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ดีค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน กลับมาทักทายกันอีกครั้งสำหรับเดือนที่เต็มไปด้วยอุณหภูมิที่ร้อนแรง-แห้งแล้งเป็น

ที่พอรู้กันอยู่ว่าทุกสิ่งอย่างในบ้านเรายังไม่นิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมือง หรือเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องปาก

ท้องของประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ในความร้อนระอุนี้เราคนไทยยังมีกิจกรรมประเพณีที่งดงามที่มีความเอื้ออาทรต่อ

กันนั่นก็คือ ประเพณีสงกรานต์ ผู้เขียนขอกล่าวถึงประเพณีสงกรานต์สักนิดค่ะ นอกจากวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่รัฐบาลได้

ประกาศให้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ต่อเนื่องกันยาว..ว..เหยียด...แล้ววันสงกรานต์เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง? (น่ะ) 

ทุกแห่งของประเทศไทย หากจะใช้คำว่า 3 วันสำคัญในเดือนเมษายนของทุกปีคือวันที่ 13-14-15 เมษายน เป็นวัน “เย็นทั่วหล้า 

มหาสงกรานต์” ก็คงไม่ผิดหรอกค่ะเพราะ 

13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ หรือวันส่งท้ายปีเก่า (ของคนไทย) เป็นการก้าว หรือย่างขึ้นสู่ปีใหม่ครั้งใหญ่เป็นวันที่คน

ไทยจะต้องทำความสะอาดใจ ชำระร่างกาย จิตใจให้สะอาดพร้อม 

14 เมษายน เรียกว่า วันกลาง หรือวันเนา เป็นวันที่ต้องมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละที่ เช่น ขนทรายเข้าวัด ก่อพระ-

เจดีย์ทราย การแห่ขบวน การจัดกิจกรรมประกวดฯ 

15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก นั่นก็คือ วันขึ้นศกใหม่ หรือปีใหม่ เป็นวันที่เรามักจะทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ หรือปล่อยนก

ปล่อยปลาและมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ที่เรานับถือเพื่อขอขมา รวมทั้งขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต แสดงถึงความกตัญญู 

ความเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นนิสัยของคนไทยที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ผู้เขียนเองก็อยากให้คนไทยเรารักกันให้มากๆ นะคะเพราะ

เราคนไทย  

สงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข สนุกสนาน เบิกบานใจ สาดน้ำกันไปจิตใจชุ่มเย็นนะคะ อย่าลืมใส่น้ำอบ น้ำหอม

ในน้ำที่ใช้สาดกันนะคะจะได้สดชื่นหอมหวานในชีวิตตลอดปีค่ะ 

ในส่วนของสมาคมฯ เองก็ไม่เคยลืมประเพณีไทยๆ ที่แสนจะมีเสน่ห์นี้เช่นกัน ผู้เขียนเองก็อยากจะเชิญชวน หากสมาชิกท่านใดที่

สะดวกมาร่วมงาน “วันวานยังหวาน สงกรานต์ รักษ์โลก” กับทางสมาคมฯ ที่ซอยพัฒนาการ 18 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 นี้ตั้งแต่เวลา 

08.00-16.00 น. สมาคมฯ และพนักงานได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ซึ่งมีไฮไลท์ของงานที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และน่าสนใจมากๆ ค่ะและที่

สำคัญเราไม่ลืมที่จะรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เรามีกิจกรรมร่วมตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า มีกิจกรรมสรงน้ำพระ มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ผู้ใหญ่ มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ ทั้งของกิน-ของใช้-เกมส์สนุกๆ มากมาย โดยผลงานของพนักงานสมาคมฯจากฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง

นำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานนำไปสนับสนุนโครงการ กองทุนแทนคุณแผ่นดิน ตามพระเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี-

นาถในกิจกรรมลดความรุนแรงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากสมาชิกท่านใดที่มีเวลา หรือผ่านมาแถวๆ ถนนพัฒนาการเรียนเชิญ

แวะมาเที่ยวงานนี้กันได้ค่ะ ได้กิน ได้เที่ยว ได้สนุกและได้ทำบุญร่วมกันและที่เป็นไฮไลท์อีกอย่าง คือ เรามุ่งเน้นให้พนักงานมีจิตสำนึก

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดประกวดเทพีรักษ์โลก ไอเดียนี้บรรเจิดมากๆ ค่ะ...ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ 

โอกาสนี้ 

ก่อนจากไปขอแจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมสัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา กับสัมมนาหัวข้อ 

Lean-Kaizen เชิงบูรณาการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ในงาน Thailand Industrial Fair 2010 ที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง

มีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินความคาดหมาย ผู้เขียนจึงถือโอกาสนี้นำภาพในวันนั้นมาให้ชมกันและขอบคุณอย่างสูงสำหรับข้อ

เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆ ท่าน  

By Jitrapat Boonchalieo
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วันที่จัดงาน ชื่องาน ลักษณะงาน สถานที่จัดงาน

28 เม.ย.- 2 พ.ค. 53 The 4th Thailand Auto Parts & 
Accessories 2010 : TAPA 2010 

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่ง 

ศูนย์แสดงนิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา 

27- 28 เม.ย. 53 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์
ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) 

การแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย  
จากนักศึกษาทั่วประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

13-16 พ.ค. 53 Intermach 2010 งานแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม ศูนย์แสดงนิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา 

22 พ.ค. 53 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 การสัมมนาพิเศษและแถลงผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. พัฒนาการ 18 

4-6 มิ.ย. 53 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 
2553 

การแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย  
รอบชิงชนะเลิศ  

เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์  
บางกะปิ 

12 มิ.ย. 53 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น งานประกวดทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29 

24-27 มิ.ย. 53 Assembly 2010 งานแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ศูนย์แสดงนิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา 

ก.ค. 53 งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม งานด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จีน อังกฤษ 
เกาหลีและไทย 

ติดต่อ 02-2580320 ต่อ1642 

26-27 ส.ค. 53 งานประกาศผล  
Thailand Kaizen Award 2010 

งานประกวดและประกาศผลรางวัล ผลงาน Kaizen ติดต่อ 02-7173000 ต่อ 81 

10 ก.ย. 53 งานประกาศผล  
Thailand Lean Award 2010 

งานประกวดและประกาศผลงานการลดต้นทุน ด้วย 
Lean  

ติดต่อ 02-7173000 ต่อ 81 

23-25 ต.ค. 53 สัมมนาทางวิชาการ “การเรียนการ
สอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ญี่ปุ่น 

การสัมมนาครูสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29 

18-19 พ.ย. 53 งานประกาศผล  
Thailand 5S Award 2010 

งานประกวดและประกาศผลรางวัล 5ส ติดต่อ 02-7173000 ต่อ 81 

20-23 พ.ย. 53 Metalex 2010 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักร  
โลหะอุตสาหกรรมนานาชาติ 

ศูนย์แสดงนิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา 

15 ธ.ค. 53 งานประกาศผล  
Thailand OEE Award 2010 

งานประกวดและประกาศผลมอบรางวัล OEE ติดต่อ 02-7173000 ต่อ81 

18 ธ.ค. 53 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย งานประกวดทักษะทางด้านภาษาไทย 
สำหรับชาวต่างชาติ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29 

กิจกรรมสำคัญในครั้งต่อไปมีดังนี้




