
ปที่  9   ฉบับที่  169   ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  2561

สหวิริยา-ชุมชนรวมปนรักษโลก
ลดใชพลังงาน-บรรเทาโลกรอน

กลุมเหล็กสหวิริยา ไดดําเนิน
กิจกรรม  การฝกอบรมเชิ ง     
ปฏบิัติการ หลักสูตร “การพูดใน
ที่ชุมชนระดับสูง” มุงเนนการ
พัฒนาศักยภาพดานการพูด 
และการสื่อสารในที่ชุมชน โดย
มกีลุมเปาหมายเปนตวัแทนผูนาํ
ชุมชน  คณะกรรมการ  สภาผูนํา
ชุมชน และคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนในอําเภอบาง-
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ที่ผานกิจกรรม การฝกอบรม
หลักสูตร “การพูดในที่ชุมชน” 
มากอน ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก
คณะอาจารย สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอาํเภอกระทุมแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร เปนวิทยากรบรรยาย
ใหความรู  อานตอ น.4

‘กลุมเหลก็สหวริยิา’
มุงพฒันาผูนาํชมุชน
จดัหลกัสตูรตอเนือ่ง
พูดในชมุชนระดบัสงู

  นายศักรินทร ทุมเสน นายอําเภอบางสะพาน เปนประธานพิธีเปด โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน 2561                   
(Bangsaphan Car Free Day 2018) จัดโดยกลุมเหล็กสหวิริยา เพื่อรณรงคใหประชาชนหันมาใชจักรยานแทนการใชรถยนต
และรถจักรยานยนตสวนบุคคล ลดการใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน          
ตามแนวคดิ “ลดใชนํา้มนั เธอกบัฉนัแขง็แรง” โดยมนีายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ผูบรหิารกลุมเหลก็สหวริยิา ผูนาํชมุชน 
และประชาชนทัว่ไปนาํจกัรยานเขารวมจาํนวน 358 คนั โดยรวมกนัปนจกัรยานรณรงคระยะทางรวม 11 กโิลเมตร เสนทาง
จากหนาทีว่าการอาํเภอบางสะพาน ไปยงัโรงเรยีนบางสะพานวทิยา สามารถลดปรมิาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ประมาณ 1,496.44 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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อบก.มอบเกยีรติบตัรเชดิชSูSI-TCRSS
นํารองระบบซื้อขายCO

 
ภาคสมัครใจ

เชิดชู เกียรติ  2  บริษัทกลุม
เหล็กสหวิริยา “SSI - TCRSS” 
องคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก (องคกรมหาชน) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม มอบประกาศ-

รณรงคการลดใชพลังงาน  ลดภาวะ
โลกรอน พรอมสงเสรมิสขุภาพทีด่ี
ของชุมชน กลุมเหล็กสหวิริยา 
รวมกบัองคกรทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชน จัด 2 กิจกรรมไดแก  
โครงการปน 2 ลอรกัษบางสะพาน 
2561 หรือ Bangsaphan Car Free 
Day 2018  และโครงการ “ปน 2 ลอ
ชวยพอปลูกปา” โดยกิจกรรม
ประกอบดวยการปนจักรยาน
รณรงคลดการใชพลังงาน 11 
กิโลเมตร  จากที่วาการอําเภอ
บ า ง ส ะ พ า น ไ ป ยั ง โ ร ง เ รี ย น
บางสะพานวิทยา ตอจากนั้น
เปนการปนจักรยานจากที่วาการ
อําเภอบางสะพานไปยังศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง บานฝายทา
ห มู ที่  1  ต . พ ง ศ ป ร ะ ศ า ส น  
อ.บางสะพาน ระยะทางไป-กลับ 
12 กิโลเมตร เพ่ือปลูกตนไมรวมกับ
ชุมชน มีผูเขารวมกิจกรรม 358 คน
ผูบริหารเผย ป 2561 ลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ออกสูชั้นบรรยากาศไดประมาณ 
      อานตอ น.2

อานตอ น.3

ปนสองลอ
ชวยพอปลูกปา

เพิ่มพื้นที่สีเขียวบางสะพาน

2
นียบัตรโครงการนํารองระบบการซื้อขาย
ใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก ภาค
สมคัรใจของประเทศไทย (T-VETS) ประเภท
กลุมอตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา เพือ่
ยกยอง และเปนกําลังใจในการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจกซึ่งสงผลดีกับ
ประเทศไทย ในงาน “รอยดวงใจ รวมใจ
ลดโลกรอน” ประจําป 2561  ผูอํานวยการ
(อบก.) เผย เปนการพัฒนากลไกสงเสริม
แนวทางการประเมิน นําไปสูการลดกาซ
เรือนกระจกไดตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ร่วมปั่นรักษ์โลก    ต่อจากหน้า 1

 ‘ท่าเรือประจวบ’ จัดกิจกรรม CSR - เปิดโลกเรียนรู้ “ร่วมแรง แปรงสี ปี 5”

 นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยพนักงานจิต

อาสา บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (PPC) ทำากิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ร่วมแรง แปรงสี ปี 5” โดย

ร่วมกันสีทาพื้นสนามเด็กเล่น BBL ความยาว 75 เมตร และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ผู้แทนรับมอบ 

นายจำาลอง ดีทองอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายธงชัย แสงโพลง ผู้อำานวยการ

โรงเรยีนบา้นในลอ็ค โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละฝกึพฒันาทกัษะดา้นรา่งกาย 

อารมณ์ และสติปัญญาให้แก่เด็ก ณ โรงเรียนบ้านในล็อค ตำาบลทองมงคล อำาเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

X
 

1,496.44 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์  ทุมเสน
นายอำาเภอ  บางสะพานกล่าวเปิดงาน  ณ
ที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา        
ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงานวา่ 
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัดโครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพาน 2561 หรือ Bangsaphan Car Free 
Day 2018 ขึ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อรณรงค์
การลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และ
เป็นการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ตามแนวคดิ “ลดใชน้ำา้มนั เธอกบัฉนัแขง็แรง”
โดยกจิกรรมประกอบไปดว้ย การรว่มรอ้งเพลง
ชาติในเวลา 08.00 น. กิจกรรมปั่นจักรยาน  
เริม่จากหนา้ทีว่า่การอำาเภอบางสะพาน ไปยงั
โรงเรียนบางสะพานวิทยา รวมระยะทาง
ไป-กลับทั้งสิ้น 11 กม. ซึ่งบรรยากาศการปั่น
จกัรยานเตม็ไปดว้ยความสนกุสนานของผูเ้ขา้
ร่วมงาน และสนุกไปกับกิจกรรมลุ้นรับจักรยาน
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้
  โดยในคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์
ทุมเสน นายอำาเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นประธานในพิธี  มี  นายประกอบ  คงทัพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ผู้นำาชุมชน และประชาชน 
จำานวนกว่า 358 คน ร่วมให้การต้อนรับและ
เขา้รว่มกจิกรรมปัน่จกัรยาน ณ ทีว่า่การอำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำาเภอ
บางสะพาน กล่าวว่า “ปัญหาภาวะโลกร้อน
นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งที่ทุก
คนหันมาให้ความใส่ใจกันมากขึ้นในปัจจุบัน 
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำาให้
เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้น คือ เกิดจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เนื่องจาก  
การเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
รูปแบบต่างๆ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผล
ทำาให้ชั้นบรรยากาศโอโซนตัวกรองแสง
อาทิตย์ถูกทำาลายมากขึ้นเรื่อยๆ และใน
ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนได้กลายเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภาคีโลก ที่ต้องมี
ภารกิจร่วมกันแก้ไขโดยไม่ เลือกว่าเป็น         
ภาครัฐหรือเอกชน”  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจากการดำาเนิน
กิจกรรมที่ผ่านมา พบว่าได้รับความร่วม
มือจากประชาชนในอำาเภอเป็นอย่างดี โดย
ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้จักรยานเป็น
พาหนะในชีวิตประจำาวัน และเป็นจุดเริ่มต้น
ของการรวมกลุม่ผูใ้ชจ้กัรยาน เพือ่เปน็ตน้แบบ
ในการรณรงคแ์ละสง่เสรมิสขุภาพทีด่ใีนชมุชน
อย่างกว้างขวาง
  และกิจกรรม  2  ล้อรักษ์บางสะพาน  ปีนี้
ไดร้บัความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนชาวบางสะพาน
ให้ความสำาคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
และสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,496.44 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีนี้ 
  นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน               
หมู่ที่ 4 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า “รู้สึก
ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรม Bangsaphan Car Free 
Day ในวนันี ้ซึง่นบัไดว้า่กจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิ
ให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ให้กับอำาเภอบางสะพานได้อีกด้วย อยากให้
จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี และจะมาเข้าร่วม
กจิกรรมทกุป ีพรอ้มเชญิชวนพีน่อ้งชาวอำาเภอ
บางสะพานให้มาเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่าง
แน่นอน”
  นายประกอบ  คงทัพ  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า 
“รู้สึกยินดีและมีความประทับใจทุกครั้งที่
ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ ของเอสเอสไอ ทำาให้
ตนเองได้ออกกำาลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน
ควบคูก่บัการลดใชพ้ลงังาน และลดภาวะโลก
ร้อน นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ
ของชาวบางสะพานที่หันมาใช้จักรยานแทน
รถยนต์  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอสเอสไอ        
จะยังคงดำาเนินกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป”
  “จากเหตผุลดงักลา่ว กลุม่เหลก็สหวริยิา 
ในฐานะองค์กรเอกชนซึ่งให้ความสำาคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม 
Bangsaphan Car Free Day ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้ง
ที ่8 แลว้ โดยถอืเปน็โอกาสดรีว่มกบัพีน่อ้งชาว
ไทยทัว่ประเทศพรอ้มใจกนัจดักจิกรรมรณรงค์

ลดการใช้พลังงานและร่วมกันลดภาวะโลก
ร้อนเนื่องในวัน Car Free Day ซึ่งเป็นกิจกรรม
ทีจ่ดักนัแพรห่ลายทัว่ประเทศและทัว่โลก โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน ซึง่นบัเปน็เรือ่งทีน่า่
ยินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bangsaphan 
Car Free Day เป็นจำานวนมากขึ้นทุกปี เพราะ
นบัเปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ทีีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพลงัของ
ชาวบางสะพานในการตระหนักและให้ความ
สำาคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยถือโอกาส
วันนี้ ร่วมมือร่วมใจกันลดการใช้พลังงานและ
ลดภาวะโลกรอ้น ซึง่ผมไมอ่ยากใหท้กุทา่นให้
ความสำาคัญในการปฏิบัติเพียงแค่วันนี้ แต่
อยากให้ทุกท่านตระหนักและให้ความสำาคัญ
ในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตลอดไป ซ่ึงนอกจากเพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน
ของอำาเภอบางสะพานและโลกของเราแล้ว 
การปัน่จกัรยานกย็งัถอืเปน็การออกกำาลงักาย
ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งรา่งกายของเราใหแ้ขง็แรง
อีกด้วย”

   นายผดุงศักดิ์  
ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม่เอสเอสไอ กลา่ววา่
โครงการ 2 ล้อรักษ์
บางสะพาน เป็นโครงการ
ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
รเิริม่จดัตัง้ขึน้ในป ี2554 
ด้วยเล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ อัน
จะนำาไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อน จึงจัดตั้ง
โครงการ 2 ลอ้รกัษบ์างสะพานขึน้ เพือ่รณรงค์
ให้ประชาชนทั่วไป หันมาใช้จักรยานแทนการ
ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ลดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ลดอุบัติเหตุ ตลอดจน
ลดการใช้พลังงานและลดอัตราการปล่อย
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และสรางการมีสวนรวมในการลดโลกรอน โดยมี
ผูเขารวมงานประมาณ 1,000 คน ณ หองวิภาวดี
บอลรูม โรมแรมเซ็นทาราแกรนดแอทเซ็นทรัล
พลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ
  “ผูสื่อขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผานมา สองบริษัท
กลุมเหล็กสหวิริยา  ไดแก  บริษัท  สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ “SSI” และบริษัท 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
“TCRSS” ไดเขารับมอบเกียรติบัตรโครงการนํารอง
ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก 
ภาคสมคัรใจของประเทศไทย  (Thailand Voluntary 
Emission Trading Scheme หรือ ระบบ Thailand 
V-ETS) ประเภทอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประธานในพธิ ีเพือ่เชดิชเูกยีรตผิูประกอบการและ
ภาคสวนตางๆ ที่เปนตัวอยางที่ดีในการบริหาร
จัดการและลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใน
ประเทศ และสงเสริมการดําเนินงานดานการลด
กาซเรือนกระจกภายใตตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
ของประเทศไทย โดยมีการออกแบบระบบการ
ตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, 
Reporting, and Verifi cation System หรือ ระบบ 
MRV) เพื่อใชทดสอบระบบที่ไดออกแบบไวกับ
โรงงานนํารอง และยังพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการ รวมทั้งกฎการดําเนินงานของระบบการ  
ซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย ใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ ภายในงาน “รอยดวงใจ 
รวมใจลดโลกรอน” ประจําป 2561 ซึ่งจัดโดย

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคกร
มหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ             
ส่ิงแวดลอม ณ หองวิภาวดีบอลรูม โรมแรม เซ็นทารา
แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ
โดยมีผูเขารวมงานจากภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสื่อมวลชน เขา
รวมงานประมาณ 1,000 คน 
  นางประเสริฐสุข จามรมาน ผูอํานวยการ
องคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก หรอื อบก. 
เปดเผยวา อบก. มีภารกิจในการสนับสนุนและ  
สงเสริมการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกแก
ภาคสวนตางๆ ใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ ไดรวมกับ
ภาคีที่เกี่ยวของ พัฒนากลไกสงเสริม ที่สามารถ
กําหนดแนวทางการประเมินและนําไปสูการ
ลดกาซเรือนกระจกได ตามเปาหมายอยางเปน
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสรางการมีสวนรวม
ในการลดโลกรอน
  โดยผลการดําเนินงานในป 2561 ผูท่ีมีสวนรวม
ในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกของประเทศ
และข้ึนรับเกียรติบัตรจํานวน 327 ราย ซ่ึงคาดวาจะ
สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงไดมากกวา
2,876,769.68 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
  ทั้งนี้มีกลุมโรงงานนํารองประเภทอุตสาห-
กรรมเหล็กและเหล็กกลา จํานวน 4 แหง ไดแก 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เหลก็
กอสรางสยาม จํากัด
  นายมนินทร  อินทรพรหม  ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ  สายการผลิต  บมจ.สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี ใหสัมภาษณวา “รูสึกยินดีและเปน
เกียรติมากที่ไดเปนตัวแทนบริษัท เขารับมอบ

เกียรติบัตรในฐานะองคกรนํารองระบบซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก ภาคสมัครใจ
ของประเทศไทย (T - VETS) ประเภทอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกลา ขอขอบคุณทางองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) 
ทีเ่ลง็เหน็ความสาํคญัพรอมตดิตามผลการดาํเนนิ
งานของเอสเอสไอในการจดัการกาซเรอืนกระจก
มาตลอด ขอบคุณความรวมมือของทีมงานทุก
คนที่มุงมั่นปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกมาตั้งแตเริ่มทํา
โครงการ และเอสเอสไอจะรวมเปนสวนหนึ่งที่จะ
มุงมั่นลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อใหโลก
ใหนาอยูตอไป”
  สําหรับโครงการลดกาซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 
คอื โครงการลดกาซเรอืนกระจกทีอ่งคการบรหิาร
จดัการกาซเรอืนกระจก ไดพฒันาขึน้เพือ่สงเสรมิ
และสนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ
ลดกาซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัคร
ใจ และสามารถนาํปรมิาณการลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ ทีเ่รยีกวาคารบอนเครดติ ซึง่
ภายใตโครงการ T-VER นีเ้รยีกวา “TVERs” ไปขาย
ในตลาดคารบอนภาคสมัครใจในประเทศ โดย   
จะตองเปนโครงการทีก่อใหเกดิการลด และดดูซบั
กาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทยเทาน้ัน
และระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 
หรือ ระบบ MRV ใชเปนแนวทางการติดตามผล
และรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับ
ระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจของประเทศไทย ของแตละประเภท
อุตสาหกรรม  โดยจะประกอบไปดวย  1. การตรวจวัด
(Measurement) 2. การรายงาน (Reporting) และ 

3. การทวนสอบการปลอยกาซเรือนกระจก 
(Verifi cation) 
  นายบรรเจิด ภูดีหิน ผูจัดการฝายบริหาร
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโรงงาน ให
สัมภาษณวา “สําหรับโครงการนํารองระบบซื้อ
ขายสทิธิใ์นการปลอยกาซเรอืนกระจก ภาคสมคัร
ใจของประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ เกิดความตื่น
ตัวในการชวยกันลดผลกระทบของภาวะโลก
รอน และเสริมทักษะความรู การพัฒนาเรื่องของ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่จะสงผลใน
อนาคตใหลดปญหาภาวะโลกรอนทีส่งผลกระทบ
ตอสิง่แวดลอมตางๆ ในฐานะตวัแทนบรษิทัฯ รูสกึ
ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ ไดเรียนรู
วิธีการจัดการปริมาณกาชเรือนกระจกที่สามารถ
ลดไดจากการดําเนินงานที่ถูกวิธี และสามารถใช
หลักการแกไขปญหาดวยวิธีการไดอยางถูกตอง 
และรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะดําเนิน
งานรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกตอไป”
  ในป 2559 องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก หรือ อบก. ได เชิญโรงงานในกลุม
อุตสาหกรรม จํานวน 3 ประเภท ไดแก กลุม
อุตสาหกรรมซีเมนต  จํานวน 4 แหง กลุม
อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน 4 แหง และกลุม
อตุสาหกรรมเหลก็ จาํนวน 4 แหง เขารวมโครงการ
นํารองระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซ
เรือนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทย 
นอกจากนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เคยเขารับมอบรางวัล
ดานการจัดการกาซเรือนกระจกใน “โครงการลด
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER)” จากองคการบริหารการ
จดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) อกีดวย

ปนสองลอ ชวยพอปลูกปา เพิ่มพื้นที่สีเขียวบางสะพาน
เขารวมกิจกรรมจํานวน 112 คัน มีเสนทางการ
ปนจากที่วาการอําเภอบางสะพานไปยังศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง รวมระยะทางไปและกลับ 
12 กิโลเมตร และกิจกรรมทําใหสามารถลด
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได
ประมาณ 510.72 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา จากการลดใชรถยนตในการเดินทาง
รวมทํากิจกรรม และกิจกรรมยังคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
โดยการลดใชพลาสติกเชน ถวย ชามใสอาหาร 
แถมยังทําใหประชาชนที่เขารวมโครงการมี
สุขภาพที่ดีจากการปนจักรยาน  อีกทั้งยังได

สิ่งแวดลอมที่สวยงามคืนกลับไปอีกดวย”
  นายสุรพล  พูลยิ้ม  ผูใหญบานหมูที่  1
ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
กลาววา  “วนันีม้คีวามยนิดทีีไ่ดเปนสวนหนึง่ใน
กิจกรรมปนสองลอชวยพอปลูกปา ถือเปน
กิจกรรมที่ดีมากที่ไดรับความรวมมือจากภาค
เอกชนเขามารวมพัฒนารวมกับชุมชน อีกทั้ง

ยงัชวยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหกบัอาํเภอบางสะพาน
ไดอีกดวย”
  นายประวิทย รัตนพงศ ผูใหญบาน
หมูที่ 4 ตําบลพงศประศาสน  ใหสัมภาษณวา 
“ผมรูสึกดีใจที่ไดรวมกิจกรรมปนสองลอชวย
พอปลูกปาในครั้งนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
ใหคนในชุมชนของมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
พรอมทั้งไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ทองถิน่ของอาํเภอบางสะพานไปพรอมกนัดวย
ผมอยากใหเอสเอสไอจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ     
ป และขอเชิญชวนพี่นองชาวบางสะพาน

มารวมกิจกรรมนี้  เพื่อรวม
กั น พั ฒ น า ชุ ม ช น อํ า เ ภ อ
บางสะพานตอไป”
 นางขนษิฐา เหลอืหลาย
ชาวบานหมูที่ 4 ตําบลพงศ-
ประศาสน ใหสัมภาษณวา 
“ ข อ บ คุ ณ เ อ ส เ อ ส ไ อ แ ท น
ชาวบางสะพานทุกคนที่ ได
สนับสนุนจัดกิจกรรมดีๆ รวม

กันกับองคกรภาครัฐ และผูนําชุมชน รวมถึง

ประชาชนชาวบางสะพาน ไดรวมกันปลูก

ตนไมพื้นที่สาธารณะเปนประจําทุกป ซึ่งทําให

ทรัพยากรทองถิ่นอําเภอบางสะพานมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น และหวังวากิจกรรมดีๆ แบบนี้จะ

ยังไดรับการสนับสนุนตอไปคะ”

รวมใจลดโลกรอน” ประจําป 2561 ซึ่งจัดโดย เกียรติมากที่ไดเปนตัวแทนบริษัท เขารับมอบ (Measurement) 2. การรายงาน (Reporting) และ จดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) อกีดวย

ปนสองลอ ชวยพอปลูกปาปนสองลอ ชวยพอปลูกปา เพิ่มพื้นที่สีเขียวบางสะพาน
เขารวมกิจกรรมจํานวน 112 คัน มีเสนทางการ
ปนจากที่วาการอําเภอบางสะพานไปยังศูนยปนจากที่วาการอําเภอบางสะพานไปยังศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง รวมระยะทางไปและกลับ 
12 กิโลเมตร และกิจกรรมทําใหสามารถลด
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได
ประมาณ 510.72 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดประมาณ 510.72 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา จากการลดใชรถยนตในการเดินทาง
รวมทํากิจกรรม และกิจกรรมยังคํานึงถึงส่ิงแวดลอมรวมทํากิจกรรม และกิจกรรมยังคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
โดยการลดใชพลาสติกเชน ถวย ชามใสอาหาร 
แถมยังทําใหประชาชนที่เขารวมโครงการมี
สุขภาพที่ดีจากการปนจักรยาน  อีกทั้งยังได

สิ่งแวดลอมที่สวยงามคืนกลับไปอีกดวย”
  นายสุรพล  พูลยิ้ม  ผูใหญบานหมูที่  1
ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
กลาววา  “วนันีม้คีวามยนิดทีีไ่ดเปนสวนหนึง่ใน
กิจกรรมปนสองลอชวยพอปลูกปา ถือเปน
กิจกรรมที่ดีมากที่ไดรับความรวมมือจากภาค
เอกชนเขามารวมพัฒนารวมกับชุมชน อีกทั้ง

ยงัชวยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหกบัอาํเภอบางสะพานยงัชวยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหกบัอาํเภอบางสะพาน
ไดอีกดวย”
  นายประวิทย รัตนพงศ ผูใหญบาน
หมูที่ 4 ตําบลพงศประศาสน  ใหสัมภาษณวา 
“ผมรูสึกดีใจที่ไดรวมกิจกรรมปนสองลอชวย
พอปลูกปาในครั้งนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพอปลูกปาในครั้งนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
ใหคนในชุมชนของมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
พรอมทั้งไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติพรอมทั้งไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ทองถิน่ของอาํเภอบางสะพานไปพรอมกนัดวย
ผมอยากใหเอสเอสไอจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ     
ป และขอเชิญชวนพี่นองชาวบางสะพาน

มารวมกิจกรรมนี้  เพื่อรวม
กั น พั ฒ น า ชุ ม ช น อํ า เ ภ อ
บางสะพานตอไป”
 นางขนษิฐา เหลอืหลาย
ชาวบานหมูที่ 4 ตําบลพงศ-
ประศาสน ใหสัมภาษณวา 
“ ข อ บ คุ ณ เ อ ส เ อ ส ไ อ แ ท น
ชาวบางสะพานทุกคนที่ ได
สนับสนุนจัดกิจกรรมดีๆ รวม

กันกับองคกรภาครัฐ และผูนําชุมชน รวมถึง

ประชาชนชาวบางสะพาน ไดรวมกันปลูก

ตนไมพื้นที่สาธารณะเปนประจําทุกป ซึ่งทําให

ทรัพยากรทองถิ่นอําเภอบางสะพานมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น และหวังวากิจกรรมดีๆ แบบนี้จะ

ยังไดรับการสนับสนุนตอไปคะ”

กลุมเหล็กสหวริิยา รวมพลงันกัปนจกัรยาน
บางสะพาน ทํากิจกรรม “ปน 2 ลอ ชวยพอ
ปลูกปา” เพ่ือสงเสรมิการอนรุกัษทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการรวม
ปลูกตนไม 200 ตน ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง
บานฝายทา โดยมีประชาชนเขารวมทํา
กิจกรรมจํานวน 112 คน และสามารถลด
การปลอยคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 
510.72 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบ
เทา จากการลดใชรถยนตสวนบคุคลในการ
เดินทางทํากิจกรรมระยะทางไป-กลับ 12 
กม. จากหนาทีว่าการอาํเภอ
บางสะพาน
  นายผดุงศักดิ์ ปราณ-
อุดมรัตน ผูบริหารกลุมเหล็ก
สหวิริยา กลาววา “โครงการ
ปน 2 ลอ ชวยพอปลูกปา เปน
โครงการที่กลุมเหล็กสหวิริยา
จดัตัง้ขึน้เปนครัง้แรกในป 2556 
โดยจดัควบคูกบัโครงการ 2 ลอ
รกัษบางสะพาน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รณรงค
ใหประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยเชิญ
ชวนผูที่สนใจรวมปนจักรยานตอเนื่องจาก
กิจกรรมโครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน 2561 
รวมกันปนจักรยานไปปลูกตนไมในพื้นที่
สาธารณะ อําเภอบางสะพาน 

  ซึง่ในป 2561 เราไดกาํหนดพืน้ทีส่าธารณะ
ในการปลูกตนไม  ณ ศูนย เศรษฐกิจพอ
เพียง บานฝายทา หมูที่ 1 ต.พงศประศาสน 
อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวม
กันปลูกตนไมจํานวน 200 ตน เพื่อสืบสานพระ
ราชปณิธานพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ในการอนุรักษ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอม พรอมถวายเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใน
รชักาลที ่10 นอกจากนีย้งัเปนการชวยเพิม่พืน้ที่
สีเขียว สงเสริมใหเกิดความสมดุลในระบบ

นิเวศ เพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ชวยดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดจากชั้นบรรยากาศ และ
สรางผลผลติและประโยชนใหแกคนในพืน้ทีไ่ด” 
  นายผดุงศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา “ที่ผาน
มาไดรบัความรวมมอืทีด่จีากชมุชนบางสะพาน
โดยการนําจักรยานเขารวมกิจกรรมอยางตอ
เนื่องมาโดยตลอด ปนี้ มีผูสนใจปนจักรยาน
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ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  25614 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , 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

หลักสูตรการพูด   ตอจากหนา 1

ซึง่มผีูสนใจเขารวมกจิกรรม ณ เรอืนธารารสีอรท 
จังหวัดเพชรบุรี จํานวนทั้งสิ้น 34 คน
  กลุมเหล็กสหวิริยา ไดดําเนินกิจกรรมการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพูดในที่
ชุมชน ระดับสูง” โดยจัดขึ้นตอเนื่องจากป 2560  
ภายใต โครงการพัฒนาสภาผูนําชุมชน ผาน
เวทีประชุม 4 ครั้งตอป เวทีสัญจร พัฒนาเชิงลึก    
แลกเปลีย่น ศกึษาดงูาน เพือ่เปนการตดิตามผล
การดําเนินงาน  และเปนการพัฒนาศักยภาพ
ดานการพูด การสื่อสารในที่ชุมชนที่เพิ่มขึ้นจาก
ครัง้ทีผ่านมา โดยครัง้นีมุ้งเนนใหผูเขารบัการฝก
อบรมไดนําความรู แนวทาง และเทคนิคตางๆ  
มาใชใหเกิดประโยชน เชน การพัฒนานํ้าเสียง 
ทาทาง  สายตา  การวางแผนการพดู  การเตรยีม
ขอมูลกอนการถายทอดความรู การใชศิลปะ     
ในการถายทอดการพูด  ฝกใชไหวพริบใน
การแกไขสถานการณเฉพาะหนา  รวมถึงฝก
การยอความและการเรยีบเรยีง
ประโยค เปนตน พรอมทั้งมี
การแบงกลุมเพื่อแสดงบทบาท
จําลองภายใตสถานการณ
สมมุติ  ซึ่ งไดรับเกียรติจาก
อาจารยปทมา สนธิทรัพย      
และอาจารยผุสดี โมกขวิสุทธิ์ 
จากสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมทุรสาคร เปนวทิยากรบรรยายความรูและชวย

ฝกทกัษะ รวมถงึหลกัการปฏบิตัทิีเ่ปนประโยชน

แกผูเขารวมการฝกอบรม โดยมีกลุมเปาหมาย

สวนใหญเปนตวัแทนคณะกรรมการสภาผูชมุชน 

และธนาคารชมุชนในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ทีผ่านกจิกรรม การฝกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การพดูในทีช่มุชน” (21- 22 

ก.ย. 60) และมีเพียงบางสวนที่ยังไมเคยเขารับ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน พ.ย. 61

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก  ไดแก  การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 
 ประสบการณทํางาน  (ถามี)  การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตาม

 หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด 
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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบ Network (1 อัตรา)
 วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโลหะการ/อุตสาหการ/เคมี (2 อัตรา)

• นิติกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส

• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. มัธยมศึกษาปที่ 6

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• ผูชวยผูจดัการฝายซอมบาํรงุสญัญา  จํานวน 1 อตัรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ
• เจาหนาที่บัญชีการเงิน  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
• หัวหนางานโยธา  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิ ปวส. สาขาโยธา
• ชางเชื่อม / ชางประกอบ  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิ ปวส. และหรือปวช. สาขาชางกลโรงงาน ชางเชื่อม โลหะการ
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ชางยนต / งานเชื่อม

การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรดงักลาว แต
มีความสนใจจะฝกพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ทางดานการพูดในที่ชุมชนเขารวมฝกอบรมใน
หลักสูตรครั้งนี้ดวย 
  ทัง้นี ้มผีูสนใจเขารวมกจิกรรมการฝกอบรม 
จํานวนทั้งสิ้น 34 คน จากตําบลทั้งหมด 4 ตําบล 
13 หมูบาน ไดแก ตําบลธงชัย จํานวน 8 คน    
(บานดอนสูง บานทางสาย และบานชัยมงคล)

ตําบลแมรําพึง จํานวน 4 คน (บานทุงลานควาย
และบานทาขาม) ตําบลพงศประศาสน จํานวน 
17 คน (บานมารอง, บานทุงนุน, บานฝายทา, 
บานหลักเมือง และบานชะมวง) และตําบล
กําเนิดนพคุณ จํานวน 5 คน (บานตลาด, บาน
สวนฉัตร และบานหนองตาจา) ณ เรือนธารา
รีสอรท อ.ทายาง จ.เพชรบุรี วันที่  24 - 26 
กรกฎาคม 2561  

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน พรอม
กลาววา “สําหรับการฝกอบรมในครั้งนี้ ถือวา
เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
ตั้งใจจริงของกลุมเหล็กสหวิริยา ที่ไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาศักยภาพใหกับผูนําชุมชน คณะ

กรรมการสภาผูนําชุมชน และคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน ซึ่งถือไดวาเปนบุคลากรที่สําคัญ
ของชมุชน และจะเปนผูขบัเคลือ่นใหชมุชนมกีาร
พฒันาคณุภาพชวีติไปในทศิทางทีเ่หมาะสมกบั
ความตองการของชุมชน โดยเฉพาะศักยภาพ
ดานการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน เพราะการ
พูดถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของการเปนผูนํา และเปนสิ่งที่ผูนําทุกคนควรมี 

ดงันัน้ การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้นีจ้ะทาํให
เกิดความมั่นใจทั้งในดานการพูดในที่ชุมชน 
ความกลาแสดงออก รวมถงึการมบีคุลกิภาพทีด่ี
เพื่อเปนการฝกพัฒนาศักยภาพของตนเองที่
เพิ่มมากขึ้น”
  นายจรินทร พิมสอ เลขานุการธนาคาร
ชุมชน และคณะกรรมการสภาผูนําชุมชน บาน
ทุงลานควาย หมู 7 ตําบลแมรําพึง ผูเขาฝก
อบรมหลักสูตรการพูดแลว 2 หลักสูตร กลาว
วา “ตนเองมีความกลาแสดงออกในการใช
ไมโครโฟนหนาเวทีมากขึ้น ซึ่งปกติจะไมคอย
กลาพูด ไมกลาใชไมโครโฟน หลังจากไดฝก
อบรมแลวทําใหไดทราบวิธีการยืน ทราบการ
วางกิริยาทาทาง ทราบหลักปฏิบัติในการพูดที่
เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ  หากมีโอกาสในครั้ง
ตอไปขอเชญิคณะกรรมทานอืน่เขามารวมอบรม
การพูดในที่ชุมชน เพื่อเปนการฝกพัฒนาตนเอง
ดวยกันครับ”

นางสาวสมสกุล ทองอราม 
คณะกรรมการธนาคารชุมชน
สวนฉัตร เทศบาลตําบลกําเนิด
นพคุณ กลาววา “สําหรับการ
อบรมการพดูในครัง้นี ้เนือ้หามี
ความเขมขนมากขึน้ ทาํใหรูสกึ
มั่นใจ และกลาพูดมากกวา
ครั้งที่ผานมา ทั้งในเรื่องกิริยา
ทาทาง การแบงวรรคตอน การ
เรียบเรียงเนื้อหาเหตุการณใน

ชวงเวลาจํากัด การเขาอบรมการพูดในครั้งนี้มี
ประโยชนมากในการนําไปประยุกตใชในชุมชนคะ”
  “หลกัสตูรการพดูในทีช่มุชนจดัขึน้ตอเนือ่ง
ตั้งแต ป 2560-2561 มีผูที่ผานฝกอบรมทั้ง 2 
หลกัสตูร จาํนวนทัง้สิน้ 40 คน ไดแก ตาํบลธงชยั 
จํานวน 12 คน ตําบลพงศประศาสน จํานวน 
12 คน ตําบลแมรําพึง จํานวน 8 คน และตําบล
กําเนิดนพคุณ จํานวน 8 คน”
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