บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
จิตอาสา...เชื่อมใจสู่ชุมชน
จิตอาสาหรือ จิตสาธารณะ หมายถึง จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม จิตของคนที่รู้จักความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม ช่วยแก้ปญ
ั หาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

โดยทั่ ว ไปบริ ษั ท เอกชน ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
ก็เพื่อหวังก�ำไร แต่ในปัจจุบันพบว่าความ
กระตือรือร้นในสิทธิตา่ งๆของผูบ้ ริโภค ท�ำให้
บริษทั เห็นความส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กลุ ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท มาก
ยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาจึงมีบริษัทเอกชนมากมาย
ท�ำโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (SSI) บริษัทผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รายใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก�ำลังการผลิต
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4 ล้านตันต่อปี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์
พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง
โดยโรงงานทั้งหมดของกลุ่มเอสเอสไอ
ตัง้ อยูบ่ นชายฝัง่ ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่
มีชุมชนรายรอบ ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า
ความเจริญเติบโตของบริษัทต้องเดินควบคู่
ไปกับความร่มเย็นเป็นสุขของคนในสังคม
บริษัทเอสเอสไอ ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่ อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง ชุ ม ชน จึ ง ให้ ค วาม

ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลและรักษา
ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ตามแนวคิด “สร้างสรรค์ ความแข็งแกร่ง”
โดยมีพันธกิจคือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิต
เหล็กและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า สร้าง
คุณค่าร่วม และความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย”
ถึ ง วั น นี้ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ บ ริ ษั ท
เอสเอสไอลงมือท�ำในนาม “เอสเอสไอ อาสา”
สามารถสร้างความยั่งยืนสงบสุขให้สังคมได้
อย่างไรนั้น เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าให้ฟัง

เอสเอสไออาสา…เชื่อมโยงใจสู่ชุมชน

คุณผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทั่ ว ไป ส� ำ นั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และ
สื่อสาร กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (SSI) เล่าถึง

แนวคิดในการท�ำงานเพื่อสังคมว่า จิตอาสา
เป็นการตระหนักรู้ ว่าเราจะท�ำสิ่งใดเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และจิตอาสามีหลาย
ระดับตั้งแต่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือ
ในระดับประเทศ คนไทยมีนำ�้ ใจหรือจิตอาสา
มาช้านาน ความช่วยเหลือที่ให้กันมาจากใจ
ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงจิตใจของ
คนในชุมชนไว้ด้วยกัน
“เอสเอสไอ เราด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา
25 ปีแล้ว โดยตั้งรกรากที่อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานจิตอาสาของเรา
ในช่วงแรกเป็นในลักษณะของการคิดและท�ำ
โดยที่ชุมชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม อย่างไร
ก็ตาม เมื่อ 9 ปีที่แล้ว เราได้พัฒนาระบบงาน
กิจกรรมอาสามารองรับ ด้วยแนวคิด ‘ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมระดมทรัพยากร’ จากชุมชนและ
พนักงาน
เรามี ก ารสร้ า งงานให้ ค นในพื้ น ที่
บางสะพานและใกล้เคียง พนักงานกว่า 75
เปอร์เซ็นต์เป็นคนในพื้นที่ ที่ช่วยเชื่อมร้อย
กิจกรรมอาสาระหว่างองค์กรและชุมชนซึ่ง
เป็นถิ่นอาศัยดั้งเดิมของตน ท�ำให้รู้ความ
ต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของชุ ม ชนนั้ น ๆ” คุ ณ
ผดุงศักดิ์กล่าว
ทั้ ง นี้ นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2550 เอสเอสไอ
ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม เอสเอสไออาสาใน 2
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โครงการใหญ่ คือ “โครงการ 100 ความดี
พันดวงใจ เอสเอสไออาสา” ซึ่งจบ 100
โครงการในปี 2555 และด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ใน “โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดี
พันดวงใจอาสา” ระยะด�ำเนินงาน 10 ปี
โดยปัจจุบันด�ำเนินงานไปแล้ว 163 โครงการ
โครงการที่ เ อสเอสไอด� ำ เนิ น การ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ
คือ ด้านศาสนา เช่น เอสเอสไออาสาช่วย
ซ่ อ มแซมวั ด ด้ า นการศึ ก ษา เช่ น อาสา
ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นเด็ก เล็ก ทาสีก�ำแพง
โรงเรียน ด้านความปลอดภัยชุมชน เช่น
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงอาหารใน
โรงเรียน ด้านสาธารณประโยชน์ เช่น อาสา
ร่วมพัฒนาแหล่งน�้ำส�ำหรับสัตว์ป่า และด้าน
สุขภาพและกีฬา เช่น อาสาสร้างหลังคา
พืน้ ทีอ่ อกก�ำลังกายประจ�ำหมูบ่ า้ น และอาสา
สร้างเวทีลานแอโรบิก
กระบวนการท�ำงานที่ท�ำให้เอสเอสไอ
อาสา สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
มั่นคง คือ การดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
เข้ า มาเป็ น บทบาทที่ ส� ำ คั ญ มี ก ารสื่ อ สาร
ให้ ป ระชาชนทราบถึ ง ช่ อ งทางการด� ำ เนิ น
กิ จ กรรม คนในชุ ม ชนสามารถหารื อ กั บ
พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่
เดียวกัน ซึ่งจะน�ำเสนอปัญหาต่างๆ ผ่าน
มายังเวทีการท�ำงานของอนุท�ำงานกิจกรรม
อาสาของบริษัท
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อนุทำ� งานกิจกรรมอาสาของบริษทั เป็น
ตัวแทนของพนักงานฝ่ายงานต่างๆ ในการ
ร่วมกันพิจารณาตามแนวทางที่ก�ำหนด ทั้ง
รูปแบบกิจกรรม ประเภทของทรัพยากรที่
ต้องใช้ การมีสว่ นร่วมของชุมชน ทีมสนับสนุน
ในงานต่างๆ เพื่อความไม่ทับซ้อน และการ
กระจายประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการ
ประเมินงาน โครงการทีผ่ า่ นคณะอนุทำ� งานนี้
จะส่งให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสนับสนุน
การด�ำเนินการต่อไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
พื้นที่ในเขต 7 ต�ำบล ของอ�ำเภอบางสะพาน
และอ�ำเภอใกล้เคียง
ที่ส�ำคัญ ทีมอาสาที่นี่ยังมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทีเ่ ป็นระบบแบบเรียลไทม์ แสดงจ�ำนวน
โครงการทีด่ ำ� เนินการแล้ว เทียบกับเป้าหมาย
พร้อมมูลค่าที่มอบให้กับชุมชน
นอกจากนั้น ที่ผ่านมาทีมอาสาพบว่า
การท�ำงานร่วมกับชุมชนได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ชุมชนก็
แสดงน�้ำใจด้วยการดูแลเรื่องข้าวปลาอาหาร
อย่างเต็มที่ รวมถึงพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นซึ่งกันและกัน ท�ำให้พนักงานที่ไปท�ำงาน
จิตอาสาเกิดความประทับใจและมีก�ำลังใจ
ในการท�ำความดี

ภารกิจจิตอาสา…ที่มาจากใจพนักงาน

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส�ำคัญในการ
ท�ำงานจิตอาสาของที่นี่ คือ การมีทรัพยากร

อันจ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือ
ช่วยเหลือชุมชนได้ทั้งหมด จึงต้องแก้ปัญหา
ด้วยการจัดล�ำดับตามความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็นเร่งด่วน รวมถึงบางโครงการ พนักงาน
จิตอาสาที่ไปช่วยเหลืออาจไม่มีความรู้ความ
ช�ำนาญ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วย
งานอื่น เพื่อให้โครงการนั้นๆ ส�ำเร็จ
ที่ เ อสเอสไอ เราพบว่ า ที่ นี่ ใ ห้ ค วาม
ส�ำคัญกับงานจิตอาสาอย่างยิ่งยวด โดยน�ำ
ภารกิจเพื่อประโยชน์ของสังคมมาเป็นเกณฑ์
ในการประเมิ น ผลงานของพนั ก งานด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่พนักงานท�ำงานอาสา
ด้วยใจมากกว่าจะคิดถึงประโยชน์ส่วนตน
ท�ำให้การท�ำกิจกรรมต่างๆ ของที่นี่ประสบ
ความส�ำเร็จ
นอกจากนี้ การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ นั บ ตั้ ง แต่
กระบวนการคิด การน�ำเสนอโครงการ การ
ระดมทรัพยากร การลงมือปฏิบตั ิ และติดตาม
ผลของการด�ำเนินงานว่าได้รับผลประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ล้วนเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนให้กิจกรรมอาสาของที่นี่ประสบ
ความส�ำเร็จ
สุดท้ายคุณผดุงศักดิ์ย�้ำว่า เอสเอสไอ
ไม่ได้มองงานจิตอาสาเป็นเพียงแฟชัน่ เพราะ
หากเป็นเช่นนั้นทุกอย่างที่ท�ำไปก็ไร้ความ
หมายและขาดความต่อเนื่อง

“ค�ำตอบของเราคือ ต้องสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรและท�ำงานอย่างเป็นระบบ
สร้างกระบวนการให้ชัดเจนจึงจะเกิดความ
ยั่งยืนได้ ปัจจุบันพนักงานของเราสามารถ
ริเริม่ ให้คำ� แนะน�ำ จับไม้จบั มือ รวมทัง้ สือ่ สาร
กับชุมชนให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการ
พัฒนากิจกรรมจิตอาสา ซึ่งส่งผลให้เกิดงาน
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากมาย
เราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เอสเอสไอ
มีการขยายเครือข่ายอาสาไปยังผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น กิจการในกลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ า คู่คา้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
สื่อมวลชน จนท�ำให้ปัจจุบันบริษัทในกลุ่ม
เหล็ก สามารถด�ำเนินงานจิตอาสาได้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี”
จิตอาสาส�ำหรับที่นี่ ไม่ใช่การท�ำงาน
แบบผักชีโรยหน้า ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือ
ชั่ ว ครั้ ง ชั่ ว คราว ไม่ ใช่ ก ารท� ำ งานเพื่ อ ให้
มีภาพออกสื่อ แต่เป็นจิตอาสาที่สร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ผล
ที่ได้รับกลับมานั้น ไม่สามารถประเมินค่า
เป็นตัว เงิน แต่เป็นความยั่งยืนมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความยั่งยืนของ
สังคม ทีส่ ง่ ผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ เมือ่ ชุมชน
มีความสงบร่วมเย็น สังคมก็มีความสงบสุข
ตามมานั่นเอง
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