
บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด จับมือพันธมิตรธุรกิจ
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเมนท กรุป
จาํกัด ในนามของกิจการรวมคา
ดั บ เ บิ ล ยู ซี อี - ซี บี ดี เ ข า ร ว ม
ประมูลงานของการถไฟแหง
ประเทศไทย โดยไดชนะการ
ประมูลงานผลิตหรือจัดหา
สะพานเหล็ก พรอมดัดแปลง
ตอมอ ถอด และติดตั้งสะพาน
เหล็ก รวม 8 แหง มูลคา 48.13 
ลานบาท ซึ่งอยูเสนทางเขต
ทุงสง นครศรีธรรมราช ในขณะ
ที่ 2 แหงในเสนทางรถไฟสาย
ตะวนัออก จงัหวดัสระแกว และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลคา 33.48 
ลานบาททีช่นะการประมลูกอน
หนานีพ้รอมเริม่งานหลงัจากได
รับสัญญาจากการรถไฟเปนที่
เรียบรอยแลว อานตอ น.3

“  เวสทโคสท ”
จบัมอืพนัธมติร
ควางานรถไฟ
มูลคา81ลานบ.

ปที่  8   ฉบับที่  148   ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2560

• สงความชวยเหลือพนักงาน-ชุมชน
• พนง.อาสาฟนฟูบานเพื่อน-ที่สาธารณะ

SSIบรรเทาภัยน้ําทวมบางสะพาน

ฅนเหลก็เอสเอสไอพฒันาชมุชนบางสะพาน
ป 2559 พนักงานรวมอาสา 15 โครงการ
กลุมเอสเอสไอเดินหนารวมสราง
สรรคและพัมนาชุมชนบางสะพาน
สูความแข็งแกรงผานวัฒนธรรม
จติอาสาพนกังานทัว่ทัง้องคกร เผย
ป 2559 พัฒนาโครงการอาสารวม
กับพ่ีนองชาวบางสะพาน 15 ตาม
เปาหมาย ทั้งการพัฒนาสิ่งปลูก
สรางสาธารณะประโยชน ดานสิ่ง
แวดลอมทีด่ขีองชมุชน ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขภาพและบรรเทาความ
เสียหายจากอุทกภัย ผูบริหารเผย
งานพัฒนาสําเร็จลุลวง  ภายใตการ
มีสวนรวมอันดีระหวางเอสเอสไอ
ผูนําชุมชน พ่ีนองในชุมชนบางสะพาน

องคกรปกครองทองถิ่นและหนวย
งานท่ีเก่ียวของ เปาหมายหลักรวม
กันคือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคน
บางสะพาน
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน 
ผูจัดการทั่วไป สํานักการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) 
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” วา ตามที่เอสเอสไอไดพัฒนา
วัฒนธรรมจิตอาสาเพื่อสงเสริมและ
เปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงาน 
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน และสาธารณประโยชน รวมทั้ง

เปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาพื้นที่
ตางๆ ในอําเภอบางสะพาน กระจาย
ไปอยางทั่วถึงอยางตอเนื่อง และเกิด
เปนคานิยมในการรวมทําความดี ชวย
เหลือเกื้อกูล แบงปนสิ่งดีๆ ซึ่งกันและ
กันในสังคมอยางจริงใจนั้น เพื่อขับ
เคลื่อนวัฒนธรรมอาสาอยางตอเนื่อง
ในป 2559 ที่ผานมาเอสเอสไอจึงได
ดาํเนนิการกจิกรรมอาสาอยางตอเนือ่ง
ภายใตการทํางานเปนทีมของคณะ    
อนุทํางานโครงการเอสเอสไออาสา 
โดยกําหนดเงื่อนไขผูที่ เขียนเสนอ
โครงการตองมภีาคสวนทีเ่ปนพนกังาน
และคนในชุมชน           อานตอ น.4

กลุมเอสเอสไอใสใจพนักงาน - ชุมชน
รวมบรรเทาภัยนํ้าทวม หลังพื้นที่
บางสะพานเจอสถานการณฝนตก
หนักตอเนื่อง-นํ้าปาไหลหลาก      
ภายใตโครงการ “บางสะพานสดใส
เอสเอสไอรวมใจฟนฟูภัยนํ้าทวม” 
เผยความชวยเหลือในสามระดับ
ตั้งแตกลุมพนักงานที่ตองใหความ
ชวยเหลือแบบเรงดวนจนถึงการ
ฟนฟู ทั้งจัดหาและสงชุดยังชีพ 
เครื่องอุปโภคบริโภค การฟนฟู
ที่พักอาศัยดวยความรวมมือจาก
พนักงานอาสา และมอบเงินชวย
เหลือ  เพื่อใหพนักงานกลับมามีวิถี
ชีวิตปกติโดยเร็ว  ในสวนชุมชนได
จดัซือ้อาหาร นํา้ดืม่สะอาด ยารกัษา
โรค และเคร่ืองใชท่ีจําเปนมอบศูนย
ชวยเหลือผูประสบภัยสวนหนาโรง-
เรียนบางสะพานวิทยา  อานตอ น.2

PPC รวมทพัเรอืแบงปนความสขุป5
มอบอปุกรณกฬีาโรงเรยีนทรุกนัดาร
ทาเรือประจวบรวมดูแลสังคม    
จัดกิจกรรมแบงปนความสขุและ
มอบย้ิม “มอบรัก” ใหนองบนดอย

สูง ป  5  โดยรวมศูนยไทยอาสา
ปองชาตใินทะเลเขตทพัเรอืภาค
ที่ 1 กองทัพเรือ  อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ช่วยนํ้าท่วม        ต่อจากหน้า 1
 
150,000 บาท เป็นศูนย์กลางกระจายความช่วย
เหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และจัด
โครงการพนักงานอาสาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีศูนย์รวมใจ
ชุมชนวัดห้วยทรายขาวและพื้นที่สาธารณะให้มี
สภาพแวดล้อมดังเดิม นอกจากนี้ยังบริจาคเงิน
ช่วยเหลือผ่านโครงการของรัฐบาลอีกด้วย
	 	 ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ระหว่างวันที่	 9	
-	12	มกราคม	2560	ที่ผ่านมา	เนื่องจากมีปริมาณฝน
ตกในพื้นที่หนักอย่างต่อเนื่อง	 และนำ้าป่าไหลหลาก
ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน	 ทำาให้บ้านเรือนของ
ประชาชนในพื้นที่	 รวมทั้งพืชสวนไร่นาได้รับความ
เสยีหาย	ไมเ่วน้แมแ้ตบ่า้นพนกังานของบรษิทัในกลุม่			
เอสเอสไอ	 และบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอที่ตั้งอยู่ใน
อำาเภอบางสะพานก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
  นายยงยทุธ  มลิทอง		ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่	 บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	
หรือ	 SSI	 ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”	ว่า	ได้ติดตามสถานการณ์นำ้าท่วมอำาเภอ
บางสะพานอย่างต่อเนื่อง	บริษัทมีศูนย์รองรับความ
ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน	(ศปส.)	กลุ่มบริษัทสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี	 (กลุ่มเอสเอสไอ)	คอยติดตามสถาน-
การณ	์เรง่ใหก้ารชว่ยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอ้น
แก่พนักงานและครอบครัว	รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่บางสะพานผู้ประสบอุทกภัยผ่าน
หน่วยงานต่างๆ	
	 	 นายยงยทุธกลา่ววา่	เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืและ
บรรเทาความเสยีหายใหก้บัพนกังานเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ทำาได	้บรษิทัไดจ้ดังบประมาณเพือ่จดัซือ้สิง่ของยงัชพี
เบื้องต้นให้กับพนักงาน	จำานวน	289	ชุด	ทันทีตั้งวัน
ที่	 10	มกราคม	 โดยฝ่ายพนักงานสัมพันธ์	 ทั้งนี้หลัง
จากนำ้าเริ่มลดระดับลงบริษัทได้รวบรวมพนักงานที่
ต้องการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกัน	ด้วยการจัด
โครงการเอสเอสไออาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านพนักงาน
ที่ได้รับผลกระทบหนัก	จำานวน	12	ครอบครัว	โดยการ
ระดมพลังจากพนักงานทั้งจากสำานักงานกรุงเทพฯ	
และพนักงานที่โรงงานบางสะพานที่ไม่ได้รับผลกระ
ทบจำานวน	100	คน	รว่ม	ใหค้วามชว่ยเหลอื	จดัเกบ็ขา้ว
ของเครื่องใช้	 ช่วยทำาความสะอาดบ้าน	 ให้พนักงาน
สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ตามปกติ
	 	 “คณะผู้บริหารได้หารือเป็นการด่วน	 เพื่อ
พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงาน	 จำานวน	 385	
ราย	ที่ได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วม	 รวมเป็นจำานวน
เงิน	1,423,000	บาท	โดยแบ่งเป็น	1.	ระดับนำ้าท่วมสูง
เกิน	1	เมตร	จำานวนเงิน	5,000	บาท	2.	ระดับนำ้าท่วม
สูง	ตั้งแต่	50	เซนติเมตร	ถึง	1	เมตร		จำานวนเงิน	3,000	
บาท	3.	ระดบันำา้ทว่มตำา่กวา่	50	เซนตเิมตร	หรอืนำา้เขา้
บ้าน	จำานวนเงิน	1,000	บาท	โดยผู้บริหารสูงสุด	คุณ
วิน	วิริยประไพกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้
บรหิารไดเ้ดนิทางไปเยีย่มใหก้ำาลงัใจและมอบเงนิชว่ย
เหลือให้ด้วยตนเองถึงที่บ้านพนักงานจำานวนหนึ่ง”
	 	 สำาหรับความช่วยเหลือในระดับชุมชนนั้น	
นอกจากบรษิทัไดจ้ดังบประมาณ	จดัซือ้อาหาร	นำา้ดืม่
สะอาด	ยารักษาโรค	และเครื่องใช้ที่จำาเป็นมอบศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา	 จำานวนเงิน	 150,000	บาท	สำาหรับช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น	เมือ่พนกังานของเรา
เริ่มเข้มแข็ง	เอสเอสไอได้จัดกิจกรรมกลุ่มเอสเอสไอ
อาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยร่วมกับพนักงานจาก
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 (SSI)	
จากกรุงเทพฯ	และบางสะพาน	พนักงานจากบริษัท	
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 (TCRSS)	
พนักงานจากบริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จำากัด	 (PPC)	
พนักงานจากบริษัท	 เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	
(WCE)	รวมจำานวน	150	คน	ดำาเนนิการทำาความสะอาด
พื้นที่สาธารณะ	 ได้แก่	 วัดห้วยทรายขาว	 และถนน
ชุมชนหอนาฬิกา	 เพื่อคืนความสะอาดสวยงาม	และ
ความปลอดภัยในการสัญจร”
  นอกจากน้ีบริษัทยังได้บริจาคเงินจำานวน		200,000
บาท	 ในส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
ภาคผ่านโครงการ	 “ประชารัฐร่วมใจ	 ช่วยอุทกภัย		

-  จัดถุงยังชีพภาวะช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพนักงานจำานวน 500 ชุด
    -  จิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านพนักงาน
      -  มอบเงินช่วยเหลือพิเศษบรรเทาทุกข์พนักงานแล้ว 301 คน
           รวมเป็นเงิน 1,369,000 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60)

-  นำาพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมทำาความสะอาดวัดห้วยทรายขาว และถนนชุมชนหอนาฬิกา

-  พนักงานจัดถุงยังชีพภาวะช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพนักงานจำานวน 76 ชุด
    -  มอบเงินช่วยเหลือพิเศษบรรเทาทุกข์พนักงานจำานวน 124 คน  รวมเป็น
         เงิน 470,000 บาท

-  นำาพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมทำาความสะอาดวัดห้วยทรายขาว และถนนชุมชนหอนาฬิกา

คืน..รอยยิ้มให้บางสะพานภาคใต้”	ดำาเนินการโดยรัฐบาล	 โดยมีนางอภิรดี	ตัน
ตราภรณ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 เป็นผู้รับ
มอบ	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล
	 	 “ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน	 คู่ค้า	 ลูกค้า	
ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านสำาหรับความช่วยเหลือ
พนักงานและชุมชน		ในรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้ง	เสื้อผ้า		นำ้า		
ยารักษาโรค	 เครื่องใช้ที่จำาเป็น	และอุปกรณ์สำาหรับ
ความช่วยเหลือต่างๆ”	นายยงยุทธกล่าว
	 	 สำาหรบัความชว่ยเหลอืของบรษิทั	เหลก็แผน่	รดี
เย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	TCRSS	ซึ่งเป็นบริษัทใน
กลุ่มเอสเอสไอนั้น		นายเชาวรัตน์  จั่นประดับ		รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารทั่วไป		เปิดเผยกับ
ผูส้ือ่ขา่ววา่	“เนือ่งจากนำา้ทว่มในครัง้นี	้ไดเ้กดิขึน้อยา่ง
รวดเรว็และกะทนัหนั	ทำาใหเ้ราไมส่ามารถดำาเนนิการ
ป้องกันนำ้าท่วมได้ทัน	ทำาให้เกิดผลกระทบบางส่วน		
แต่ไม่เสียหายมากเท่าท่ีคาดการณ์ไว้	และทางผู้บริหาร
ทุกท่านและพนักงานได้ช่วยกันฟื้นฟูโรงงานกลับมา
ผลิตได้ภายใน		1		สัปดาห์		นอกจากนี้ยังมีที่อยู่อาศัย
ของพนักงานได้รับผลกระทบถึงร้อยละ	 80	 ของ
พนักงานทั้งหมด		โดยมีพนักงานของเราได้รับผล
กระทบจากนำ้าท่วมจำานวน	 588	 คน	 จึงได้ทำาการ
ประชุมหารือ	และเร่ิมสำารวจความเป็นอยู่ของพนักงาน
พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพและสิ่งจำาเป็นเร่งด่วนไปให้	ซึ่ง
พนักงานกรุงเทพฯได้ช่วยกันจัดชุดถุงยังชีพจำานวน	
500	ชดุ	ใหก้บัพนกังานทีป่ระสบปญัหาดงักลา่ว	พรอ้ม
กับนำาพนักงานจิตอาสาจากสำานักงานกรุงเทพฯ		

มาตรการปอ้งกนั	หากเกดินำา้ทว่มครัง้ถดัไป	ทำาใหเ้กดิ
ผลกระทบน้อยที่สุด	 หรือไม่ให้ได้รับผลกระทบเลย		
และขอขอบคณุทกุทา่น		ทีร่ว่มกนัชว่ยบรจิาคเงนิ	และ
สิ่งของที่จำาเป็นให้กับพนักงานของเรา”
  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์	 กรรมผู้จัดการ	
บรษิทั	เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่	จำากดั	(WCE)	เปดิเผยวา่	
WCE	 ได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกัน	
โดยนำ้าท่วมสูงถึง	1	เมตร	60	เซนติเมตร	ด้านการช่วย
เหลอืพนกังานบรษิทักม็ไิดล้ะเลยโดยไดม้กีารดำาเนนิ
งานแจกจ่ายถุงยังชีพ	ผ้าห่ม	 เสื้อผ้าจากผู้บริหารให้
แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบหนัก	 74	ชุด	นอกจาก
นี้ยังมีเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับเอสเอสไอ	

จำานวนทัง้หมด	32	คน	เดนิทางไปชว่ยทำาความสะอาด
บ้าน	แจกถุงยังชีพ	พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่
พนักงาน	นอกจากนี้ทางบริษัทได้ให้เงินช่วยเหลือ
โดยแบ่งตามระดับนำ้าท่วม	3	ระดับ	คือ	1,000,	3,000,	
และ	5,000	บาท	โดยลา่สดุวนัที	่26	มกราคม	พ.ศ.	2559	
พนกังานสว่นหนึง่ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืดงักลา่วแลว้	301	
คน	 โดยแบ่งเป็น	 1,000	บาท	14	คน	3,000	บาท	92	
คน	และ	5,000	บาท	195	คน	รวมเป็น	1,369,000	บาท
	 	 “สุดท้ายนี้ผมคิดว่าการเกิดนำ้าท่วมครั้งนี้ถือ
เปน็บทเรยีนหนึง่	ทีเ่ราตอ้งรบีปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ทนัท	ี	หลงัจากฟืน้ฟโูรงงานเรยีบรอ้ย	จงึไดเ้ริม่คดิแนว

คือ	1.	ระดับนำ้าท่วมสูงกว่า	1	เมตร	จำานวนเงิน	5,000	
บาท	มีจำานวน	66	คน	2.	 ระดับนำ้าท่วมสูง	ตั้งแต่	 50	
เซนติเมตร	ถึง	1	เมตร		จำานวนเงิน	3,000	บาท	จำานวน	
41	คน	3.	ระดับนำ้าท่วมตำ่ากว่า	50	เซนติเมตร	หรือนำ้า
เข้าบ้าน	จำานวนเงิน	1,000	บาท	จำานวน	17	คน	รวม
แล้วพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น	124	คน
  นางสาววรินทร  คำากองแก้ว		พนักงานจิตอาสา
เอสเอสไอจากสำานักงานกรุงเทพฯ	กล่าวว่า	 “เมื่อ
ทราบขา่วการรบัสมคัรจติอาสาจากเอสเอสไอ	ตนเอง
ไดร้บีเขา้สมคัรโดยทนัท	ีทัง้	2	ครัง้	เพือ่ชว่ยเหลอืเพือ่น
พนักงาน	และชุมชม	อะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากจะ

ชว่ยเหลอื	และเปน็กำาลงัใจให	้เพราะเหตกุารณภ์ยันำา้
ทว่มครัง้นีห้นกัจรงิๆ	สำาหรบัพีน่อ้งบางสะพานทีถ่กูนำา้
ทว่ม	การเดนิทางไปทำาอาสาครัง้แรกเตม็ไปดว้ยความ
ลำาบากถนนเตม็ไปดว้ยโคลนและฝุน่	เสน้ทางบางชว่ง
ทรุดขาด	แตกต่างกับการมาครั้งก่อนๆ	
	 	 ทีมอาสาของเราได้เข้าไปช่วยทำาความสะอาด
บ้านเพื่อนพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนหนัก	ซึ่ง
หนกัจรงิๆ	บา้นทัง้หลงัเตม็ไปดว้ยโคลน	สิง่ของภายใน
บ้านกระจัดกระจายพังเสียหาย	นอกจากนี้ยังขาดนำ้า
สะอาดทีจ่ะทำาความสะอาด	ขาดนำา้ดืม่สำาหรบับรโิภค	
และเสื้อผ้าอีกด้วย	 เราหวังอยากให้เพื่อนพนักงานที่
อยู่บางสะพานของเราฟื้นกลับมามีความสุขโดยเร็ว
	 	 จากการอาสาครั้งแรกตนเองอยากจะช่วยอีก
โดยไดส้มคัรเปน็จติอาสาครัง้ที	่2	ภาระกจิคอืการชว่ย
เหลือชุมชน	 เข้าทำาความสะอาดฟื้นฟูวัดที่เป็นศูนย์
รวมจิตใจชุมชน		ทำาความสะอาดเมรุ		ศาลาต่าง	ๆ 	ให้
สามารถใช้งานได้	 นอกจากนี้ยังได้ช่วยทำาความ
สะอาดถนนชุมชนหอนาฬิกาโดยการกวาด	ล้าง	ตัก
โคลนขึน้จากถนน	ซึง่ตรงนีท้กุคนเหนือ่ยจรงิๆ	มโีคลน
ปริมาณมาก		ตอนลงไปครั้งแรกทุกคนบอกเป็นเสียง
เดียวกันไม่รู้จะทำายังไง	แต่ทุกคนก็ช่วยลงมือทำาโดย
การตักขนโคลนคนละไม้คนละมือจนสำาเร็จ	ทำาให้ถนน
เสน้นีส้ะอาดแตกตา่งกบัครัง้แรกมาก	ภูมใิจมากๆ	คะ่
ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบางสะพานทุกคน”
  นางสาวชัญญาณัฏฐ์ สมคะเณย์ พนักงาน
เอสเอสไอ	ที่ได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วมครั้งนี้	กล่าว
ว่า	“เหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบที่ผ่านๆ	
มา	นำา้ทว่มขึน้เรว็	และแรงมาก	ซึง่โชคดทีีส่ามารถเอา
ชีวิตรอดมาได้	หลังจากนำ้าลดได้กลับเข้าบ้านปรากฏ
วา่สิง่ของเครือ่งใชภ้ายในบา้นถกูนำา้พลดัและเสยีหาย
หมด	คงเหลือไว้แต่ดินโคลนหนามาก	
	 	 จากเหตกุารณน์ี	้ทำาใหรู้ว้า่บคุคลรอบๆ	ตวัมแีต่
คนน่ารัก	คอยช่วยเหลือ	คอยให้กำาลังใจและห่วงใย
มากมาย	ขอบคณุครอบครวัเอสเอสไอ	พี่ๆ 	ทมีงานจาก
กรงุเทพ	ทมีงานบางสะพาน	ประสานงานชว่ยขณะนำา้
ท่วมและช่วยทำาความสะอาดบ้าน	นำาส่ิงของเคร่ืองใช้
เส้ือผ้ามามอบให้	ร่วมท้ังเงินช่วยเหลือ	ขอบคุณจริงๆ	ค่ะ”
  นายพงศกัดิ ์ทองเรอืงกติต ิชาวบา้นชมุชนหอ
นาฬิกา	กล่าวว่า	 “ขอบคุณกลุ่มเอสเอสไอเป็นอย่าง
มากทีม่าชว่ยทำาความสะอาดถนนแหง่นี	้จากดนิโคลน
ติดถนนหนามากใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถ
ทำาให้ถนนเส้นนี้สะอาดเหมือนเดิม	เหมือนตอนยังไม่
ถกูนำา้ทว่ม	ทำาใหช้ว่ยบรรเทาปญัหาของชมุชนไดม้าก	
ทัง้การเดนิทางสญัจรมคีวามสะดวก	ปลอดภยั	ซึง่ไมรู่้
วา่หากเอสเอสไอไมเ่ขา้มาชว่ยในวนันีไ้มรู่ก้ีว่นัทีถ่นน
เส้นนี้จะกับมาสะอาดเหมือนเดิม	ขอบคุณครับ”	
  นายสมคดิ อน้ทอง	ชาวบา้นชมุชนหอนาฬกิา	
กล่าวว่า	 เหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคย
ประสบมา	ทกุคนในบางสะพานตา่งไดร้บัความเดอืด
ร้อนจากภัยนำ้าท่วมหนัก	ผมรู้สึกขอบคุณเอสเอสไอ
ที่มีนำ้าใจเข้ามาช่วยเหลือชุมชนแห่งนี้	 โดยการนำา
พนักงานจำานวนมากจากกรุงเทพฯและบางสะพาน	
พรอ้มอปุกรณ	์รถนำา้	เขา้มาชว่ยทำาความสะอาดถนน	
มองไปไมท่ำาใหรู้ส้กึหดหูเ่หมอืนตอนหลงันำา้ทว่มใหม	่
ชาวบ้านมีกำาลังใจมากขึ้น	ซึ่งขณะที่ทำาความสะอาด
ทกุบา้นกย็งัคงทำาความสะอาดบา้นของตวัเองอยูเ่ลย	
ยังไม่รู้จะมีแรงเข้ามาช่วยกันเมื่อไหร่	ผมต้องขอขอบ
คุณเอสเอสไอมากๆ	ครับที่เข้ามาช่วยกันในครั้งนี้”
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  2560 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

เวสท์โคสท์          ต่อจากหน้า 1

  นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์  กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(WCE) เปดิเผยวา่ เมือ่เรว็ๆ นีบ้รษิทั เวสทโ์คสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด และบริษัท ซี.บี.ดีเวลอป-
เม้นท์ กรุ้ป จำากัด ได้เข้าร่วมประมูลงานของ
การถไฟแห่งประเทศไทย ในนามของกิจการ
ร่วมค้าดับเบิลยูซีอี-ซีบีดี โดยได้ชนะการ
ประมลูงานผลติหรอืจดัหาสะพานเหลก็ พรอ้ม
ดัดแปลงตอม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก 
รวม 8 แห่ง ที่ กม.608+270, กม.611+234, 
กม.614+758, กม.616+650, กม.619+625, 
กม.625+598, กม.626+309 และกม.629+720 
ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ รฟ.ยธ.
1133/6/พ.16/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
มีที่มูลค่า 48.13 ล้านบาท สะพานเหล็กทั้ง 
8 แห่งดังกล่าวตั้งอยู่บนเส้นทางเขตทุ่งสง 
นครศรีธรรมราช
  นายกิตติศักดิ์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ใน
ปี 2558 ได้ชนะประมูลงานผลิตหรือจัดหา
สะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตอม่อ ถอด และ
ติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.192+329 และที่ กม.
208+601 รวม 2 แห่ง ตามประกาศประกวด
ราคา เลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/พ.36/2558 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2558 ที่มูลค่า 33.48 ล้านบาท ใน
เส้นทางรถไฟสายตะวันออก จังหวัดสระแก้ว 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา

อย่างต่อเนื่องตลอดมา 
พระองค์ทรงพบเห็นพสก
นิกรที่ เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีนเป็นจำานวนมาก 
โดยเฉพาะภาคเหนือท่ีห่าง
ไกลความเจริญ พระองค์
ทรงตระหนักถึงพิษภัยของ
โรคนี ้ดว้ยพระมหากรณุา-
ธิคุณของพระองค์ จึงทรง
จดัตัง้โครงการตอ่ตา้นโรค
ขาดสารไอโอดีนข้ึนมา  โดย
ได้พระราชทานทุนทรัพย์

PPC ร่วมทัพเรือ   ต่อจากหน้า 1

ในดำาเนินการโครงการพระราชดำาริต่อต้านโรค
ขาดสารไอโอดีนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาค
เหนือ โดยการร่วมส่งมอบปลากะตักและปลาทู
แห้งพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ โรงเรียนขุน
อมแฮดนอก  โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียน
ในกลุ่มห้วย อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC ซึ่งเป็น
ธุรกิจท่าเรือในกลุ่มเอสเอสไอ ได้จัดโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและ    
รอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 5 ขึ้น      
โดยไดร้ว่มกบัศนูยไ์ทยอาสาปอ้งชาตใินทะเลเขต
ทพัเรอืภาคที ่1 ในการสนบัสนนุโครงการพระราช-
ดำาริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในถิ่นทุรกันดาร
ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีดว้ยการสง่
มอบปลากะตักและ
ปลาทูแห้งพระราช-
ทาน มอบอุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์
กีฬาให้แก่ เยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารใน
พื้นที่อำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีพลเรือโท สุรศักดิ์ 

กีฬาในพื้นที่อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขุนอมแฮดนอก  
โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียนในกลุ่มห้วย
ซึ่งต้องขอขอบคุณศูนย์ไทยอาสาป้องชาติใน

ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ที่เปิดโอกาสให้บริษัท
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบ
นี้ และขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของท่าเรือ

ประจวบทีไ่ดอ้าสาสมคัรในการรว่มจดัชดุอปุกรณ์
กฬีา และอปุกรณก์ารเรยีน เพือ่มอบใหน้อ้งในถิน่
ทุรกันดาร และร่วมเดินทางไกลเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมงเพื่อนำาไปมอบให้น้องที่ขาดแคลน
  นางสาววิริงรอง  มูฮัมหมัด  หัวหน้างาน
การเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน PPC ให้สัมภาษณ์
ว่า “รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การเข้าร่วมกิจกรรมไปมอบของให้น้องๆ ในถิ่น
ทุรกันดาร ซึ่งการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือ
เป็นการไปเชียงใหม่ครั้งแรกอีกด้วย รู้สึกตื่นเต้น
กบัเสน้ทางในแตล่ะทีท่ีม่นัยากลำาบาก นกึถงึเดก็
นักเรียนเลยว่าหนทางขนาดนี้เด็กๆ จะลำาบาก
กว่าเราขนาดไหน แต่พอได้เป็น “ผู้ให้” รู้สึกว่า
มนัมคีวามสขุ อยากใหม้โีครงการดีๆ  แบบนีต้อ่ไป 
เพื่อจะช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอนาคต
ที่ดีให้กับเยาวชนต่อไป”
  “ตลอดระยะเวลา 23 ปพีระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จ
พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มพสกนกิรในพืน้ทีต่า่งๆ

เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  1 และ               
ผู้อำานวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล 
เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบ 

  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC บริษัท
ในกลุ่มเอสเอสไอ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นมา
จากทัพเรือภาคที่ 1 ได้เชิญบริษัทเข้าร่วมบริจาค

อปุกรณก์ารเรยีนการสอน และอปุกรณก์ฬีา โดยปี
นีเ้ปน็ปทีี ่5 ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้รว่มบรจิาคและเดนิทาง
ไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์

สว่นพระองค ์เพือ่ดำาเนนิโครงการในเบือ้งตน้ จาก
นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงดำาเนินโครงการต่อมาจนถึงทุกวันนี้”

  ซึ่งทั้งสองโครงการขณะนี้อยู่ระหว่าง

รอสัญญาจากทางการรถไฟ โดยโครงการมี

ระยะเวลาดำาเนินงาน 300 วัน และ 270 วัน

ตามลำาดับนับจากวันที่ได้รับสัญญา

  นายกิตติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึก    

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชนะการประกวดราคา

จากการถไฟแห่งประเทศไทย WCE และ

บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำากัด มี

ความพร้อมและความสามารถเป็นอย่างยิ่ง

ในการดำาเนินงาน เพราะเรามีประสบการณ์

ความชำานาญ ในเรื่องเหล็กอยู่แล้ว เคยสร้าง

สะพานรถไฟเหลก็และดำาเนนิงานในลกัษณะ

นี ้ทำาให ้  มัน่ใจวา่ผลงานของเรานัน้ประสบผล

สำาเร็จลุล่วง และมีคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทพร้อม      

ขยายตลาดและรบังานวศิกรรมทีห่ลากหลาย

เพิ่มขึ้น

  บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 

เป็นธุรกิจวิศวกรรมของกลุ่มเอสเอสไอ 

ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม สำาหรับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล 

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงาน

ในอตุสาหกรรม ทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามชำานาญ

เฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อม

บำารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมี                

ความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วย 

วิสัยทัศน์บริษัทมีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะ

ดำาเนินการให้เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำาของ

ประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและตอบ

สนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยี     

การผลิตขั้นสูง

SSI p.3.indd   1 1/30/17   10:40 PM



ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  25604 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุมเอสเอสไอ โดย นายผดุงศักดิ์ ปราณ-
อุดมรัตน ผูจัดการทั่วไปพรอมคณะเปน
ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก 5 บริษัท
ประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จาํกดั (มหาชน)(SSI)  บรษิทัเหลก็แผนรดีเยน็
ไทย จาํกดั (มหาชน) (TCRSS)  บรษิทั เอน็เอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue 
Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล 
จํากัด (NS-SUS) บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวา-
ไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (JSGT) ที่เปน
องคกรรวมจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล 
“ฅนเหล็กมินิมาราธอน2559” มอบเงินรายได
จากการจัดการแขงขันแกมูลนิธิผูดูแลและ
ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส เพิ่มเติม
ประกอบดวย 1. มูลนิธิกลุมแสงเทียน วัด

พัฒนาชุมชน          ตอจากหนา 1

เขารวมหรอืเหน็ชอบดวย พรอมกบันาํเสนอขออนมุตัิ
ผานคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไออาสาเพื่อ
พิจารณาดําเนินโครงการ
  “ในป 2559 เราไดรวมมือกับชุมชนดําเนินการ
ภายใตโครงการ 25 ป เอสเอสไอ 250 ความดี พันดวงใจ
เอสเอสไออาสา ไดถึง 15 กิจกรรม ทั้งการพัฒนา      
สิง่ปลกูสรางสาธารณะประโยชน ดานสิง่แวดลอมทีด่ี
ของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพและบรรเทา
ความเสียหายจากอุทกภัย (ดูกราฟกประกอบ)”  
  “เปาหมายหลักรวมกันของโครงการนี้ คือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน ซึ่งที่ผานมา
ทุกๆ กิจกรรมสามารถพัฒนาสําเร็จลุลวง ภายใต
การมีสวนรวมอันดีระหวางเอสเอสไอ ผูนําชุมชน พี่
นองในชุมชนบางสะพาน องคกรปกครองทองถิ่น
และหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยป 2559 มพีนกังานและ
ชาวบานเขารวมโครงการฯ คิดเปน 2,032 ชั่วโมงงาน 
และ 1,608 ชัว่โมงงาน ตามลาํดบั รวมเปนชัว่โมงงาน
ที่รวมพัฒนาชุมชน 3,640 ชั่วโมงงาน”
  นายผดุงศักด์ิกลาวอีกวาจากการดําเนินโครงการ
ผานมาหลายๆ ครั้งทําใหมีเครือขายจิตอาสาเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน ชวยเหลือกันระหวาง
พื้นที่ตางๆ และเราจะพยายามพัฒนาโครงการเพื่อ
ขยายกลุมเครือขายจิตอาสาใหเพิ่มมากขึ้น ในการ
รวมกันพัฒนาอําเภอบางสะพานของเราตอไป

5 ฅนเหล็ก
เพื่อผูดอยโอกาส

บางไสไก เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร  2. ศนูยฝกอาชพีคน
พิการหยาดฝน เชียงใหม  3. ศูนยอุปถัมภเยาวชนวัดหวย
ปลากัง้ เชยีงราย  4. โรงเรยีนเพือ่ชวีติเชยีงใหม จ.เชยีงใหมโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม

มูลนิธิกลุมแสงเทียน วัดบางไสไก 

ศูนยฝกอาชีพคนพิการหยาดฝน

ศูนยอุปถัมภเยาวชนวัดหวยปลากั้ง
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