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สวัสดีคะทานสมาชิก ส.ส.ท. ทุกทาน พบกันอีกครั้งแลวนะคะ เรา

หวังวาทุกทานคงมีสุขภาพรางกายที่เข็มแข็ง แข็งแรงและมีความสุขกับการ

ทำงานคะและกอนที่แจงถึงกิจกรรมเดนๆ ของเดือนนี้ดิฉันใครขอเลาถึง

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเสนหมี่ชอเฮงเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 

กันสักนิด จากเมื่อครั้งที่เราไดมีโอกาสนำสมาชิก ส.ส.ท. บาง

สวนไปศึกษาดูงานดานการผลิตนวัตกรรมใหมๆ รวมทั้ง

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ทำใหคณะของ

เราไดรับรูถึงขั้นตอนการผลิตสินคาตางๆ ซึ่งลวนแตเกิด

จากการแปรรูปของวัตถุดิบที่เกิดจากขาว ดิฉันหมายถึง

ขาวเจา ขาวเหนียว ที่เกษตรกรบานเราปลูกกันนี่แหละคะ 

จากทุกวันที่เรานำมาหุงหรือนึ่งกินเปนอาหารหลัก เรายังได

เรียนรูวาเขาสามารถนำมาแปรรูปเปนอาหาร ขนม หรือ สินคา

อุปโภคบริโภคไดเปนรอยๆ ชนิด เชน การทำขนมจีน ขนมไทย เสนหมี่

หลากหลายชนิด การทำแปงฝุนเด็ก การผลิดเม็ดยา เปนตน ถือเปนนวัตกรรม

ใหมที่มีรางวัลเปนเครื่องการันตีทั้งสิ้น ทำใหเกิดความหลากหลายไปตาม

ประเภทความจำเปนของการใชสอยและยังขยายฐานการจัดจำหนายไมใช

แคในเมืองไทย แตเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ดวยซ้ำคะและบนความ

กาวหนาดานเทคโนโลยีเหลานี้ ทางโรงงานก็ไมไดมองขามความปลอดภัย

และการรักษาสิ่งแวดลอมโดยรอบของโรงงานจึงไดจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย

ภายในโรงงานซึ่งก็ถือวาเปนแบบอยางดีที่ตอโรงงานอุตสาหกรรมไทยใน

ปจจุบันที่ควรคำนึงถึงสภาพแวดลอมของเราที่นับวันจะกอเกิดมลพิษเพราะ

เงื้อมมือของมนุษยในการมีสวนทำใหเกิดภาวะโลกรอนในปจจุบันคะ ถือวา

เปนกิจกรรมที่สมาชิก ส.ส.ท. ไดรับประโยชนสูงสุดและยังนำไปเผยแพร

ความรูในองคการ หรือไปสอนลูกศิษยในมหาวิทยาลัยไดอีกดวย เรายังมีอีก

หลายที่ที่จะพาสมาชิก ส.ส.ท. ไปทัศนะศึกษาเยี่ยมชมคะ สำหรับทานทีพ่ลาด

ครั้งนี้ไปอดใจรอครั้งหนานะคะ ติดตามคอลัมนนี้เรื่อยๆ รับรองอินเทรนด

แนนอนคะ 

มาที่กิจกรรมเดนตนเดือนนี้กันบางกับสัมมนาพิเศษ 

International Forum 2008 ที่บอกวาพิเศษก็เพราะวา

ในแตละปเราจะจัดกันเพียงครั้งเดียวและมี 

ผูเขารวมเปนจำนวนมาก อยางเมื่อครั้ง 

ที่ผานมา International Forum 2007 

หลายทานก็อาจจะยังจำไดวาเราจัดที่

อาคาร UN ในหัวขอ HRD-Key to 

Enhance Competitiveness and 

Innovation in Thailand and Japan 

ซึ่งในครั้งนั้นถือวาประสบความสำเร็จ

มาก มีผูสนใจเขารวมกวา 500 รายและมี

วิทยากรที่มีชื่อเสียงและหลายทานบินขามน้ำ

ขามทะเลจากประเทศญี่ปุนมาบรรยายกันเลยคะ มาครั้งนี้ 

International Forum 2008 ในหัวขอ: สรางองคการที่แข็ง-

แรง สูการเติบโตที่ยั่งยืน (Healthy Organization Towards 

Sustainable Growth) ในวันที่ 9 กันยายน 2551 คะ ทั้งนี้

เนื่องจากสมาคมฯ ไดมีคำขวัญที่ยึดมั่นวา ส.ส.ท. เผยแพร

วิทยาการ สรางฐานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนที่ทราบกันวาสมาคมฯ 

มีประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรที่ไดสั่งสมมากวา 35 

ป การจัดสัมมนาพิเศษในครั้งนี้จึงไดรับเกียรติจากผู

เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุนเขารวมแสดง

วิสัยทัศน แนะกลยุทธนโยบายตางๆ ที่จะทำใหองคการมี

สุขภาพดีสามารถอยูรอดในสังคมในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 

หากลองคิดยอนกลับไปสักนิดหนึ่งถึงหลักการโครงสราง

สำหรับองคการที่เปนอยูในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ตองมี
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ความแข็งแกรงในทุกๆ ดานเพื่อความอยูรอดในภาวะที่มีการ

แขงขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และหลายๆ หนวยงานเองก็คงจะ

พยายามแสวงหาแนวทางหรือแนวคิดที่ดีที่สุดเพื่อการ

พัฒนาองคการ ดิฉันคิดวา International Forum 2008 นี้

เปนทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทานในเวลานี้ตอการประยุกต

ใชในการพัฒนาองคการของทาน 

ถัดจากกิจกรรมสัมมนาพิเศษที่กลาวมาแลว ดิฉัน

อยากจะแนะนำกิจกรรมชวยเหลือสังคมอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ 

กิจกรรมแขงขันโบวลิ่งการกุศล (รายไดจากการแขงขันนำไป

บริจาคใหผูปวยโรคเอดส วัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี คะ) 

แตสำหรับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมภายใตชื่อโครงการปลูก

ปาลดโลกรอน เปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมาคะ 

สมาชิกอาจจะเคยไดยินขาวสารบางหรือไดใหการสนับสนุน

ทั้งแรงกาย แรงใจและแรงทรัพยตอกิจกรรมนี้บางแลวก็

คงจะยังพอจำไดนะคะกับกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเปนอาหาร

สัตวปาเชนชาง หมูปา ฯลฯ การทำโปงเทียมสำหรับเปนอาหาร

ของสัตวปา การทำฝายชะลอการไหลหลากของน้ำจากภูเขา 

คงจำบรรยากาศที่เราไปลุยดินลุยโคลน แบกจอบ แบกเสียม 

ฝนตกแดดออกเราก็สูไมถอยนั้น เพราะทุกคนมีเปาหมาย

เดียวกัน คือ ทำเพื่อถวายเปนพระราชกุศลตามพระราชดำริฯ 

มาครั้งนี้ฝายกิจกรรมสมาชิกสัมพันธฯ อยากจะขอ

เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. ทุกทานเขารวมกิจกรรม ปลูกปาการ

กุศลลดโลกรอน ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 ณ เขตรักษา

พันธสัตวปาเขาอางฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับกิจกรรม 

ที่นาสนใจในครั้งนี้มีอยูหลายอยางคะเชน กิจกรรมปลูกปา

เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปา จะวาไปแลวมนุษย

ทุกคนมีสวนทำใหสิ่งแวดลอมเปนพิษดวยกันทุกคน ดิฉันคิด

วาถึงเวลาแลวที่เราจะดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมกัน สราง-

บานใหกับสัตวปาไดอยูอยางอุดมสมบูรณ เรามีกิจกรรม 

เดินปา ศึกษาระบบนิเวศปา ไมแนนะคะระหวางที่เราศึกษา

ธรรมชาติเราก็อาจจะไดพบกับ เตาใบไม ที่กำลังจะสูญพันธในอีกไมชาและ

เรายังมีกิจกรรมบริจาคสิ่งของ อุปกรณการเรียนแกนองๆ โรงเรียนยากไรใน

แถบนั้นอีกดวยคะ ไดกุศลและไดทำบุญรวมกันในทุกกิจกรรมเลยคะ ดิฉันใน

ฐานะผูดำเนินการจัดและประสานงานโครงการดังกลาว ขอถือโอกาสนี้เชิญ-

ชวนสมาชิก ส.ส.ท. ทุกทานเขารวมกิจกรรมกันไดนะคะ ซึ่งการแจงขาวสาร

ในแตละกิจกรรม ก็จะทำกันอยางตอเนื่องในทุกๆ สื่อของสมาคมฯ คะ อยาง

เชน เว็บไซต  www.tpa.or.th หรือวารสาร TPA News ทุกเดือน หรือจดหมาย

ขาวและสื่ออีเมล คะ (วาแตทานไดมีการอัพเดทที่อยูสำหรับการรับแจง 

ขาวสารกิจกรรมตางๆ ตามแบบฟอรมที่ไดนำเสนอในวารสาร TPA News ฉบับ

เดือนกรกฎาคม 2551 บางหรือยังคะ ยอนกลับไปดูไดคะ กรอกขอมูลแลว 

รีบสงมายังฝายสมาชิกสัมพันธนะคะ รับรองคะวาจะจัดสงแตขาวสารที่เปน

ประโยชนจริงๆ สำหรับทานและอยางที่บอกคะมีของรางวัลสำหรับ 50 ทาน

เทานั้นนะคะ ชา-หมด แลวจะอดไดรับรางวัลดีๆ) 

กอนจากกันดิฉันขอฝากขาวประชาสัมพันธไวอีกสัก 1 เรื่อง  ขณะนี้

ฝายสมาชิกสัมพันธฯ มีโครงการ จัดทำกระเปาผาลดโลกรอน (New version) 

เกสุดๆ และมีเงื่อนไขงายๆ คะ เพียงทานสมาชิกตออายุกอนกำหนดเดือนที่

สมาชิกภาพจะหมดอายุลง หรือทันทีที่ไดรับแจงใหตออายุสมาชิกตาม

เงื่อนไขในจดหมายแจงเตือน นั่นเทากับวาทาน

สมาชิก ส.ส.ท. ไดเปนผูมีสวนชวยลดปญหาโลก

รอนไมทางตรงก็ทางออมเลย

คะ เพราะเชื่อวาการใชกระเปา

ผาลดโลกรอนไมใชเพียงแค

ทำตามกระแสเทานั้น แต

เปาหมายหลักคือเพื่อสำนึก

ที่ดีตอการรวมกันรักษา 

สิ่งแวดลอมคะ รับรองวา

คุมเกินคุมคะ 

 

อยาลืมนะคะในยุค

แหงโลกภิวัฒนนี้เปนโลกไรพรมแดนคะ 

สมาชิก ส.ส.ท. ตองการจะตชิมหรือเสนอสิ่งที่เปนประโยชนใน

บริการตางๆ ของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุง สามารถสงอีเมลเขามาได

ตลอดเวลา หวังวาคงไมลืมอีเมล member@tpa.or.th กันนะคะ ดวยแนวคิด

ที่รวมมือรวมใจของทีมงานสมาชิกสัมพันธฯ ที่วา anything we can do and 

impossible in nothing. See you next issue. 

 

 

งทานสมาชก

ทันทีที่ไดรับแจงใหตออายุสมาชกต

 ั  นเทากับวาทาน

ยลดปญหาโลก
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