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SSIบรรเทาภัยนํา้ ทวมบางสะพาน
“ เวสทโคสท ”
จับมือพันธมิตร
ควางานรถไฟ
มูลคา81ลานบ.

• สงความชวยเหลือพนักงาน-ชุมชน
• พนง.อาสาฟนฟูบานเพื่อน-ที่สาธารณะ

บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง
จํ า กั ด จั บ มื อ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเมนท กรุป
จํากัด ในนามของกิจการรวมคา
ดั บ เบิ ล ยู ซี อี - ซี บี ดี เ ข า ร ว ม
ประมู ล งานของการถไฟแห ง
ประเทศไทย โดยได ช นะการ
ประมู ล งานผลิ ต หรื อ จั ด หา
สะพานเหล็ก พรอมดัดแปลง
ตอมอ ถอด และติดตั้งสะพาน
เหล็ก รวม 8 แหง มูลคา 48.13
ล า นบาท ซึ่ ง อยู เ ส น ทางเขต
ทุงสง นครศรีธรรมราช ในขณะ
ที่ 2 แหงในเสนทางรถไฟสาย
ตะวันออก จังหวัดสระแกว และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลคา 33.48
ลานบาททีช่ นะการประมูลกอน
หนานีพ
้ รอมเริม่ งานหลังจากได
รับสัญญาจากการรถไฟเปนที่
เรียบรอยแลว
อานตอ น.3

กลุม เอสเอสไอใสใจพนักงาน - ชุมชน
รวมบรรเทาภัยนํ้าทวม หลังพื้นที่
บางสะพานเจอสถานการณฝนตก
หนั ก ต อ เนื่ อ ง-นํ้ า ป า ไหลหลาก
ภายใตโครงการ “บางสะพานสดใส
เอสเอสไอรวมใจฟนฟูภัยนํ้าทวม”
เผยความชวยเหลือในสามระดับ
ตั้งแตกลุมพนักงานที่ตองใหความ
ชวยเหลือแบบเรงดวนจนถึงการ
ฟ น ฟู ทั้ ง จั ด หาและส ง ชุ ด ยั ง ชี พ
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค การฟ น ฟู
ที่พักอาศัยดวยความรวมมือจาก
พนักงานอาสา และมอบเงินชวย
เหลือ เพื่อใหพนักงานกลับมามีวิถี
ชีวิตปกติโดยเร็ว ในสวนชุมชนได
จัดซือ้ อาหาร นํา้ ดืม่ สะอาด ยารักษา
โรค และเครือ่ งใชทจ่ี าํ เปนมอบศูนย
ชวยเหลือผูป ระสบภัยสวนหนาโรงเรียนบางสะพานวิทยา อานตอ น.2

ฅนเหล็กเอสเอสไอพัฒนาชุมชนบางสะพาน
ป 2559 พนักงานรวมอาสา 15 โครงการ

PPC รวมทัพเรือแบงปนความสุขป5
มอบอุปกรณกฬี าโรงเรียนทุรกันดาร

ทาเรือประจวบรวมดูแลสังคม สูง ป 5 โดยรวมศูนยไทยอาสา
จัดกิจกรรมแบงปนความสุขและ ปองชาติในทะเลเขตทัพเรือภาค
มอบยิม้ “มอบรัก” ใหนอ งบนดอย ที่ 1 กองทัพเรือ อานตอ น.3
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กลุมเอสเอสไอเดินหนารวมสราง
สรรคและพัมนาชุมชนบางสะพาน
สู ค วามแข็ ง แกร ง ผ า นวั ฒ นธรรม
จิตอาสาพนักงานทัว่ ทัง้ องคกร เผย
ป 2559 พัฒนาโครงการอาสารวม
กับพี่นองชาวบางสะพาน 15 ตาม
เป า หมาย ทั้ ง การพั ฒ นาสิ่ ง ปลู ก
สรางสาธารณะประโยชน ดานสิ่ง
แวดลอมทีด่ ขี องชุมชน ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขภาพและบรรเทาความ
เสียหายจากอุทกภัย ผูบริหารเผย
งานพัฒนาสําเร็จลุลวง ภายใตการ
มีสวนรวมอันดีระหวางเอสเอสไอ
ผูน าํ ชุมชน พีน่ อ งในชุมชนบางสะพาน

องคกรปกครองทองถิ่นและหนวย
งานที่เกี่ยวของ เปาหมายหลักรวม
กันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคน
บางสะพาน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ผูจัดการทั่วไป สํานักการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา ตามที่เอสเอสไอไดพัฒนา
วัฒนธรรมจิตอาสาเพื่อสงเสริมและ
เปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงาน
ได มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ชุมชน และสาธารณประโยชน รวมทั้ง

เปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาพื้นที่
ตางๆ ในอําเภอบางสะพาน กระจาย
ไปอยางทั่วถึงอยางตอเนื่อง และเกิด
เปนคานิยมในการรวมทําความดี ชวย
เหลือเกื้อกูล แบงปนสิ่งดีๆ ซึ่งกันและ
กั น ในสั ง คมอย า งจริ ง ใจนั้ น เพื่ อ ขั บ
เคลื่อนวัฒนธรรมอาสาอยางตอเนื่อง
ในป 2559 ที่ผานมาเอสเอสไอจึงได
ดําเนินการกิจกรรมอาสาอยางตอเนือ่ ง
ภายใต ก ารทํ า งานเป น ที ม ของคณะ
อนุ ทํ า งานโครงการเอสเอสไออาสา
โดยกํ า หนดเงื่ อ นไขผู ที่ เ ขี ย นเสนอ
โครงการตองมีภาคสวนทีเ่ ปนพนักงาน
อานตอ น.4
และคนในชุมชน

1/30/17 10:42 PM

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ช่วยนํ้าท่วม

ต่อจากหน้า 1

150,000 บาท เป็นศูนย์กลางกระจายความช่วย
เหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และจัด
โครงการพนักงานอาสาฟื้นฟูพื้นที่ศูนย์รวมใจ
ชุมชนวัดห้วยทรายขาวและพื้นที่สาธารณะให้มี
สภาพแวดล้อมดังเดิม นอกจากนี้ยังบริจาคเงิน
ช่วยเหลือผ่านโครงการของรัฐบาลอีกด้วย
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9
- 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณฝน
ตกในพื้นที่หนักอย่างต่อเนื่อง และนํ้าป่าไหลหลาก
ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน ทำ�ให้บ้านเรือนของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพืชสวนไร่นาได้รับความ
เสียหาย ไม่เว้นแม้แต่บา้ นพนักงานของบริษทั ในกลุม่    
เอสเอสไอ และบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอที่ตั้งอยู่ใน
อำ�เภอบางสะพานก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
		นายยงยุทธ มลิทอง  ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SSI ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า ได้ติดตามสถานการณ์นํ้าท่วมอำ�เภอ
บางสะพานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีศูนย์รองรับความ
ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน (ศปส.) กลุ่มบริษัทสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี (กลุ่มเอสเอสไอ) คอยติดตามสถานการณ์ เร่งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
แก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่บางสะพานผู้ประสบอุทกภัยผ่าน
หน่วยงานต่างๆ
นายยงยุทธกล่าวว่า เพือ่ ให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเสียหายให้กบั พนักงานเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ทำ�ได้ บริษทั ได้จดั งบประมาณเพือ่ จัดซือ้ สิง่ ของยังชีพ
เบื้องต้นให้กับพนักงาน จำ�นวน 289 ชุด ทันทีตั้งวัน
ที่ 10 มกราคม โดยฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ ทั้งนี้หลัง
จากนํ้าเริ่มลดระดับลงบริษัทได้รวบรวมพนักงานที่
ต้องการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกัน ด้วยการจัด
โครงการเอสเอสไออาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านพนักงาน
ที่ได้รับผลกระทบหนัก จำ�นวน 12 ครอบครัว โดยการ
ระดมพลังจากพนักงานทั้งจากสำ�นักงานกรุงเทพฯ
และพนักงานที่โรงงานบางสะพานที่ไม่ได้รับผลกระ
ทบจำ�นวน 100 คน ร่วม ให้ความช่วยเหลือ จัดเก็บข้าว
ของเครื่องใช้ ช่วยทำ�ความสะอาดบ้าน ให้พนักงาน
สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ตามปกติ
“คณะผู้ บ ริ ห ารได้ ห ารื อ เป็ น การด่ ว น เพื่ อ
พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงาน จำ�นวน 385
ราย ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม รวมเป็นจำ�นวน
เงิน 1,423,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1. ระดับนํ้าท่วมสูง
เกิน 1 เมตร จำ�นวนเงิน 5,000 บาท 2. ระดับนํ้าท่วม
สูง ตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร  จำ�นวนเงิน 3,000
บาท 3. ระดับนํา้ ท่วมตํา่ กว่า 50 เซนติเมตร หรือนํา้ เข้า
บ้าน จำ�นวนเงิน 1,000 บาท โดยผู้บริหารสูงสุด คุณ
วิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้
บริหารได้เดินทางไปเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจและมอบเงินช่วย
เหลือให้ด้วยตนเองถึงที่บ้านพนักงานจำ�นวนหนึ่ง”
สำ � หรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ ชุ ม ชนนั้ น
นอกจากบริษทั ได้จดั งบประมาณ จัดซือ้ อาหาร นํา้ ดืม่
สะอาด ยารักษาโรค และเครื่องใช้ที่จำ�เป็นมอบศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา จำ�นวนเงิน 150,000 บาท สำ�หรับช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน เมือ่ พนักงานของเรา
เริ่มเข้มแข็ง เอสเอสไอได้จัดกิจกรรมกลุ่มเอสเอสไอ
อาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยร่วมกับพนักงานจาก
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI)
จากกรุงเทพฯ และบางสะพาน พนักงานจากบริษัท
เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย จำ � กั ด (มหาชน) (TCRSS)
พนักงานจากบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด (PPC)
พนักงานจากบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(WCE) รวมจำ�นวน 150 คน ดำ�เนินการทำ�ความสะอาด
พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ วัดห้วยทรายขาว และถนน
ชุมชนหอนาฬิกา เพื่อคืนความสะอาดสวยงาม และ
ความปลอดภัยในการสัญจร”
		นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้บริจาคเงินจำ�นวน  200,000
บาท ในส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
ภาคผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย  
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ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคใต้” ดำ�เนินการโดยรัฐบาล โดยมีนางอภิรดี ตัน
ตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับ
มอบ ณ ทำ�เนียบรัฐบาล
“ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า
ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ ก ท่ า นสำ � หรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
พนักงานและชุมชน  ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เสื้อผ้า  นํ้า  
ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำ�เป็น และอุปกรณ์สำ�หรับ
ความช่วยเหลือต่างๆ” นายยงยุทธกล่าว
สำ�หรับความช่วยเหลือของบริษทั เหล็กแผ่น รีด
เย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งเป็นบริษัทใน
กลุ่มเอสเอสไอนั้น  นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ  รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารทั่วไป  เปิดเผยกับ
ผูส้ อื่ ข่าวว่า “เนือ่ งจากนํา้ ท่วมในครัง้ นี้ ได้เกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วและกะทันหัน ทำ�ให้เราไม่สามารถดำ�เนินการ
ป้องกันนํ้าท่วมได้ทัน ทำ�ให้เกิดผลกระทบบางส่วน  
แต่ไม่เสียหายมากเท่าทีค่ าดการณ์ไว้ และทางผูบ้ ริหาร
ทุกท่านและพนักงานได้ช่วยกันฟื้นฟูโรงงานกลับมา
ผลิตได้ภายใน  1  สัปดาห์  นอกจากนี้ยังมีที่อยู่อาศัย
ของพนั ก งานได้ รั บ ผลกระทบถึ ง ร้ อ ยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมด  โดยมีพนักงานของเราได้รับผล
กระทบจากนํ้ า ท่ ว มจำ � นวน 588 คน จึ ง ได้ ทำ � การ
ประชุมหารือ และเริม่ สำ�รวจความเป็นอยูข่ องพนักงาน
พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพและสิ่งจำ�เป็นเร่งด่วนไปให้ ซึ่ง
พนักงานกรุงเทพฯได้ช่วยกันจัดชุดถุงยังชีพจำ�นวน
500 ชุด ให้กบั พนักงานทีป่ ระสบปัญหาดังกล่าว พร้อม
กั บ นำ � พนั ก งานจิ ต อาสาจากสำ � นั ก งานกรุ ง เทพฯ  

มาตรการป้องกัน หากเกิดนํา้ ท่วมครัง้ ถัดไป ทำ�ให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด หรือไม่ให้ได้รับผลกระทบเลย  
และขอขอบคุณทุกท่าน  ทรี่ ว่ มกันช่วยบริจาคเงิน และ
สิ่งของที่จำ�เป็นให้กับพนักงานของเรา”
		นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมผู้จัดการ
บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (WCE) เปิดเผยว่า
WCE ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
โดยนํ้าท่วมสูงถึง 1 เมตร 60 เซนติเมตร ด้านการช่วย
เหลือพนักงานบริษัทก็มิได้ละเลยโดยได้มีการดำ�เนิน
งานแจกจ่ายถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อผ้าจากผู้บริหารให้
แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบหนัก 74 ชุด นอกจาก
นี้ยังมีเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับเอสเอสไอ

จำ�นวนทัง้ หมด 32 คน เดินทางไปช่วยทำ�ความสะอาด
บ้าน แจกถุงยังชีพ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่
พนักงาน นอกจากนี้ทางบริษัทได้ให้เงินช่วยเหลือ
โดยแบ่งตามระดับนํ้าท่วม 3 ระดับ คือ 1,000, 3,000,
และ 5,000 บาท โดยล่าสุดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559
พนักงานส่วนหนึง่ ได้รบั เงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว 301
คน โดยแบ่งเป็น 1,000 บาท 14 คน 3,000 บาท 92
คน และ 5,000 บาท 195 คน รวมเป็น 1,369,000 บาท
“สุดท้ายนี้ผมคิดว่าการเกิดนํ้าท่วมครั้งนี้ถือ
เป็นบทเรียนหนึง่ ทีเ่ ราต้องรีบป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทันที  หลังจากฟืน้ ฟูโรงงานเรียบร้อย จึงได้เริม่ คิดแนว

คือ 1. ระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร จำ�นวนเงิน 5,000
บาท มีจำ�นวน 66 คน 2. ระดับนํ้าท่วมสูง ตั้งแต่ 50
เซนติเมตร ถึง 1 เมตร  จำ�นวนเงิน 3,000 บาท จำ�นวน
41 คน 3. ระดับนํ้าท่วมตํ่ากว่า 50 เซนติเมตร หรือนํ้า
เข้าบ้าน จำ�นวนเงิน 1,000 บาท จำ�นวน 17 คน รวม
แล้วพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 124 คน
		นางสาววรินทร คำ�กองแก้ว  พนักงานจิตอาสา
เอสเอสไอจากสำ�นักงานกรุงเทพฯ กล่าวว่า “เมื่อ
ทราบข่าวการรับสมัครจิตอาสาจากเอสเอสไอ ตนเอง
ได้รบี เข้าสมัครโดยทันที ทัง้ 2 ครัง้ เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ น
พนักงาน และชุมชม อะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากจะ

คืน..รอยยิ้มให้บางสะพาน
- จัดถุงยังชีพภาวะช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพนักงานจำ�นวน 500 ชุด
- จิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านพนักงาน
- มอบเงินช่วยเหลือพิเศษบรรเทาทุกข์พนักงานแล้ว 301 คน
รวมเป็นเงิน 1,369,000 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60)
- นำ�พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมทำ�ความสะอาดวัดห้วยทรายขาว และถนนชุมชนหอนาฬิกา
- พนักงานจัดถุงยังชีพภาวะช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพนักงานจำ�นวน 76 ชุด
- มอบเงินช่วยเหลือพิเศษบรรเทาทุกข์พนักงานจำ�นวน 124 คน รวมเป็น
เงิน 470,000 บาท
- นำ�พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมทำ�ความสะอาดวัดห้วยทรายขาว และถนนชุมชนหอนาฬิกา
ช่วยเหลือ และเป็นกำ�ลังใจให้ เพราะเหตุการณ์ภยั นํา้
ท่วมครัง้ นีห้ นักจริงๆ สำ�หรับพีน่ อ้ งบางสะพานทีถ่ กู นํา้
ท่วม การเดินทางไปทำ�อาสาครัง้ แรกเต็มไปด้วยความ
ลำ�บากถนนเต็มไปด้วยโคลนและฝุน่ เส้นทางบางช่วง
ทรุดขาด แตกต่างกับการมาครั้งก่อนๆ
ทีมอาสาของเราได้เข้าไปช่วยทำ�ความสะอาด
บ้านเพื่อนพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนหนัก ซึ่ง
หนักจริงๆ บ้านทัง้ หลังเต็มไปด้วยโคลน สิง่ ของภายใน
บ้านกระจัดกระจายพังเสียหาย นอกจากนี้ยังขาดนํ้า
สะอาดทีจ่ ะทำ�ความสะอาด ขาดนํา้ ดืม่ สำ�หรับบริโภค
และเสื้อผ้าอีกด้วย เราหวังอยากให้เพื่อนพนักงานที่
อยู่บางสะพานของเราฟื้นกลับมามีความสุขโดยเร็ว
จากการอาสาครั้งแรกตนเองอยากจะช่วยอีก
โดยได้สมัครเป็นจิตอาสาครัง้ ที่ 2 ภาระกิจคือการช่วย
เหลือชุมชน เข้าทำ�ความสะอาดฟื้นฟูวัดที่เป็นศูนย์
รวมจิตใจชุมชน  ทำ�ความสะอาดเมรุ  ศาลาต่าง ๆ ให้
สามารถใช้ ง านได้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ช่ ว ยทำ � ความ
สะอาดถนนชุมชนหอนาฬิกาโดยการกวาด ล้าง ตัก
โคลนขึน้ จากถนน ซึง่ ตรงนีท้ กุ คนเหนือ่ ยจริงๆ มีโคลน
ปริมาณมาก  ตอนลงไปครั้งแรกทุกคนบอกเป็นเสียง
เดียวกันไม่รู้จะทำ�ยังไง แต่ทุกคนก็ช่วยลงมือทำ�โดย
การตักขนโคลนคนละไม้คนละมือจนสำ�เร็จ ทำ�ให้ถนน
เส้นนีส้ ะอาดแตกต่างกับครัง้ แรกมาก ภูมใิ จมากๆ ค่ะ
ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบางสะพานทุกคน”
		นางสาวชัญญาณัฏฐ์ สมคะเณย์ พนักงาน
เอสเอสไอ ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมครั้งนี้ กล่าว
ว่า “เหตุการณ์นํ้าท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบที่ผ่านๆ
มา นํา้ ท่วมขึน้ เร็ว และแรงมาก ซึง่ โชคดีทีส่ ามารถเอา
ชีวิตรอดมาได้ หลังจากนํ้าลดได้กลับเข้าบ้านปรากฏ
ว่าสิง่ ของเครือ่ งใช้ภายในบ้านถูกนํา้ พลัดและเสียหาย
หมด คงเหลือไว้แต่ดินโคลนหนามาก
จากเหตุการณ์นี้ ทำ�ให้รวู้ า่ บุคคลรอบๆ ตัวมีแต่
คนน่ารัก คอยช่วยเหลือ คอยให้กำ�ลังใจและห่วงใย
มากมาย ขอบคุณครอบครัวเอสเอสไอ พีๆ่ ทีมงานจาก
กรุงเทพ ทีมงานบางสะพาน ประสานงานช่วยขณะนํา้
ท่วมและช่วยทำ�ความสะอาดบ้าน นำ�สิง่ ของเครือ่ งใช้
เสือ้ ผ้ามามอบให้ ร่วมทัง้ เงินช่วยเหลือ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ”
		นายพงศักดิ์ ทองเรืองกิตติ ชาวบ้านชุมชนหอ
นาฬิกา กล่าวว่า “ขอบคุณกลุ่มเอสเอสไอเป็นอย่าง
มากทีม่ าช่วยทำ�ความสะอาดถนนแห่งนี้ จากดินโคลน
ติดถนนหนามากใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถ
ทำ�ให้ถนนเส้นนี้สะอาดเหมือนเดิม เหมือนตอนยังไม่
ถูกนํา้ ท่วม ทำ�ให้ชว่ ยบรรเทาปัญหาของชุมชนได้มาก
ทัง้ การเดินทางสัญจรมีความสะดวก ปลอดภัย ซึง่ ไม่รู้
ว่าหากเอสเอสไอไม่เข้ามาช่วยในวันนีไ้ ม่รกู้ ีว่ นั ทีถ่ นน
เส้นนี้จะกับมาสะอาดเหมือนเดิม ขอบคุณครับ”
		นายสมคิด อ้นทอง ชาวบ้านชุมชนหอนาฬิกา
กล่าวว่า เหตุการณ์นํ้าท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคย
ประสบมา ทุกคนในบางสะพานต่างได้รบั ความเดือด
ร้อนจากภัยนํ้าท่วมหนัก ผมรู้สึกขอบคุณเอสเอสไอ
ที่มีนํ้าใจเข้ามาช่วยเหลือชุมชนแห่งนี้ โดยการนำ�
พนักงานจำ�นวนมากจากกรุงเทพฯและบางสะพาน
พร้อมอุปกรณ์ รถนํ้า เข้ามาช่วยทำ�ความสะอาดถนน
มองไปไม่ท�ำ ให้รสู้ กึ หดหูเ่ หมือนตอนหลังนํา้ ท่วมใหม่
ชาวบ้านมีกำ�ลังใจมากขึ้น ซึ่งขณะที่ทำ�ความสะอาด
ทุกบ้านก็ยงั คงทำ�ความสะอาดบ้านของตัวเองอยูเ่ ลย
ยังไม่รู้จะมีแรงเข้ามาช่วยกันเมื่อไหร่ ผมต้องขอขอบ
คุณเอสเอสไอมากๆ ครับที่เข้ามาช่วยกันในครั้งนี้”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
		นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC บริษัท
ในกลุ่มเอสเอสไอ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นมา
ในดำ�เนินการโครงการพระราชดำ�ริต่อต้านโรค
จากทัพเรือภาคที่ 1 ได้เชิญบริษัทเข้าร่วมบริจาค
ขาดสารไอโอดี น ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารในพื้ น ที่ ภ าค
เหนือ โดยการร่วมส่งมอบปลากะตักและปลาทู
แห้งพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ โรงเรียนขุน
อมแฮดนอก โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียน
ในกลุ่มห้วย อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC ซึ่งเป็น
ธุรกิจท่าเรือในกลุ่มเอสเอสไอ ได้จัดโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและ
รอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 5 ขึ้น
โดยได้รว่ มกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเลเขต
ทัพเรือภาคที่ 1 ในการสนับสนุนโครงการพระราชดำ�ริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในถิ่นทุรกันดาร
ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด้วยการส่ง
มอบปลากะตักและ
ปลาทู แ ห้ ง พระราชทาน มอบอุ ป กรณ์
การเรี ย น อุ ป กรณ์
กี ฬ าให้ แ ก่ เ ยาวชน
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารใน
พื้ น ที่ อำ� เภออมก๋ อ ย
จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มี พ ลเรื อ โท สุ ร ศั ก ดิ์
เมธยาภา ผู้ บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ 1 และ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กฬี า โดยปี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล นีเ้ ป็นปีที่ 5 ทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทาง
เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบ
ไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์

กี ฬ าในพื้ น ที่ อำ � เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จำ�นวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขุนอมแฮดนอก
โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียนในกลุ่มห้วย
ซึ่ ง ต้ อ งขอขอบคุ ณ ศู น ย์ ไ ทยอาสาป้ อ งชาติ ใ น

		 ซึ่ ง ทั้ ง สองโครงการขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
รอสัญญาจากทางการรถไฟ โดยโครงการมี
ระยะเวลาดำ�เนินงาน 300 วัน และ 270 วัน
ตามลำ�ดับนับจากวันที่ได้รับสัญญา
		 นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า รู้ สึ ก
ยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ช นะการประกวดราคา
จากการถไฟแห่ ง ประเทศไทย WCE และ
บริ ษั ท ซี . บี . ดี เ วลอปเม้ น ท์ กรุ้ ป จำ � กั ด มี
ความพร้อมและความสามารถเป็นอย่างยิ่ง
ในการดำ�เนินงาน เพราะเรามีประสบการณ์

ความชำ�นาญ ในเรื่องเหล็กอยู่แล้ว เคยสร้าง
สะพานรถไฟเหล็กและดำ�เนินงานในลักษณะ
นี้ ทำ�ให้ มัน่ ใจว่าผลงานของเรานัน้ ประสบผล
สำ�เร็จลุล่วง และมีคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทพร้อม
ขยายตลาดและรับงานวิศกรรมทีห่ ลากหลาย
เพิ่มขึ้น
		 บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
เป็ น ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมของกลุ่ ม เอสเอสไอ
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม สำ�หรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล

PPC ร่วมทัพเรือ

ต่อจากหน้า 1

เวสท์โคสท์

ต่อจากหน้า 1

		นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(WCE) เปิดเผยว่า เมือ่ เร็วๆ นีบ้ ริษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และบริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำ�กัด ได้เข้าร่วมประมูลงานของ
การถไฟแห่งประเทศไทย ในนามของกิจการ
ร่ ว มค้ า ดั บ เบิ ล ยู ซี อี - ซี บี ดี โดยได้ ช นะการ
ประมูลงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อม
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 แห่ ง ดั ง กล่ า วตั้ ง อยู่ บ นเส้ น ทางเขตทุ่ ง สง
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
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ประจวบทีไ่ ด้อาสาสมัครในการร่วมจัดชุดอุปกรณ์
กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพือ่ มอบให้นอ้ งในถิน่
ทุรกันดาร และร่วมเดินทางไกลเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมงเพื่อนำ�ไปมอบให้น้องที่ขาดแคลน
		นางสาววิริงรอง มูฮัมหมัด หัวหน้างาน
การเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน PPC ให้สัมภาษณ์
ว่ า “รู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมไปมอบของให้น้องๆ ในถิ่น
ทุ ร กั น ดาร ซึ่ ง การไปร่ ว มกิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ถื อ
เป็นการไปเชียงใหม่ครั้งแรกอีกด้วย รู้สึกตื่นเต้น
กับเส้นทางในแต่ละที่ที่มันยากลำ�บาก นึกถึงเด็ก
นักเรียนเลยว่าหนทางขนาดนี้เด็กๆ จะลำ �บาก
กว่าเราขนาดไหน แต่พอได้เป็น “ผู้ให้” รู้สึกว่า
มันมีความสุข อยากให้มโี ครงการดีๆ แบบนีต้ อ่ ไป
เพื่อจะช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอนาคต
ที่ดีให้กับเยาวชนต่อไป”
		 “ตลอดระยะเวลา 23 ปีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จ
พระราชดำ�เนินไปทรงเยีย่ มพสกนิกรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดมา
พระองค์ทรงพบเห็นพสก
นิ ก รที่ เ ป็ น โรคขาดสาร
ไอโอดีนเป็นจำ�นวนมาก
โดยเฉพาะภาคเหนือทีห่ า่ ง
ไกลความเจริญ พระองค์
ทรงตระหนักถึงพิษภัยของ
โรคนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงทรง
จัดตัง้ โครงการต่อต้านโรค
ขาดสารไอโอดีนขึน้ มา โดย
ได้พระราชทานทุนทรัพย์
ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ที่เปิดโอกาสให้บริษัท ส่วนพระองค์ เพือ่ ดำ�เนินโครงการในเบือ้ งต้น จาก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบ นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
นี้ และขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของท่าเรือ กุมารี ทรงดำ�เนินโครงการต่อมาจนถึงทุกวันนี้”

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงาน
ในอุตสาหกรรม ทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามชำ�นาญ
เฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิ ต การซ่ อ ม
บำ � รุ ง เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง มี
ความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วย
วิสัยทัศน์บริษัทมีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะ
ดำ�เนินการให้เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำ�ของ
ประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและตอบ
สนองต่ อ อุ ต สาหกรรมหนั ก ที่ มี เ ทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560

5 ฅนเหล็ก

เพื่อผูดอยโอกาส

มูลนิธิกลุมแสงเทียน วัดบางไสไก
โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม

สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุมเอสเอสไอ โดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุ ดมรั ตน ผู จั ดการทั่ วไปพร อมคณะเปน
ผู แ ทนกลุ ม อุ ต สาหกรรมเหล็ ก 5 บริ ษั ท
ประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน)(SSI) บริษทั เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษทั เอ็นเอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue
Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล
จํากัด (NS-SUS) บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (JSGT) ที่เปน
ศูนยอุปถัมภเยาวชนวัดหวยปลากั้ง
องคกรรวมจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล
“ฅนเหล็กมินมิ าราธอน2559” มอบเงินรายได
จากการจัดการแขงขันแกมูลนิธิผูดูแลและ บางไสไก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2. ศูนยฝก อาชีพคน
ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส เพิ่มเติม พิการหยาดฝน เชียงใหม 3. ศูนยอุปถัมภเยาวชนวัดหวย
ประกอบดวย 1. มูลนิธิกลุมแสงเทียน วัด ปลากัง้ เชียงราย 4. โรงเรียนเพือ่ ชีวติ เชียงใหม จ.เชียงใหม
ศูนยฝกอาชีพคนพิการหยาดฝน

พัฒนาชุมชน

ตอจากหนา 1

เขารวมหรือเห็นชอบดวย พรอมกับนําเสนอขออนุมตั ิ
ผานคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไออาสาเพื่อ
พิจารณาดําเนินโครงการ
“ในป 2559 เราไดรวมมือกับชุมชนดําเนินการ
ภายใตโครงการ 25 ป เอสเอสไอ 250 ความดี พันดวงใจ
เอสเอสไออาสา ไดถึง 15 กิจกรรม ทั้งการพัฒนา
สิง่ ปลูกสรางสาธารณะประโยชน ดานสิง่ แวดลอมทีด่ ี
ของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพและบรรเทา
ความเสียหายจากอุทกภัย (ดูกราฟกประกอบ)”
“เป า หมายหลั ก ร ว มกั น ของโครงการนี้ คื อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน ซึ่งที่ผานมา
ทุกๆ กิจกรรมสามารถพัฒนาสําเร็จลุลวง ภายใต
การมีสวนรวมอันดีระหวางเอสเอสไอ ผูนําชุมชน พี่
นองในชุมชนบางสะพาน องคกรปกครองทองถิ่น
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยป 2559 มีพนักงานและ
ชาวบานเขารวมโครงการฯ คิดเปน 2,032 ชั่วโมงงาน
และ 1,608 ชัว่ โมงงาน ตามลําดับ รวมเปนชัว่ โมงงาน
ที่รวมพัฒนาชุมชน 3,640 ชั่วโมงงาน”
นายผดุงศักดิก์ ลาวอีกวาจากการดําเนินโครงการ
ผานมาหลายๆ ครั้งทําใหมีเครือขายจิตอาสาเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน ชวยเหลือกันระหวาง
พื้นที่ตางๆ และเราจะพยายามพัฒนาโครงการเพื่อ
ขยายกลุมเครือขายจิตอาสาใหเพิ่มมากขึ้น ในการ
รวมกันพัฒนาอําเภอบางสะพานของเราตอไป
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , 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
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