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การจัดเตรยีมให้แอมะซอน
ซึง่ Schmidt Construction เป็น 
ผูไ้ดส้ญัญาในการสรา้งสิง่อ�านวย
ความสะดวกในลานจอดรถของทัง้
สองแหง่ และหลังจากท�างานแรก
ส�าเรจ็แลว้ Schmidt ได้เริม่ท�างาน
ในโครงการทีใ่หญท่ีส่ดุทีเ่คยสรา้ง
มา นัน่คอืการสรา้งทีจ่อดรถส�าหรบั
ศนูยข์นาด 3.5 ลา้นตารางฟุตใหแ้อ
มะซอน โดย Schmidt ได้จดัหาวัสดุ
มวลรวม 85,000 ตัน ยางมะตอย 
45,000 ตัน และท�าการปูพืน้ทีจ่อด
รถทีม่ขีนาด 127,000 ตารางเมตร 
นอกจากนี ้ทมีงานยังได้สรา้งลกู
ระนาด (speed bumps) กว่า 100 
แหง่ทัว่ทัง้พืน้ทีด้่วย

ส�าหรบัในรฐัมิชแิกน (Michigan) 
เมือ่เรว็ๆ นีท้าง Superior Materials 
ไดท้�างานรว่มกบัแอมะซอนใน
โครงการกอ่สรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุสอง
แห่ง ในบรเิวณเมโทร ดทีรอยต์ 
(Metro Detroit) ในขณะทีเ่มือ่ปทีี่
แลว้ Superior ไดจ้ดัหาคอนกรตีให้

คลงัสนิคา้ขนาดใหญข่องแอมะซอน ที่
สรา้งในเมอืงปอนเตยีค (Pontiac) และ
ส�าหรบัในป ี2021 นี ้Superior ไดจั้ดหา
คอนกรตีมากกวา่ 80,000 ลูกบาศก์
หลา หรอืเทา่กบัสนามฟตุบอลสีส่นาม 
โดยใชโ้รงงานแบบเคลือ่นทีไ่ด ้ทีม่คีวาม
สามารถในการผสมแบบเซน็ทรลัมกิซ์ 
(central mix) เตม็รูปแบบในไซตข์อง
ลกูค้าได ้ซึง่นีถ่อืเป็นโซลชัูนทีคุ้่มค่า
ส�าหรบัคลงัสินคา้ออนไลน์ ทีม่พีืน้ที ่3 
ลา้นตารางฟตุ ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณลานจัด
งานลานนทิรรศการเกา่ของรฐัดทีรอยต ์
นอกจากนี ้แผนกวสัดมุวลรวมจาก
ธรรมชาต ิ(Natural Aggregates) ของ 
Levy ยงัไดจ้ดัหาทรายจ�านวน 56,000 
ตนั ส�าหรบัคลงัสินคา้ดงักลา่ว และทราย 
14,000 ตนั ส�าหรบัทีจ่อดรถดว้ย 

การเป็นซัพพลายเออรร์ะดับไพรม์
ให้กับแอมะซอนถือเป็นธุรกิจทีด่ี

เมือ่เรว็ๆ นี ้แอมะซอน 
(Amazon) ซึง่เป็นรา้นคา้ออนไลนท์ี่
มผีูบ้รโิภคมากกวา่ 300 ลา้นคน ได้
กลายเป็นผูค้า้ปลกีรายใหญอ่นัดับ
สองของสหรฐัอเมรกิาไปแลว้ ซึง่
เบือ้งหลงัแพลตฟอรม์การชอ้ป
ป้ิงออนไลน์ (online shopping 
platform) แหง่นีก้ค็อื คลงัสนิคา้
ออนไลน ์(fulfillment centers) ที่
จ�าเป็นส�าหรบัการจัดหาผลติภณัฑ์
ทีผู่บ้รโิภคสัง่ซือ้ และเพือ่ใหท้นักบั
อปุสงคท์ีเ่พิม่มากขึน้ แอมะซอน
ไดล้งทนุในคลงัสนิคา้ออนไลน์
แหง่ใหม่ๆ  ทัว่สหรฐัอเมรกิา ซึง่
ม ีSchmidt Construction และ 
Superior Materials เป็นซัพพลาย
เออรห์ลกัในการพัฒนาคลงัสนิคา้
ออนไลนด์งักลา่ว

ในเมอืงโคโลราโด สปรงิส์ 
(Colorado Springs) แอมะซอน
ไดส้รา้งศูนยจ์ดัสง่ และคลงัสนิคา้
ออนไลนข์ึน้สองแหง่เมือ่ไมน่านมานี ้

มารค์ กิลเลอรี ่มืออาชีพด้านการจัดส่ง
คอนกรตีของแผนกออนไซต์ของ Superior 
ก�าลังจัดส่งคอนกรตึจากโรงงานเคลือ่นที่

ทีมงานของ Schmidt (จากซ้ายไปขวา): Epi Montes, Jerry Salazar, Andy Baca, 
Jesus Ramirez, Ismael Panuco, Robby Romo Jr, Robert Romo, Leroy Baca Sr, 
Hector Martinez
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อนาคตอันสดใส
ขอขอบคณุอย่างจรงิใจ  

ในปีทีผ่า่นมา เราไดเ้ผชญิกบัความทา้ทายทีร่า้ย 
แรงอย่างทีไ่มเ่คยพบเจอมากอ่นในรอบรอ้ยปทีีผ่า่น 
มา อย่างไรกต็าม เรายงัคงสามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ 
และใหบ้รกิารแกล่กูคา้ทีม่คีณุคา่ของเราไดอ้ยา่งต่อ
เนือ่ง แนน่อนวา่มกีารแขง่ขันทีรุ่นแรงแบบใหม่ๆ เกดิ
ขึน้อยู่เสมอในตลาดของเรา ทวา่เป็นทีน่า่ยนิด ีทีเ่รา
ประสบความส�าเรจ็ในการแขง่ขนัในภาคธรุกจิทัง้หมด
ของเราได ้เนือ่งจากการท�างานหนกัของทกุคน รวมทัง้
การสนับสนนุทีเ่รามอบใหซ้ึง่กนัและกนั และก�าลงัใจที่
เราไดร้บัจากทีบ้่านของพวกเราดว้ย ในขณะทีเ่รายงัคง
ด�าเนนิธุรกจิในระดบัสงูสดุตอ่ไปอย่างเป็นประวตักิารณ์ 
โดยมีการลงทนุอยา่งขะมกัเขมน่ และมุง่เนน้ไปท ี
่โอกาสส�าหรบัเราทกุคน โดยการขยายธรุกจิอยา่งต่อ
เนือ่ง ซึง่ในปีนี ้เราจะเพิม่สญัญาบรกิารโรงถลงุเหล็ก
แหง่ใหม่ๆ  ทีส่�าคญัหลายฉบบั รวมทัง้การเพิม่ก�าลงั
การผลติในการด�าเนนิงานด้านแอสฟัลต ์คอนกรตี และ
วสัดมุวลรวม อกีทัง้ไดเ้ปิดตวันวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่มอบ
โซลชูนัทีเ่หนือกวา่ใหก้บัลกูค้าของเราดว้ย  

อนาคตจะสดใสจากสิง่ทีพ่วกเราทกุคนชว่ยกนัท�าใน
วนันี้

S. Evan Weiner

แนน่อนวา่พนกังานทีย่อดเยีย่ม ยอ่มกอ่ใหเ้กดิธรุกจิ
ทีย่อดเยีย่ม  และในทอ้งทะเลแห่งการประกาศรบัสมคัร
งานนัน้ Levy ได้ใช้แนวทางใหม่ๆ ในการดึงดดูผูม้คีวาม
สามารถทีเ่ป็นทีต้่องการเขา้มา ในขณะที ่Schmidt 
Construction กมี็การสง่เสรมิโอกาสในการท�างานผา่น
แบนเนอร ์แม่เหลก็ติดรถบรรทกุ และใบปลวิ และบรษัิท
จ�านวนมากต่างกมี็การใช้ใบปลวิช่วยสนบัสนนุ ทีแ่นบ
มากบัเพยส์ตับ๊ส ์(paystubs) และสเกลทิก๊เกต็ (scale 
tickets) โดยมีควิอารโ์คด้ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัใบสมคัร 
งานออนไลน ์ส�าหรบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลเองนัน้ มกัจะ
โพสต์ต�าแหนง่งานว่างลงในเครอืขา่ย LinkedIn และ
สือ่สารกบัผู้ทีก่�าลงัหางานด้วยขอ้ความเป็นหลกั ใน 
ขณะทีพ่นกังานของ Levy เอง กไ็ด้รบัการสนบัสนนุให้
แนะน�าผู้สมัครทีมี่คณุสมบติัเหมาะสม ผ่านโปรแกรม
บคุคลอา้งองิของ Levy ด้วยเช่นกนั

ให้ข้อมูลโดย Gina Gillman, Edw. C. Levy Co. และ Kayla Wimmerle 

จาก Schmidt Construction

การคัดสรรทีด่ใีห้ผลลพัธที์ด่ี

พันธมิตรทีย่าวนาน
เมือ่ Levy ได้รบัค�าขอจากลูกค้าทีท่�าธุรกิจกันมา

เป็นเวลานาน การตอบสนองก็จะเกิดขึน้ทันที แม้ว่า
จะมาจากทีห่่างไกลเกือบ 4,000 ไมล์ก็ตาม ซึง่สนาม
ทดสอบของบรษัิท Ford Motor Company ใน
เบลเยีย่ม ได้สัง่ซือ้ตะกรนัเตาหลอมขนาด 3/8 x #4 
จ�านวน 20 ตันในฤดูใบไม้ผลินี ้ในขณะทีก่ารด�าเนิน
งานของ Levy ทีโ่รงงาน 2 ในเดียรบ์อรน์ (Dearborn) 
ได้ผลิตวัสดุและใส่ลงในถุงกระสอบขนาดใหญ่ (super 
sacks) ขนาด 1 ตัน เพือ่จัดส่งไปต่างประเทศในเดือน
มิถุนายน ซึง่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา Levy ได้ผลิต 
วสัดชุนิดเดยีวกนันีส้�าหรบัศนูยท์ดสอบอืน่ๆ ของฟอรด์ 
(Ford) ด้วย ทัง้ทีอ่ยู่ในมิชิแกนและในจีน

ให้ข้อมูลโดย Lori Speare, Edw. C. Levy Co.

กระสอบขนาดใหญ่ถูกยึดไว้กับพาเลตเพือ่การขนส่ง รูปภาพ (จาก
ซ้ายไปขวา): George Hoenicke, ผู้จัดการโรงงาน; Lori Speare, 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาดวัสดุมวลรวม; Jeff Kramm, ผู้
จัดการโรงงาน

“สถานการณ์ในตอนนีถ้ือเป็นช่วงทีย่าก
ล�าบาก ซึง่ท�าให้การได้รบัความสนใจจาก 

ผู้สมัครทีด่ีมีความส�าคัญมากขึน้” 
– Gina Gillman, ผู้รบัสมัครงาน
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เมือ่เรว็ๆ นี ้Levy ได้สรา้งปรากฏการณ์ใหมภ่ายหอ้งเรยีน ด้วยการสนบัสนุนการ
แจกกลอ่งหิน (rock boxes) เพือ่การศกึษา 2,500 กลอ่ง ใหก้บัโรงเรยีนประถม 
 45 แห่งทัว่เมอืงแลนซิง (Lansing) รฐัมชิแิกน โดยแตล่ะกลอ่งจะประกอบดว้ย 
ชดุหิน และแรธ่าตขุองมชิแิกนจ�านวน 10 ชิน้ เพือ่จดุประกายความสนใจเกีย่วกบั
วัสด ุและประโยชนก์ารใชง้านของมนั ซึง่การบรจิาควสัดแุละสละเวลาในครัง้นี ้ก็
เพือ่พยายามสอนเด็กๆ เขา้ใจมากขึน้ เกีย่วกบัความส�าคญัของหิน และแรธ่าตุ
ตามธรรมชาต ิทีส่ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรมการกอ่สรา้งได ้ดงันัน้
โครงการ Michigan Rocks Rock! จึงเป็นโครงการทีม่ขีึน้ทกุป ีซึง่กไ็ดร้บัความรว่ม
มอืจากสมาคมวสัดมุวลรวมและการกอ่สรา้งแหง่มชิแิกน (Michigan Aggregates 
Association and Michigan Construction) เป็นอยา่งดดีว้ยเชน่กนั

ให้ข้อมูลโดย Charlie Bronco, Edw. C. Levy Co. และ Mark Larsen, Specification Stone Products

มิชิแกน รอ็ค รอ็ค!
R
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การปรบัปรุงตะกรนัในดีทรอยต์
ดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ทา้ทายตอ่

ขอ้จ�ากดัดา้นการผลติ และการด�าเนนิการเกีย่วกบัวสัดุ
มวลรวมประเภทตะกรนัเหลก็ (Slag Aggregate) ใน
ดทีรอยตข์อง Levy ท�าใหจ้�าเป็นตอ้งมีการคน้หาโซลชัูน
ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ๆ ดงันัน้ค�าถามกค็อื เราพอจะ
สามารถผลติวัสดมุวลรวมตะกรนัเหลก็ จากเตาถลงุแบบ 
Steel furnace และ Blast furnace ดว้ยความสามารถ
สงูสดุทีโ่รงงาน 1 ของ Levy ไดห้รอืไม ่โดยการใช้ความ
เชีย่วชาญภายในของทมีงานแปรรูปในโรงงานตะกรนั 
ซึง่การพฒันาและปรบัปรุงก็ไดเ้สรจ็สิน้ไปเมือ่ตน้ปนีี ้
เพือ่ท�าใหโ้รงงาน 1 สามารถใชผ้ลติสลบัไปมาระหวา่ง
ผลติภณัฑต์า่งๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย เพือ่ใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัทว่งทมีากขึน้

แตเ่ดมิโรงงาน 1 ไดร้บัการออกแบบมา 
เพือ่ผลติผลติภณัฑวั์สดมุวลรวมจากเตา 
สงู ส�าหรบัโครงการถนนและสนามบินขนาด
ใหญ ่ซึง่มขีอ้ก�าหนดดา้นคณุภาพทีเ่ขม้งวด
มาก ส�าหรบัผลติภณัฑเ์ตาหลอมเหล็กจะ 
ถกูผลติขึน้ทีโ่รงงาน 6 และ 3 ของ Levy จน
กระทัง่โรงงานเหลก็ดงักล่าวได้ปิดตัวลงในปี 
2020 และในชว่งเวลานัน้ ผลการทดสอบ
ไดย้นืยนัวา่ มคีวามเป็นไปไดที้จ่ะผลติ
ผลติภณัฑจ์ากเตาหลอมเหล็กในโรงงาน 1

ซึง่การตัดสินใจครัง้นีห้มายถึง การ
ทีจ่ะต้องลากตะกรนัดิบไปทีโ่รงงาน 1 
โดยทีมงานของโรงงาน 6 ได้ปรบัปรุง
แนวทางปฏิบัติในการรดน�า้ไซต์งาน 
เพือ่ลดไอน�า้จากตะกรนัดิบทีม่าจาก
วัสดุ นอกจากนี ้สัมภาระทัง้หมดยัง

ให้ข้อมูลโดย Reuben Maxbauer, Edw. C. Levy Co.

ถูกปกคลุมด้วยผ้าใบกันน�า้ส�าหรบัผลิตภัณฑ์เปียก ที่
ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วย ซึง่กระบวนการนี ้จะช่วย
ก�าจัดไอน�า้ออกจากรถบรรทุกในระหว่างการขนส่ง    

และขณะนีม้ีผลิตภัณฑ์เตาหลอมเหล็กทีห่ลากหลาย  
ทีผ่ลิตออกมาจากโรงงาน 1 ซึง่มีเนือ้ที ่26 เอเคอร ์ 
ซึง่รวมไปถึงแอสฟัลต์ชิป (asphalt chips) และทราย
ละเอียด (fines) และผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ ที ่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ทีข่ายดีทีสุ่ดของวัสดุมวลรวม
ธรรมชาติ แต่ท�าจากตะกรนัเตาหลอมเหล็ก โดยที่
โรงงานแห่งนี ้ยังคงผลิตผลิตภัณฑ์จากตะกรนัเตาถลุง
เหล็ก ให้กับผู้สรา้งถนนและโครงการสนามบินอยู่ 

สมาชิกของทีมงานในโรงงาน 1 (ซ้ายไปขวา): Warren Cosby, Chris Hoenicke, 
Chris Gratopp, Chris Peters, Esteban Niedowicz และ Ted Adkins
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ปรบัเปลีย่นให้ดีขึน้
นี ้ในตัวอาคารยงัมหีอ้งประชมุขนาด
ใหญ่ เพือ่ใช้ส�าหรบัการประชมุแบบ
เสมือนจรงิ และแบบพบตวัจรงิๆ ดว้ย 
โดยห้องทดลองดงักลา่ว ตัง้อยูบ่รเิวณ
ทางหลวงระหว่างรฐั ดงันัน้จงึถอืวา่อยู่
ในท�าเลทีด่สี�าหรบัลกูค้า

ซึง่ Kelly Cook ผู้อ�านวยการฝ่าย

บรกิารด้านเทคนคิกลา่วว่า "โรงงาน
แหง่ใหม่นี ้จะช่วยรกัษาอนาคตของ 
Levy ในฐานะผู้น�าในอตุสาหกรรมนี้
เอาไว"้

Levy Technical Services 
Laboratories ในรฐัอินเดยีนา 
(Indiana) ไดย้า้ยไปยงัอาคารแห่ง
ใหม ่เพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ทัง้ภายในและภายนอกไดดี้ยิง่ขึน้ 
โดยทีบ่รกิารและอปุกรณเ์ฉพาะทาง 
ของทมีงานทีม่คีวามแตกตา่งทมี
นี ้ไดเ้ตบิโตขึน้ตลอดหลายปีทีผ่า่น
มา ซึง่ท�าใหพ้วกเขาตอ้งหาพืน้ที่
ทีใ่หญ่ขึน้ ซึง่อาคารใหมท่ีม่ขีนาด 
7,000 ตารางฟตุ ไดช้ว่ยเพิม่พืน้ที่
หอ้งปฏบิตักิารขึน้เป็นสองเทา่ และ
ใหส้ภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย ส�าหรบั
การทดสอบอยา่งจรงิจังมากยิง่ขึน้ 

อาคารใหมแ่หง่นีไ้ดร้บัการ
ออกแบบมา เพือ่รองรบัการไหลเวยีน
อยา่งมปีระสทิธภิาพในการทดสอบ 
อกีทัง้ยงัมีพืน้ทีส่�านักงานส�าหรบัชา่ง
เทคนิค ส�าหรบัการวิเคราะห์ข้อมลู
โดยเฉพาะอกีดว้ย โดยทมีงานมี
แผนทีจ่ะเพิม่การทดสอบการบ่ม และ
หลอมคอนกรตีในอนาคต นอกจาก

ให้ข้อมูลโดย Kelly Cook, Edw. C. Levy Co. 

สญัญาณเตือน หากมีการใช้คลงัวัสดแุละภาชนะ/ถงัเกบ็
วสัดุทีไ่ม่ถกูต้อง  โดยทีฝ่่ายจดัการโรงงานสามารถเขา้ถงึ
ระบบ เพือ่ดูขอ้มูลการผลติในขณะปัจจบุนั และสามารถ 

เขา้ถงึขอ้มูลต่างๆ ยอ้นหลงัไดด้ว้ย 
ส�าหรบัเตาเผาในโรงงานแหง่

ใหม่ ทีใ่ช้ในการท�าใหวั้สดแุห้ง  
และใหค้วามรอ้นกับวัสดดุว้ยนัน้ ได้
มีการติดตัง้แผงปิดทีด่า้นขา้งเอาไว้
ด้วย ท�าใหก้ารบ�ารุงรกัษาปลอดภยั
มากขึน้ และใช้แรงงานนอ้ยลงมาก 
ซึง่ Dave Gohn ผู้จดัการโรงงาน
ได้กลา่วเสรมิวา่ "สญัญาณเบือ้ง
ต้นแสดงใหเ้หน็ว่า นีเ่ป็นเตาเผาที่
มีประสทิธภิาพทีส่ดุในการด�าเนนิ
งานของเรา โดยมีเสยีงรบกวนลด
ลงกวา่ 50 เปอรเ์ซ็นตเ์ลยทีเดยีว" 

Ace-Saginaw ก�าลงัวาง
รากฐานในการผลติยางมะตอย
อยา่งมีประสทิธภิาพในอนาคต

ให้ข้อมูลโดย Dave Gohn, Ace-Saginaw 

Paving Co.

ดว้ยเทคโนโลยีการควบคมุทีล่�า้สมยั และองค์ 
ประกอบตา่งๆ ทีไ่ดร้บัการอพัเกรดใหด้ขีึน้ โรงงานยาง
มะตอยของ Ace-Saginaw ใน Port Huron จงึปลอดภยั
กวา่เดมิ อกีทัง้มปีระสทิธภิาพ 
และขับเคลือ่นดว้ยขอ้มลูทีม่ี
ความรอบดา้นมากขึน้  ซึง่
อาคารควบคมุแหง่ใหม ่เคา้โครง
สายพานล�าเลยีงทีด่ขีึน้ และ
ระบบปฏบัิตกิารใหมส่�าหรบัการ
ควบคมุโรงงาน ท�าใหพ้นกังาน
มมีมุมองทีส่มบูรณแ์บบ ในการ
ด�าเนนิงานสิง่ตา่งๆ ทัง้หมด

ส�าหรบัการใช้แอพพลเิคชนัใน
หอ้งคนขับ (in-cab) ผูค้วบคมุ 
รถตกัจะเหน็ข้อมลูเดยีวกนักบั
เจา้หนา้ทีโ่รงงาน และสามารถ
ตรวจสอบวัสดทุีป้่อนเขา้สู่
โรงงานได ้ในขณะทีจ่พีเีอสจะ
แสดงต�าแหน่งของคลงัวสัดมุวล
รวมทีถ่กูตอ้ง และภาชนะหรอืถงั
เกบ็ตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยจะสง่

ภาพมุมสูงเกีย่วกับประสิทธิภาพ

ผู้ปฏิบัติงานของ Ace-Saginaw (ซ้ายไปขวา): 
Steve Wheeler, Jeff Nurenberg และ Aaron 
McClelland ในศูนย์ควบคุมโรงงานแห่งใหม่ทีพ่อรต์ 
ฮูรอน (Port Huron)
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(จากซ้ายไปขวา) Tom Weber, ผู้จัดการพืน้ที ่และ Claude 
Niemiec, ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ยืนอยู่หน้าถัง CarbonCure CO2

การปกป้องสิง่แวดล้อม และ
การสนับสนุนความยัง่ยืน ถือเป็น
ค่านิยมหลักที ่Superior 
Materials. ซึง่บรษัิทแห่งนีไ้ด้
พิสูจน์ถึงความมุ่งมัน่นีไ้ปแล้ว  
จากการทีเ่ป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ผสมเสรจ็รายแรก ทีน่�าโซลูชัน
คอนกรตีทีย่ัง่ยืน เข้ามาสู่มิชิแกน
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยติดตัง้
เทคโนโลยีของ CarbonCure ใน ให้ข้อมูลโดย Jeff Krupcale, 

Superior Materials

การเพิม่สีเขียวเข้าไปในส่วนผสม

เดือนพฤษภาคม ปี 2021
ส�าหรบัระบบ CarbonCure นัน้ 

จะฉีดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ใน
ปรมิาณทีแ่ม่นย�าลงในส่วนผสม 
ภายในขัน้ตอนการผลิตคอนกรตี 
โดยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จะถูก
แปลงทางเคมีให้เป็นแร ่ซึง่จะช่วย
ท�าให้คอนกรตีแข็งแรงทนทานมาก
ขึน้ ซึง่ช่วยให้ Superior สามารถ
เพิม่ประสิทธิภาพการออกแบบส่วน
ผสม ในขณะทีจ่ะสามารถก�าจัด

ทีมงานของโรงงาน 6 ใน
ดีทรอยต์ ได้รว่มมือกับคลีฟ
แลนด์ คลิฟฟ์ เดียรบ์อรน์ เวิรก์ 
(Cleveland Cliffs Dearborn 
Works) เพือ่ออกแบบระบบทีช่่วย
ลดการจัดการเศษวัสดุจากตะกรนั 
และเศษเหล็กทีล่้นออกมาแล้ว
ตกลงไปใต้เตาหลอมเหล็ก  ซึง่ 
วัสดุชนิดนีม้ีแนวโน้มทีจ่ะมีฝุ่นมาก 
ดงันัน้การลดการจดัการจึงชว่ยลด
การปล่อยฝุ่น อีกทัง้ท�าให้เกิดการ
ใช้พืน้ที ่อุปกรณ์ และก�าลังคนทีม่ี

ให้ข้อมูลโดย Matt Perko, 

Edw. C. Levy Co. 

ท�าในสิง่ทีถู่กต้อง
อยู่อย่างจ�ากัด ได้มีประสิทธิภาพ 
มากขึน้  

แทนทีจ่ะกักเก็บเอาไว้ ทว่าเมือ่
วัสดุถูกโหลดออกมาแล้ว มันจะไหล
เข้าไปในกล่องพาเลตโดยตรง ใน
ขณะทีม่ันถูกพ่นละอองน�า้  และเมือ่
เต็มแล้ว ผู้ให้บรกิารพาเลต (pallet 
carrier) จะหยิบกล่องขึน้มา แล้ว
ขนส่งออกไปแปรรูป เพือ่น�าโลหะ
และวัสดุอืน่ๆ ทีย่ังใช้งานได้กลับมา
ใช้ใหม่   ซึง่ Matt Perko วิศวกรสิง่
แวดล้อมกล่าวว่า “การปฏิบัติด้าน

สิง่แวดล้อมทีด่ี จะช่วยแสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส�าคัญ และความมุ่ง
มัน่ทีเ่รามีต่อลูกค้า รวมทัง้ต่อชุมชน
ของเราอีกด้วย นอกจากนีแ้ล้ว มัน
ยังเป็นการท�าในสิง่ทีถู่กต้องอย่าง 
ไม่ต้องสงสัยอีกด้วย”

คารบ์อนไดออกไซด์ออกไปได้ 
ด้วย โดย Jeff Krupcale ประธาน
ของ Superior กล่าวเกีย่วกับเรือ่งนี้
ว่า “CarbonCure ให้ความสามารถ
ทีด่ีในการลดคารบ์อนฟุตพริน้ต์
ของคอนกรตีของเรา และช่วยตอบ
สนองความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรบั
โซลูชันทีเ่น้นความยัง่ยืน”
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ยืนอยู่ใกล้ๆ กับโรงงานแห่งใหม่คือผู้ปฏิบัติงานด้านเครือ่งมือ
เครือ่งจักรของ Pleasant Lake ซึง่ได้แก่ Tim Lazarz, Tim Nine 
และ Joe McLaughlin

สมาชิกในทีมงานของ Delta Sand and Gravel (จากซ้ายไป
ขวา): Ryan Nall, Amber Brewer และ Jonathon Mason ซึง่
ทัง้หมดเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเครือ่งมือเครือ่งจักร 

ให้ข้อมูลโดย Don Marsh และ Tom Nelson, 

Construction Materials

การขยายตวัทางทศิตะวันตกของ Michigan Aggregates

ในอดีตทีผ่่านมา นักแสวงโชค
มุ่งหน้าไปทางตะวันตก เพือ่ค้นหา
ทองค�ากัน ซึง่แผนกวัสดุมวลรวม
ธรรมชาติของ Levy เอง ก็ได้เปิด
การด�าเนินงานหน่วยธุรกิจใหม่
สองแห่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของแหล่งแรส่�าหรบัวัสดุมวลรวม

ธรรมชาติทีม่ีอยู่ เพือ่ค้นหาทราย 
และกรวดส�ารองอันมีค่า

ส�าหรบัพลแีซนต์ เลค แซนด์  
แอนด ์กราเวล (Pleasant Lake Sand 
and Gravel) นัน้ เป็นธรุกจิทีมี่พืน้ที ่
353 เอเคอร ์ซึง่ตัง้อยูใ่นเมืองแอนน์ 
อารเ์บอร ์(Ann Arbor) รฐัมิชิแกน 
ซึง่จะท�าการผลติวสัดุ 650,000 ตัน
ตอ่ป ีตลอดอายใุช้งาน 15 ป ีโดยใช้
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  
ซึง่โรงงานแหง่นีมี้การใช้ระบบ CDE 
Global Evo-Wash ในการกลัน่ 
จ�าแนกประเภท และแยกน�า้ออกจาก
วสัดทุีม่คีวามละเอยีดสงู และคงไวซึ้ง่
ทรายทีจ่ะจ�าหนา่ยได้มากขึน้ประมาณ 
6 เปอรเ์ซ็นต์  โดยทีโ่รงลา้ง (wash 
plant) จะมีขนาดเลก็กวา่ระบบแบบ
เดมิ และออกแบบมาเพือ่เนน้การ
รไีซเคลิน�า้ การลดของเสยี และการ 
ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสทิธภิาพสูงสดุ

ไม่ไกลออกไปนักในเมืองพรคินีย์ 
(Pinckney) รฐัมิชิแกน ซึง่เดลต้า 
แซนด์ แอนด์ กราเวล (Delta Sand 

and Gravel) ตัง้อยู่  โดยมีพืน้ที ่
100 เอเคอร ์ซึง่เดลต้าจะผลิตทราย 
2NS 120,000 ตันต่อปี เป็นเวลาสิบ
ปีด้วยกัน  และด้วยการผสมผสาน
ระหว่างอุปกรณ์ใหม่ และอุปกรณ์ที่
ปรบัเปลีย่นบางอย่างเพือ่น�ากลับมา
ใช้ใหม่ เดลต้าสามารถใช้ทีมงานทีม่ี
เพียง 4 คนได้อย่างคุ้มค่า  

ตัง้อยู่ในท�าเลทีส่ะดวกในการ
จัดหาบรษัิทในเครอื ภายในโรงงาน
ยางมะตอยและคอนกรตีของ Levy 
การด�าเนินงานทัง้สองแห่งจะผลิต 
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีความต้องการสูง
ส�าหรบัตลาด  ซึง่การลงทุนใน
อสังหารมิทรพัย์เหล่านี ้ได้น�าชีวิต
ใหม่มาสู่พืน้ทีด่ังกล่าว และน�า
เทคโนโลยีทีเ่ป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มา
ใช้ เพือ่เพิม่ผลผลิตได้เป็นอย่างดี  
ซึง่ต้องถือว่า Levy อยู่ในต�าแหน่งที่
ดี ทีจ่ะให้บรกิารลูกค้าได้ในอนาคต



แข็
งแกร่งมากขึ�น

ฉ ีด ว คัซ ีนก นั เถ
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ให้ข้อมูลโดย Randy 

Cullen, Steel Mill 

Services

รูปภาพ (จากซ้ายไปขวา):  Greg Sherman (ผู้จัดการ), Dean 
Comer (ผู้ปฏิบัติงาน) และ Tommy Combs (ผู้จัดการท่าทราย
และเศษของเหลือ) ณ บรเิวณทีจ่ะเป็นท่าทรายในอนาคต

แตกสาขาออกไปทีเ่คนตักกี้

Levy ก�าลังวางรากฐานในแบ 
รนเดนเบิรก์ (Brandenburg) รฐั
เคนตักกี ้(Kentucky) โดยท�า
สัญญาเป็นเวลา 10 ปีกับ Nucor 
Steel เพือ่ให้บรกิารในการเปิด
โรงงานเหล็กแผ่นแห่งใหม่ในช่วง
ปลายปี 2022 ซึง่พนักงานของ 
Levy Brandenburg (LBMS) ได 
้เข้ามาทีไ่ซต์ตัง้แต่วันแรกทีม่ี 
การวางแผนจัดการด้านโลจิสติ
กส์ เกีย่วกับการขนส่งชิน้ส่วนและ

อุปกรณ์ส�าหรบัโรงถลุงเหล็ก เพือ่สรา้งโรงงานใหม่
แห่งนี ้ตัง้แต่ต้นจนแล้วเสรจ็เลยทีเดียว  

ซึง่ทีมวิศวกรรมและฝ่ายด�าเนินงาน ได้รว่มมือกัน
พัฒนาขัน้ตอนการปฏิบัติงานทีบ่รเิวณท่าเรอื เพือ่ให้
สามารถโหลดแผ่นเหล็กขนาด 125 ฟุต ซึง่มีน�า้หนัก
กว่า 60 ตัน ลงบนเรอืทีอ่ยู่ในแม่น�า้โอไฮโอได้อย่าง

ปลอดภัย 
LBMS จะแนะน�า

เทคนิคใหม่ๆ ที่
ออกแบบมา เพือ่
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตตะกรนั และการ
ตัดหรอืแยกเศษสิง่
ทีไ่ม่ต้องการออก 
และด้วยสิง่อ�านวย
ความสะดวกในการ
ตัดทีล่�า้สมัย โดยการ
ใช้ Donzé torches 
และเทคโนโลยีการ
ควบคุม ท�าให้ LBMS 
จึงสามารถให้บรกิาร
ลูกค้าได้ดีกว่าเดิม 

ในช่วงทีผ่่านมา ไวรสัโควิด-9 ได้ครา่ชีวิตผู้คนไป
เกือบ 4 ล้านคนทัว่โลก จนถึงวันนี ้ผู้คนจ�านวนมาก
ได้รบัการฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรสัไปบ้าง
แล้ว แต่ส�าหรบัในบาง
ส่วนของโลก สมาชิกใน
ครอบครวั Levy  
ของเรา 
ยังคงรอโอกาสทีจ่ะได้
รบัวัคซีนอยู่ ซึง่ Levy 
สนับสนุนให้ทุกคนรบั
การฉีดวัคซีน ในทันที
ทีม่ีช่องทางเปิดขึน้ใน
พืน้ทีข่องตน



โปรดน�าเอกสารนีก้ลับมาใช้
ใหม่เมือ่อ่านจบแล้ว
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โอกาสใหม่ๆ อันรอ้นแรง
ในฤดูรอ้นนี ้Levy ได้ผจญภยัไปทา่มกลางความรอ้นระอขุองทะเลทราย 

พรอ้มกบัลกูคา้ใหม่เอีย่มเป็นครัง้แรก  โดยหนว่ยธรุกจิ Gulf Metal Mill 
Services (GMMS) ของ Levy มีสญัญาระยะเวลาสบิป ีเพือ่ใหบ้รกิารโรงถลุง
เหลก็ส�าหรบัผู้ผลติเหลก็รายใหญท่ีส่ดุ ในราชอาณาจักรซาอดีุอาระเบยี 

ด้วยพนักงานกว่า 100 คน GMMS จะให้บรกิารแก่การด�าเนินงานของ 
Saudi Iron and Steel (Hadeed) ใน Al Jubail ซึง่สามารถผลิตเหล็กได้ 
5.8 ล้านตันต่อปี โดยทีก่ารออกแบบรว่มกันระหว่าง Levy Engineering 
และ Donzé ได้สรา้งเครือ่งตัดเศษเหล็กแบบก�าหนดได้เอง พรอ้มหัวตัด
ชนิดต่างๆ อีกหลายแบบ ส�าหรบัการแปรรูปเศษเหล็กขนาดใหญ่ 

ภายในเดือนตุลาคม GMMS จะต้องรบัผิดชอบในการตัดเศษเหล็ก  
การขนส่ง การจ�าแนกแยกแยะวัสดุ และการให้บรกิารด้านมิลล์เซอรว์ิส 
(mill services) อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยทีมงานจะจัดการกับการแปรรูป  
และการขายเศษโลหะออกไป รวมทัง้สรา้งโรงงานกู้คืนโลหะ (metal 
recovery plant) แห่งใหม่ ซึง่จะเริม่ด�าเนินการในต้นปี 2022 

ด้วยความเชีย่วชาญและการสนับสนุนจากทัว่ทัง้องค์กร การขยายตัว
ระหว่างประเทศอันน่าตืน่เต้นเหล่านี ้ท�าให้บรษัิทสามารถให้บรกิารลูกค้า
ในภูมิภาคใหม่ๆ ได้ทัง้หมด 

ให้ข้อมูลโดย Mike Levko, Edw. C. Levy Co.

สมาชิกของทีม GMMS ทีส่�านักงานบรหิาร (จากซ้ายไปขวา): Rami Tambosi, หุ้นส่วน
ธุรกิจด้านทรพัยากรมนุษย์, Hussain Ahmad, ผู้ควบคุม, Nafis Khan, ผู้จัดการฝ่ายขาย
ตะกรนั, Khalid Al-Bowait, เจ้าหน้าทีด่้านความสัมพันธ์กับภาครฐั และ Tom Smith, ผู้
จัดการทัว่ไป

การตัด 
ระยะเวลาการสง่มอบ

จากการสรา้งบนระบบ 
Punchout ของ Oracle ทีมจัด
ซือ้ได้น�าบรกิาร Oracle Supplier 
Network (OSN) มาใช้ ซึง่
กระบวนการนีจ้ะสรา้งใบก�ากับ
ภาษีของผู้จัดหาหรอืซัพพลายเอ
อร ์(supplier) โดยอัตโนมัติ และ
ตรวจสอบราคาของแต่ละรายการ
ทีส่ัง่ซือ้ผ่านระบบดังกล่าว 

ส�าหรบัซัพพลายเออรท์ีม่ีการ
ออกใบก�ากับภาษีจ�านวนมาก เช่น 
Staples และ Grainger ระบบ
อัตโนมัตินีจ้ะช่วยประหยัดเวลาให้
กับ Levy ได้แบบเรยีลไทม์ โดย 
OSN ช่วยลดเวลาตอบสนองของ 
Levy ในการตรวจสอบและการ
ช�าระเงิน ในขณะทีซ่ัพพลายเออร์
ก็สามารถติดตามสถานะการช�าระ
เงินในระบบได้

ให้ข้อมูลโดย Mike O’Neil, 

Edw. C. Levy Co.
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ภาคพืน้ยุโรปอันน่าตืน่เต้น 
การขยายธุรกิจ

Levy's International Group ได้บุกเข้าไปในดินแดนใหม่ๆ ด้วยการ
เริม่ธุรกิจใหม่ใน Gijon ประเทศสเปน โดยได้รว่มมือกับ Dometal เพือ่ 
ให้บรกิารตัดด้วยเปลวไฟ (flame cutting services) กับลูกค้าโรงถลุง
เหล็ก ArcelorMittal อีกทัง้ Levy Engineering ยังได้ออกแบบโต๊ะตัด 
(cutting tables) รุน่ใหม่สองโต๊ะ ซึง่ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย และ 
เป็นผลดีต่อสิง่แวดล้อม 

โต๊ะใหม่ดังกล่าว ช่วยให้สามารถตัดแผ่นงานในแนวนอนได้ แทนที ่
จะเป็นแนวตัง้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการยกโต๊ะแต่ 
อย่างใด โดยสัญญาในการแบ่งแยกส่วนแผ่นเหล็ก จะใช้เทคโนโลยีของ 
Indiana Flame Service ซึง่เป็นการตัดแบบไร้
เสีย้น (burrless cutting) โดยจะขจัดขอบโลหะ 
ทีข่รุขระออก ซึง่เป็นทีต่้องการของลูกค้าโรงถลุง
เหล็กจ�านวนมาก นอกจากนี ้ทีม Donzé ของ 
Levy ได้ผลิตป๊ัมน�า้มัน ระบบไฟส่องสว่าง หัวฉีด 
และเบอรเ์ลสสไปเดอรส์�าหรบัโต๊ะดังกล่าวด้วย 
และในเดือนสิงหาคม โต๊ะเหล่านีม้ีตารางการตัด
แผ่นงาน 60-70 แผ่นต่อวัน ซึง่จะผลิตแผ่นงาน
ขนาดเล็กได้ประมาณ 200 แผ่น ส�าหรบัใช้งาน
ภายในโรงงาน โดยทีมของ Levy มารวมตัวกัน 
เพือ่สรา้งส่วนผสมทีล่งตัวส�าหรบัธุรกิจใหม่ทีน่่า
ตืน่เต้นนี ้

ให้ข้อมูลโดย Mike Levko และ Clyde Kirkwood,  

Edw. C. Levy Co. และ Hernan Gudino, Indiana Flame 

Service Jairo López ผู้ปฏิบัติงานของ Levy Dometal ก�าลังใช้งานโต๊ะตัด เพือ่ส่ง
มอบแผ่นเหล็กคุณภาพสูงให้กับ ArcelorMittal

ให้ข้อมูลโดย Jeff Spahr, Superior Materials

ฟองของคารบ์อนฯ ทีใ่ห้ผลลัพธ์ทีด่ีขึน้
คณุรูห้รอืไมว่า่ตอ้งมกีารใชแ้ละรวบรวมน�า้ลา้งจ�านวนมาก ภายในไซต์ผสม

คอนกรตีส�าเรจ็รูป ซึง่อาจเป็นความท้าทายทีส่�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิงานได้เหมือน
กนั หรอืแมแ้ตก่บัระบบส�าหรบัขจดัเศษวสัดเุหลอืทิง้ พืน้ทีดั่งกลา่วกย็งัมีน�า้ทีไ่ม่
สามารถระบายเข้าสูร่ะบบทอ่ระบายน�า้ในทอ้งถิน่ได้ เนือ่งจากน�า้มีคา่พเีอช (pH) สงู
เกนินัน่เอง ซึง่ Superior Materials ก�าลังใช้ฟอง CO2 เพือ่แกปั้ญหานีอ้ยู่ 

การใช้กระบวนการคารบ์อไนเซชันของการสรา้งฟอง CO2 เพือ่อัดแก๊สเข้าไป
ในน�า้เป็นเวลา 25 นาที เพือ่สรา้งกรดคารบ์อนิคเพือ่ลดค่าพีเอชจาก 12 ให้เหลือ 
7 เป็นการสรา้งความปลอดภัยในการระบายน�า้ออกไป ซึง่ใครจะไปนึกได้ว่า การ
สรา้งฟองในลักษณะดังกล่าว จะเป็นวิธีแก้ปัญหาทีเ่รยีบง่าย และคุ้มค่าส�าหรบั 
Superior เช่นนี้
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เหตุใดจึงแจ้งเรือ่งการเกือบพลาด
คุณเคยมีช่วงเวลา "รอดอย่างหวุดหวิด" หรอื 

“เกือบไปแล้ว” (close call) บ้างหรอืไม่ ช่วงเวลาใน
ขณะนัน้ คือช่วงเวลาทีคุ่ณเกือบได้รบับาดเจ็บ หรอื
อาจหมายถึงการทีเ่ครือ่งจักร
เกือบได้รบัความเสียหายก็ได้ แต่
ส�าหรบัที ่Levy ช่วงเวลาดังกล่าว
นัน้ เราเรยีกกันว่า “เกือบพลาด” 
(Near Miss) ซึง่ผู้เชีย่วชาญด้าน
ความปลอดภัยบอกกับเราว่า การ
รายงานเหตุการณ์ทีเ่กือบพลาด
นัน้ เป็นสิง่ทีส่ามารถป้องกันการ
บาดเจ็บรา้ยแรงในอนาคตได้ ทีนีเ้ราลองมาดูกันว่ามัน
ท�างานอย่างไร

จากการสอบสวนอุบัติเหตุต่างๆ แสดงให้เห็น
ว่า เหตุการณ์ส่วนใหญ่ทัง้ทีรุ่นแรงและเข้าขัน้หาย
นภัย มักมีเหตุการณ์ทีเ่กือบพลาดน�ามาก่อนเสมอ 
โดยทัว่ไปแล้ว เหตุการณ์ทีเ่กือบพลาดอาจถูกมอง
ข้ามไป เนือ่งจากมันอาจไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล
หรอืเครือ่งจักร และหากไม่มีการรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าว ก็ย่อมจะไม่มีโอกาสทีจ่ะพิจารณาตัดสินได้

ว่า เพราะอะไรและเหตุใด เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดขึน้ 
ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขสิง่ใดๆ เพือ่ป้องกัน
เหตุการณ์ทีค่ล้ายคลึงกัน หรอืรา้ยแรงกว่านัน้ ไม่ให้เกิด

ขึน้อีกในอนาคตได้ 
ขอ้มูลที ่Levy จดัเกบ็ไวย้นืยนั

วา่ เมือ่มีการรายงานการเกือบ
พลาดเพิม่ขึน้ ประสทิธภิาพความ
ปลอดภยักดี็ขึน้ โดยในป ี2019 
พนกังานกวา่ 52 เปอรเ์ซน็ตม์กีาร
รายงานเหตุการณ์เกอืบพลาด และ
ท�าให ้Levy มีประสทิธภิาพดา้น

ความปลอดภยัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ ในขณะทีป่ ี2020 
การรายงานดังกลา่วลดลงเหลือ 40 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่ท�าให้
ประสทิธภิาพความปลอดภยัของ Levy ลดลงตามไปดว้ย 

มีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีพ่นักงานทุกคนจะต้อง
ตระหนักถึงเหตุการณ์ทีเ่กือบพลาด และรายงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวต่อหัวหน้างานของตัวเอง และด้วย
ความช่วยเหลือจากทุกคน Levy จึงสามารถรกัษาสถาน
ทีท่�างานทีป่ลอดภัย และมีสุขภาพดีเอาไว้ได้

อยาพลาดจากส่ิงท่ี
เคย “เกือบพลาด” 

(Near Miss!)

ให้ข้อมูลโดย Samantha O’Saben, Edw. C. Levy Co.

เคล็ดลบัในการป้องกนัโรคเบาหวาน
รับการตรวจสขุภาพเป็นประจํา
ทํานํ�าใหเ้ป็นเครื�องดื�มหลกัของคณุ
รับวติามนิดใีนระดบัที�เหมาะสม
หลกีเลี�ยงการสบูบหุรี� และการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ลดนํ�าตาลและอาหารแปรรปู
ใหค้วามสําคญักบัฉลากโภชนาการบนอาหาร
รับประทานอาหารที�มไีฟเบอรส์งู และคารโ์บไฮเดรตตํ�า
เลอืกกจิกรรมทางกายที�คณุชอบ และออกกําลงักายสมํ�าเสมอ

ความตระหนักคือกุญแจส�าคัญ
การมีสติและตระหนักรูถ้ึงความเสีย่งทีม่ีอยู่ในงานของเรา ท�าให้จิตใจและสายตาของคุณ จะต้องจดจ่ออยู่ 

กับงานทีท่�า ซึง่ปัจจัยเกีย่วข้องของมนุษย์ เช่น ความเหนือ่ยล้า ความเรง่รบี ความหงุดหงิด และความพึงพอใจนัน้ 
อาจลดการรบัรูข้องเราได้ ปัจจัยเหล่านีเ้พิม่ความเสีย่งในการเกิดข้อผิดพลาด โดยท�าให้การตัดสินใจของ 
เราคลาดเคลือ่น ซึง่ข้อผิดพลาดเหล่านัน้ อาจท�าให้ความเสีย่งเล็กน้อยกลายเป็นความเสีย่งขนาดใหญ่ และเพิม่
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนัน้อย่าลืมเรยีนรู ้ทีจ่ะตรวจสอบความคิดทีม่ีความเสีย่ง เพือ่ป้องกันข้อผิดพลาด
ทีน่�าไปสู่การบาดเจ็บได้
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ความเป็นเลิศในอาชีพ
ครัง้หนึง่ Mark Twain นักเขียนชาวอเมรกิัน ได้เคย

กล่าวเอาไว้ว่า “หางานทีคุ่ณชอบท�า แล้วคุณจะไม่ต้อง
ท�างานเลยแม้แต่วันเดียวในชีวิต” ส�าหรบั Franz Dreier 
ทีเ่ฉลิมฉลองอายุครบั 58 ปีในฐานะผู้จัดการฝ่ายควบคุม
คุณภาพ ความเพลิดเพลินของเขามาจากความรกัในวิชา
เคมี และความท้าทายในการจัดหาวัสดุคุณภาพสูง ให้ 
กับลูกค้าแก้วของเขาทีม่ีอยู่ทัว่โลก
เขาเป็นผู้รบัผิดชอบในการทดสอบวัสดุหลายชนิด ที่
ด�าเนินการโดย Levy Specialty 
Products เพือ่ให้แน่ใจได้ว่า 
จะเหมาะสมส�าหรบัการหลอม
ในเตาหลอมแก้วของลูกค้า
เขา ซึง่การด�าเนินการดังกล่าว
รวมไปถึง VitraSpar (เดิมคือ 
Calumite), Melite (ตะกรนั
หม้อไอน�า้), Iron Silicate และ
วัสดุท�าสีหลากหลายรูปแบบ 

ส�าหรบัอุตสาหกรรมแก้วโดยเฉพาะ “Franz เป็นนักเคมี
ทีด่ีทีสุ่ดเท่าทีผ่มเคยพบมา” Mark Abraham ผู้จัดการ
ทัว่ไปของ Levy Specialty Products กล่าว

Franz เป็นผู้เชีย่วชาญในด้านการวิเคราะห์แก้ว และ
เขารบัได้ตัวอย่างมาเป็นประจ�าจากอเมรกิาเหนือ 
เม็กซิโก และอินเดีย ซึง่ก่อนหน้านี ้เขาเคยช่วยในการ
พัฒนาโรงงานตะกรนั ส�าหรบัอุตสาหกรรมการผลิต
แก้วในสหราชอาณาจักร ลักเซมเบิรก์ ญีปุ่่น และสหรฐั

อาหรบัเอมิเรตส์มาแล้ว
ในขณะทีเ่ขาใกล้จะแขวนเสือ้

แล็บ และก�าลังจะก้าวเข้าสู่วัย
เกษียณ เขาเล่าว่า “เวลาผ่านไป
อย่างรวดเรว็มาก โดยเฉพาะเมือ่
คุณสนุกกับคนทีคุ่ณท�างานด้วย 
และมีความสุขกับงานทีคุ่ณท�า”

ให้ข้อมูลโดย Mark Abraham,  

Edw. C. Levy Co.

(จากซ้ายไปขวา) Brian Clark ผู้จัดการและ Mark Hodnicki 
ผู้ปฏิบัติงาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในทีมทีช่่วยขับเคลือ่นรถ
บรรทุก HBI จ�านวน 685 คันจากโรงงานในเมืองโตเลโดของ 
Cleveland Cliff

คุณควรจะโทรหาใคร
หากมีสิง่แปลกปลอมในโรงถลุงเหล็ก ทีท่�าให้ต้องการ

ความช่วยเหลือ อย่าโทรหาบรษัิทก�าจัดผี แต่โปรดโทร 
หา Levy! ซึง่ Cleveland Cliffs เคยมีปัญหากับ HBI 
(เหล็กอัดก้อนรอ้น) ทีโ่รงงานของพวกเขาในเมืองโต
เลโด (Toledo) ทีน่ัน่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลอมรวมกัน
เป็นกองวัสดุขนาดใหญ่ จนยากทีจ่ะก�าจัดออกไปให้หมด
ได้ ซึง่ Levy ได้รบัมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยผู้ปฏิบัติการ
เครือ่งจักรทีม่ีความเชีย่วชาญ จากโรงงาน 6 ของ Levy 
และรถตักรุน่ 980 และหลังจากแยกวัสดุแล้ว Levy ได้
ขนส่ง HBI จ�านวน 26,000 ตันไปยังโรงถลุงเหล็กในเมือง
เดียรบ์อรน์ (Dearborn) จากนัน้จึงเก็บสะสมวัสดุไว้ส�าหรบั
การผลิตเหล็กต่อไป 

ให้ข้อมูลโดย Mike Pelletier และ Russell Burke 

Edw. C. Levy Co. 

“เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ เมือ่คุณสนุกกับคน 
ทีคุ่ณท�างานด้วย และงานทีคุ่ณท�า”



Edw. C. Levy Co.
9300 Dix Ave.
Dearborn, MI 48120

เก็บรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของ
คุณใหปลอดภัย

เหล่าแฮกเกอร์มีการโจมตีในทุกๆ 39 วินาที หรือ 2,244 ครัง้ในแต่ละวัน
ใช้รหัสผ่าน
กับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

อย่าใช้ Wi-Fi 
สาธารณะที่ไม่

ปลอดภัย

อย่าคลิกลิงก์ที่ส่งมาจากคน
ทีคุ่ณไม่รูจั้กเป็นการส่วนตัวมา

ก่อน

อย่าวางอุปกรณ์ของคุณ
ทิ้งไว้ในที่สาธารณะ โดย

ปราศจากคนดูแล

เปลีย่นรหัสผ่านอย่าง
น้อยปีละครัง้

อัพเดตอุปกรณ์และ
แอพของคุณอยู่เสมอ
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