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 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่คนไทยได้

รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร

ชาวไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

ทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคล

กลุ่มต่างๆ ที่สนใจ “ดูกิจการได้ทุกเมื่อ” เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง 

ให้เกิดความก้าวหน้าแก่ชีวิตของตนเองสืบไป ในแต่ละปีจึงมีผู้เข้ามา

ศึกษาดูงานโครงการต่างๆ เกือบ 20,000 คนต่อปี  
  

วัตถุประสงค์ของการนำสมาชิกเยี่ยมชมโครงการ

 1. เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาใน

โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจและโครงการกึ่งธุรกิจ  

 2. เพื่อนำข้อมูลโครงการตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันหลากหลาย มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อนำไปพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและองค์การ รวมถึงในชีวิตประจำวัน  

ใบแจ้งยืนยันการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

(เพื่อประโยชน์ในการสำรองที่ของท่านโปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................... หมายเลขสมาชิก ...............................................................................................  

ชื่อบริษัท......................................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..............................................................มือถือ ...........................................................E-mail….…......................……………............................ 

ประกอบธุรกิจประเภท / ผลิตภัณฑ์ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................................. 

                                                         ลงชื่อผู้แจ้ง ............................................................ 

                                                             ................/.................../.............. 

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสามัญเท่านั้น 

วิธีสำรองที่นั่ง

 กรุณากรอกรายละเอียดในใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมทัศนศึกษาให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 02-259 9117 หรือ Download ใบแจ้ง

ยืนยันที่ www.tpa.or.th แล้วส่งมาที่ e-mail: member@tpa.or.th 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ Tel. 02-2580320-5 ต่อ 1112, 1115 ติดต่อ คุณลดาวัลย์ คุณจิตรภาษณ์และคุณวีรญา  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเข้าร่วมทัศนศึกษาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 
หมดเขตรับสมัครภายในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 

สำหรับสมาชิกประเภทสามัญเท่านั้น  รับจำนวน 40 ท่าน 

 

ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 

 3. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการส่วน

พระองค์ สวนจิตรลดา  

 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ และสมาชิกสามัญ

ของ ส.ส.ท.  

 

กำหนดการ

7.00 น.  ลงทะเบียน ณ สมาคมฯ ซ.สุขุมวิท 29 

7.45 น.  ออกเดินทางสู่พระราชวังสวนจิตรลดา 

9.00 น.  เดินทางถึงโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

9.30 น.  เยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

12.00 น.  เดินทางกลับสมาคมฯ ซ.สุขุมวิท 29 

 

**ข้อปฏิบัติสำหรับการแต่งกาย

 ● ให้แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 

 ● ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงและห้ามพับแขนเสื้อ 

 ● สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่า (ห้ามสวมกางเกง)  

 ● ห้ามสวมชุดสีดำทั้งชุด 

 ● ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์   

  กางเกงขาสั้น 

 ● สวมรองเท้าหุม้ส้น หรือรัดส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะทกุชนิด)  

 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

ตอน 
บ้านของพ่อ 
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ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ
ไทย หรือทำธุรกิจในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันชาวไทยที่ต้องทำงาน
ร่วมกับชาวญี่ปุ่น หรือค้าขายกับชาวญี่ปุ่นและเดินทางไปศึกษา หรือไปฝึกงานกับ
ประเทศญี่ปุ ่นก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น การร่วมงาน หรือการคบหากัน
ระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและวิธีคิดของอีกฝ่าย
หนึ่ง จะประสบกับปัญหาไม่มากก็น้อย เพราะถึงแม้ไทยกับญี่ปุ่นจะอยู่ทวีปเอเชียด้วย
กัน แต่วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกัน เพราะฉะนั ้นแนวคิดและ
แบบแผนในการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น การรับทราบวัฒนธรรม 
แนวคิดและสภาพสังคมของแต่ละฝ่ายย่อมช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและทำให้
สามารถคบค้ากันอย่างเข้าใจและให้เกียรติกัน ซึ่งจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่
เกิดจากความไม่เข้าใจได้ 

ผู ้ที ่ต ้องใช้ชีว ิตและทำงานกับคนญี ่ปุ ่น จำเป็นต้องเรียนรู ้ว ัฒนธรรม 
ธรรมชาติของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนุกและมีความสุขกับการทำงาน ดังนั้น ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญท่านสมาชิกที่สนใจร่วมสัมมนาพิเศษพร้อม
สัมผัสชีวิตและประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น  
 
วันที่จัด  วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553   
เวลา  13.00 – 16.30 น. 
สถานที่  ห้อง 302 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ. สุขุมวิท 29 
 
วิทยากร  อาจารย์อารียา ไชยทิพย์อาสน์ 
  ● อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น The Japan Foundation  
   Bangkok 
  ● เลขานุการประธานบริษัท Sumitomo Shoji Thailand Co., Ltd. 
  ● เลขานกุารกงสลุใหญ่ สถานเอกอัครราชทตูญ่ีปุน่ ประจำประเทศไทย 
 

สัมมนาพิเศษ
    “สมัผสัชวีติ ประสบการณจ์รงิ  

     กบัการทำงานรว่มกบัชาวญีปุ่น่” 
 สำหรบัสมาชกิ ส.ส.ท.

รบัจำนวนจำกดัเพยีง 

รูปแบบการบรรยาย  บรรยายในรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์จริง 
 
หัวข้อการบรรยาย  
 ●  การใช้ชีวิตร่วมกับชาวญี่ปุ่น 
 ●  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรรู้ สำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับชาวญี่ปุ่น 
 ● การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น 
 ● การมีเจ้านายที่ต่างวัย 
 ● สิ่งที่พึงระวังสำหรับการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น  
 
ค่าสัมมนา:   
 ● บุคคลทั่วไป 500 บาท 
 ● สมาชิก ส.ส.ท. ไม่เสียค่าใช้จ่าย    
  (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาหารว่าง) 
 
วิธีชำระค่าสัมมนาและสำรองที่นั่ง:  
 1. ชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงิน ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น)” 
 ● ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172 – 0 – 23923 – 3 
 ● ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ เลขที่ 009 – 2 – 23325 – 3 
 2.  เช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 3. ไม่รับชำระค่าสัมมนาหน้างาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนา
โปรดชำระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ 
 4. ติดต่อสำรองที่นั่ง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วม
สัมมนาให้ครบถ้วนพร้อมส่งแฟกซ์ ใบ Pay-In มาที่หมายเลข 0 2259 9117 
 5. ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
สำรองที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระค่าสัมมนาก่อน 
 
*หมายเหตุ:  เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) จึงมีได้      
    อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย        

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา “สัมผัสชีวิต ประสบการณ์จริง กับการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น” 
วันอังคารที่19มกราคม2553เวลา13.00–16.30น.ห้อง302สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)ซ.สุขุมวิท29

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เข้าร่วมสัมมนา) ..............................................................................................................ตำแหน่ง................................................................................ 

หมายเลขสมาชิก................................................................... ชื่อบริษัท................................................................................................................................................. 

ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)........................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….........................................................................................................……………………………………… 

โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสาร...................….….....……………............... E-mail : ……………………...........…………………………………… 

 
 

ลงชื่อผู้แจ้ง.......................................................(ตัวบรรจง) 
                                                                            .............../.................../.............. 
 

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันภายในวันที่8มกราคม2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจิรภาคุณจิตรภาษณ์คุณลดาวัลย์และคุณวีรญาโทร.022580320-5,022599160ต่อ1916,1115และ1112

 

ฟร!ี
ทา่นเทา่นัน้ 
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 กราบสวัสดีชาวสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ใกล้ถึงวัน 

Countdown แล้วนะคะ ผู้เขียนเองก็อดตื่นเต้นไม่ได้เมื่อนึกถึงภาพที่

หลายๆ ท่านใจจดจ่อหลับตาอธิฐานในคืนวันสิ้นสุดปีและเข้าสู่เวลาแห่งปี

ใหม่...และยินดีปรีดากับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นวันที่เราพร้อมจะก้าว

เดินไปพบกับมันอย่างเข้มแข็งค่ะ 

 สำหรับเดือนแห่งการสิ้นสุดปีนี ้ผู ้เขียนก็อยากจะ

เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. ได้สัมผัสและเลือกสรรเพื่อ

เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่หลากหลายจาก ส.ส.ท. 

โดยเฉพาะกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ อันจะนำมา

ซึ่งสิทธิประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ส.ส.ท. 

ทุกๆ ท่านดังนี้ค่ะ 

 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552: ตาม

ที่ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ฯ ได้

ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. 

ไปก่อนหน้านี้ถึงกิจกรรมการกุศล ที่เราชาว

สมาชิก ส.ส.ท. จะได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วม

กัน กับกิจกรรม ถักทอสายใย...แด่น้องผู้ติด

เชื้อ จากแรงกายแรงใจที่สมาชิก ส.ส.ท. ได้ถักทอ

และมอบหมวกไหมพรมหลากหลายสีสัน กว่า 100 ใบ 

อีกทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ของเด็กเล่น ยารักษาโรค 

สำลี น้ำยาทำความสะอาดและค่าอาหารกลางวันของน้องๆ ล้วนได้มาจากจิต

ศรัทธาของสมาชิก ส.ส.ท. ทั้งสิ้นที่เราจะนำไปบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ป่วยจาก

การได้รับเชื้อเอดส์ตั้งแต่กำเนิดกว่า 80 ชีวิตที่โครงการบ้านธรรมรักษ์ วัด

พระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี (ร่วมเดินทางไปกับเราได้ สอบถามข้อมูลที่ โทร. 02-

259 9115) 
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 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 เริ่มกิจกรรมเดือนแรกของปี 2553 

ด้วยการนำสมาชิกประเภทสามัญทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา จำนวน 40 ท่านเท่านั้นค่ะ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ โดยเรา

จะนำท่านเข้าเยี่ยมชมการสาธิตต่างๆ ที่หลากหลายโครงการภายในบริเวณ

สวนจิตรลดา เราได้รับโอกาสให้เข้าไปเรียนรู้ ศึกษาด้วยประสบการณ์จริงได้

อย่างครบวงจรและหลากหลายแขนง เช่น การผลิตกระดาษสา การกลั่น

น้ำมันไบโอดีเซล การผลิตถ่ายเชื้อเพลิงจากแกลบที่หลายๆ คนคิดว่าไร้ค่า 

กรรมวิธีการผลิตนมสด นมผง นมอัดเม็ด โรงงานผลิตน้ำผลไม้ชนิดต่าง

และมุมกาแฟรสชาติหอมหวานเกินห้ามใจ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

โทร.02-259 9115 

 หมายเหตุ: ทั้ง 2 กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปี

และจัดพิเศษสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. โดยที่ท่านสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้นและหากท่านพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ 

ทีมงานกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ต้องขออภัยท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านสมาชิกในครั้งต่อๆ ไป อย่าลืม

ติดตามข่าวสารจากเรานะคะ  

 มาต่อกันที่กิจกรรม Road show 

กันบ้างค่ะ จากความร่วมมือระหว่าง

ส่วนงานกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 

ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

พันธมิตรในการเข้าร่วม Road 

show seminar ภายใต้กิจกรรม 

Road show in Industrial 

Estate 2010: ลดต้นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพ รักษา

สิ ่งแวดล้อม เป็นการ 

จัดสัมมนาพิเศษด้าน

ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) โดยมีแผนการจัดสัมมนาในการนิคมฯ ต่างๆ 

ดังนี้ 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  

      หัวข้อ: กรณีศึกษาหม้อไอน้ำระเบิด 

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ  

      หัวข้อ: การเลือก Boiler อย่างไรให้ผล      

      ตอบแทนสูงและ 

      หัวข้อ: อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

      ในห้อง Boiler 

วันที่ 13 มกราคม 2553 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

      หัวข้อ: Biomass Reliable Clean   

      Energy และ 

      หัวข้อ: เทคโนโลยีเครื่องพ่นไฟ-     

      weishaupt และการประหยัดพลังงาน 

วันที่ 14 มกราคม 2553 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี 

      หัวข้อ: กรณีศึกษาหม้อไอน้ำระเบิด 

 

 หมายเหตุ: สำหรับกิจกรรมสัมมนา Road show ทั้ง 4 ครั้งข้าง

ต้นนี้ หากสมาชิก ส.ส.ท. ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมขอเชิญท่านสำรองที่นั่งล่วง

หน้าได้ที่ D-flow management โทร. 0 2942 0799 สมาชิก ส.ส.ท. เข้า

ร่วมฟรี! ท่านสะดวกที่ไหน หรือใกล้ที่ไหนก็สำรองที่นั่งได้ค่ะ รับจำนวน

จำกัดแล้วพบกันที่บูธ ส.ส.ท. บริเวณหน้าห้องสัมมนาทั้ง 4 แห่งนะคะ 

  

 สุดท้ายที่อยากจะบอกย้ำกับสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่านค่ะ ท่านเป็น

ส่วนหนึ่งของ ส.ส.ท. ที่มีส่วนผลักดันสนับสนุน ส.ส.ท. ให้ก้าวไปข้างหน้า

ด้วยความภาคภูมิใจและร่วมสร้างและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยและส่วน

งานสมาชิกสัมพันธ์ฯ จะสรรสร้างสิ่งดีๆ และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดสำหรับ

ท่านสมาชิก ส.ส.ท. อย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารจะนำมาซึ่งความเชื่อมโยง

ระหว่างท่านและสมาคมฯ คำแนะนำและข้อเสนอแนะของท่านเป็น

แรงบันดาลใจที่ล้ำค่า...พบกันใหม่..ต้นปีหน้านะคะ Merry 

Chrisma & Happy New Year 2010 for all TPA’s 

member 

 

 

 




