาทต่อ ชม. กว่า 42 วัน โดยประสิทธิภาพ Boiler ยังเท่าเดิม

ซึ่งทีมงานพบว่าขี้เถ้าจะมีมากจากความชื้น
ของไม้สับ หรือกะลาปาล์ม จึงดำ�เนินการลด
ความชื้น โดยการนำ�เอาเชื้อเพลิงมาแยกกอง
ตากอากาศก่อนใช้งานสักระยะ ทำ�ให้สามารถ
ขยายเวลาในการทำ�ความสะอาด จาก 41 วัน
เป็น 46 วัน หรือ 8 ครั้งต่อปี
		 2) ลดเวลาในการทำ�ความสะอาด จาก
เดิมใช้เวลา 70 ชม.ต่อครั้ง ทีมงานได้ปรับปรุง
โดยลดเวลาช่วงทำ�ให้เย็นลง (Cool Down) จาก
เดิมใช้พัดลมระบายความร้อน ใช้เวลา 24 ชม.
มาใช้นํ้าช่วยในการระบายความร้อน ทำ�ให้ลด
เวลาเหลือ 12 ชม. โดยการปรับปรุงระบบบาง
ส่วน นอกจากนี้ยังทำ�อุปกรณ์เสริมช่วยในการ
ทำ�ความสะอาด และรางระบายขี้เถ้าทดแทน
วิธีการเดิมที่ตักใส่ถุง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
การฟุ้งกระจายของขี้เถ้าไปยังส่วนอื่นๆ ทำ�ให้
ลดเวลาในการทำ�ความสะอาดจาก 70 ชม.
เหลือเพียง 34 ชม. เท่านั้น ทำ�ให้ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากการผลิตไอนํ้าจากนํ้ามันเตาลง
117,000 บาทต่อครั้ง
		 3) จากการดำ�เนินการปรับปรุงมาทัง้ หมด
ทำ � ให้ ส ามารถประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ โ ดยลด
รอบทำ�ความสะอาดจาก 9 ครั้ง เหลือ 8 ครั้ง / ปี
ประหยั ด 120,000 บาท ลดเวลาทำ � ความ
สะอาดจาก 630 ชม.ต่อปี เหลือ 272 ชม.ต่อปี
ประหยัด 1,165,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจากนํ้า
Cool Down 700 คิวต่อปี -28,000 บาท รวม
ประหยัด 1,257,000 บาทต่อปี โดยใช้เงินลงทุน
60,000 บาท ความสำ�เร็จนี้มาจากความร่วมมือ
ร่วมใจกันของพนักงานที่จะทำ�ให้ TCRSS เป็น
ที่หนึ่งอยู่เสมอ

เหล็กแผ่นรีดเย็น

ต่อจากหน้า 1

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายเจริญ แสงแพร ผู้จัดการ
ฝ่ายควบคุมเทคนิคและคุณภาพ เป็นตัวแทน
บริษัทฯ รับเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม
ชั้ น 6 กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
		 นายเจริ ญ แสงแพร ผู้ จั ด การฝ่ า ย
ควบคุมเทคนิคและคุณภาพให้สัมภาษณ์ว่า
“TCRSS รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญ
ร่วมงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้
มหกรรมคิวซีฯ นอกจากเป็นการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพการทำ�งาน
ของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง สามารถแก้ไขปัญหา
ในองค์กรได้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตขององค์กรได้อย่างมาก
อีกด้วย”
		 งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ประจำ�
ปี 2562 กำ�หนดจัดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 - 26 เมษายน
2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการโรงพยาบาลต่าง ๆ

ประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2562

X กลุม เอสเอสไอจัดพิธถี วายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก

กลุมเอสเอสไอ นําโดย นายสมชาย สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการบริษัท นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ พรอมดวย ผูบ ริหาร และพนักงาน รวมพิธถี วายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พรอมกันนี้ กลุม โรงงานเอสเอสไอทีบ่ างสะพานไดรว มกัน
แปรอักษรเทิดพระเกียรติ และกลุมธุรกิจตางๆ ของเอสเอสไอไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ดวยการจัดพิธีดังกลาวขึ้นเชนเดียวกันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศสรุปผล

ตอจากหนา 1

เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา บริษัท
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ทีแอลที คอนซัลแตนส
จํากัด บริษทั ทีป่ รึกษา ของโครงการเหล็กแผนเคลือบ
สังกะสีชุบสี ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําและติดประกาศสรุปผล
การประชุมรับความคิดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 2
ตอการจัดทํารางรายงาน รางมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ซึ่งไดจัดการ
ประชุมเมื่อ 24 เมษายน 2562 โดยไดติดประกาศ
เผยแพรสูพื้นที่ทั้ง 37 แหง ใน 4 ตําบล ของอําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ขอมูลดังกลาว
มีการรวบรวมประเด็นขอคําถาม ขอคิดเห็น ขอ
เสนอแนะ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ทางเฟซบุก : โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ชุบสี บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ไดเลยครับ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ SSI เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
รายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพิ จ ารณาลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง จึงมีแผนพัฒนาโครงการ
ผลิ ต แผ น เหล็ ก เคลื อ บสั ง กะสี ชุ บ สี ขึ้ น ที่ กํ า ลั ง
การผลิต 150,000 ตันตอป หรือประมาณ 450 ตัน
ตอวัน เพื่อเปนการตอยอดการใชงานสินคาของ
บริษัทฯ และเปนการเพิ่มมูลคาของสินคา รวมถึง
ลดปริมาณการนําเขา ซึ่งเขาขายประเภทหรือ
ขนาดโครงการอุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกลา
ทีม่ กี าํ ลังผลิตตัง้ แต 100 ตันตอวันขึน้ ไป ซึง่ จะตอง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เสนอในขัน้ ตอนขออนุญาตกอสราง เพือ่ ประกอบ
กิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้น
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) จึง
ไดมอบหมายให บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่
แอนด แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) (TEAMG)
และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด (TLT)
ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดลอมของโครงการผลิตเหล็กแผน
เคลือบสังกะสีชุบสี เพื่อเสนอตอ สผ. พิจารณาให
ความเห็นชอบกอนการพัฒนาโครงการ

ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

X เอสเอสไอ รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถฯ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ ใหทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

นําโดยนายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ พรอมคณะ
ผูบ ริหาร นําแจกันดอกไมไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวายทีห่ นาพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจา
สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง และถวายแจกันดอกไมหนาพระรูป พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พรอมทั้งลงนามถวายพระพร ใหทรงหายจากพระอาการ
ประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณโดยเร็ว ณ อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
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วันสิง่ แวดลอมโลก ตอจากหนา 1
ซึ่ ง เรี ย กการประชุ ม นี้ ว า “การประชุ ม สหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย” หรือ
“UN Conference on the Human Environment”
ซึ่งมีผูเขารวมประชุมกวา 1,300 คน จาก 113
ประเทศ รวมถึงมีผูสังเกตการณอีกกวา 1,500
คน จากหนวยงานของรัฐ องคการสหประชาชาติ
และสือ่ มวลชนแขนงตางๆ เพือ่ รวมกันหาหนทาง
แกไขปญหาสิง่ แวดลอมทีป่ ระเทศตางๆ กําลัง
เผชิญอยู ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นไดมี
ขอตกลงรวมกันหลายอยาง เชน การจัดตั้ง
โครงการสิ่ ง แวดล อ มแห ง สหประชาชาติ
(UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศตางๆ ก็ได
รั บ ข อ ตกลงจากการประชุ ม คราวนั้ น ไปจั ด
ตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศ
ของตน ดังนั้นเพื่อเปนการระลึกถึงจุดเริ่มตน
ของการรวมมือจากหลากหลายชาติในดาน
สิ่ ง แวดล อ ม องค ก ารสหประชาชาติ จึ ง ได
ประกาศใหวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปเปนวัน
สิ่งแวดลอมโลก
สําหรับหนวยงานดานสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย รัฐ บาลไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2518 กอตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติขนึ้ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2518 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการ
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
และตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมกี ารปรับเปลีย่ น
โครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยแบงออกเปน 3 หนวยงาน
คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่ ง แวดล อ ม และสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทัง้ นี้ เอสเอสไอ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว
ขางตน จึงไดจัดกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…
รักษชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ขึ้น เพื่อ
รวมรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม รวมถึงระบบนิเวศชายฝง ทีส่ าํ คัญของ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน มิ.ย. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

อําเภอบางสะพาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบ
ไปดวยการรวมกันทําความสะอาดและปรับปรุง
ภูมทิ ศั น ชายหาดแมราํ พึง ซึง่ เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
อันสวยงามของอําเภอบางสะพาน ระยะทาง 3
กิโลเมตร และกิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภท
ไดแก โลหะ พลาสติก เชือก และขวดแกว เปนตน
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะผูบ ริหาร พนักงาน
ในกลุมบริษัทเอสเอสไอ พี่นองชาวตําบลแมรําพึง

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

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรเครือ่ งกล วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรสิง่ แวดลอม วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม (มีประสบการณดา น Sale engineer)
(1 อัตรา)

• วิศวกร จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒปิ ริญญาตรี 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)

และชาวบางสะพานทุ ก ท า น ที่ ส นใจเข า ร ว ม
กิจกรรมดังกลาว มาพรอมเพรียงกันในวันพุธที่
5 มิถุนายน 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ
บริเวณลานกิจกรรม ดานหนาองคการบริหารสวน
ตําบลแมรําพึง ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แลวมารวมเปนสวนหนึ่ง
ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
บานเรากันเยอะๆ นะคะ

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

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน) • 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)

วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• พนักงานทําความสะอาด (Cleaning) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
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

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

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.

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
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

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

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

