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By Jitrapat Boonchalieo

สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช พื้นที่ครอบคลุม
อุทยานแห่งชาติในจังหวัดนครนายก 
ปราจนีบรุ ีสระแก้ว และนครราชสมีา ด้วย
ผืนป่าที่เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และได้รับการ
ยกย่องให้เป็นมรดกทางธรรมชาตขิองโลก 
ในนาม ”ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ซึ่ง
อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยาน 
แห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา และในกจิกรรมรวมพลงัคนอาสาในครัง้นีเ้ราจะน�าสมาชกิ 

ส.ส.ท. ไปยังอุทยานแห่งชาติทับลาน ในเขต อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
เป็นพื้นที่ป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ 

Member club ก็ขอเชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. ที่
สนใจท�าประโยชน์ร่วมกนัสามารถลงทะเบยีนเข้ามาได้
นะคะไม่แค่เพียงสมาชิกเท่านั้น ลูกหลานสมาชิกก็
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เป็นการร่วมสร้าง
จิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะ เพื่อโลกของ

เราจะได้น่าอยู่ (ระหว่างนีท่้านสมาชกิทีส่นใจ
สามารถติดต่อตรงที่โทรศัพท์ 0 2259 

9115 หรือ อีเมล member@tpa.
o r . th  และหากก�าหนดการ
กจิกรรมเสรจ็สมบรูณ์แล้วจะรบี
น�าเสนอท่านสมาชิก ส.ส.ท. 
ทันทีค่ะ)

แล้วจะเกบ็ภาพสวยๆ มา
ฝากนะคะ

สวัสดี
ค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน หลายๆ ท่าน

คงคิดว่าเดือนน้ี Member Club จะพาไปท�ากิจกรรมที่ไหน

นะ หลายๆ ท่านที่เป็นนักกิจกรรมและอาจรอความเคลื่อนไหวอยู่เพราะ

สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ที่แน่ๆ ทุกกิจกรรมที่  

Member club น�ามาเสนอเป็นประโยชน์ส�าหรับท่านสมาชิกแน่นอน..ย่ิงกว่า 

เรามารู้จัก และเตรียมพร้อมเข้าสู่...กิจกรรมเด่นในเดือนมิถุนายนนี้กันก่อน 

นะคะ

19-22 มิถุนายน 2557: ส.ส.ท.ร่วมสนับสนุนการจัดงาน 
ASSEMBLY 2014: งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีอุปกรณ์ และ 
ชิ้นส่วน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา ร่วม
กิจกรรมสัมมนาพิเศษ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557(09.30-16.30 น.) 
หัวข้อ “ระบบการประกอบแบบ LEAN ASSEMBLY” มาหาค�าตอบ
กันนะคะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มก�าไร 

รวมพลงัคนอาสา.....มาเป็นคนอาสากนัเถอะ ในทกุๆ ครัง้ที่
เรามองหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือ 
และมองหาผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันเพื่อร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งที่ดี  
และเป็นประโยชน์ แน่นอนว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ไปสู ่
เป้าหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเรา
ต้องท�าเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี
ร่วมกัน มีส�านึกร่วมกัน และทุกครั้ง
ของการจัดกิจกรรม “รวมพลังคน
อาสา ปลกูป่า สร้างฝาย ท�าโป่ง” 
เราจะเห็นภาพความสมัคร
สมานสามัคคีระหว่างสมาชิก
สมาคม พนกังาน เจ้าหน้าท่ีป่า
ไม้ และชมุชน เสยีงเรยีกร้องให้
มีการจัดกิจกรรมรวมพลังคน
อาสา เพื่อร่วมกันลดโลกร้อน จึงมี
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และใน
อกีไม่กีว่นัข้างหน้าน้ี สมาคมฯ ได้จบัมอืกบั
อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นพื้นท่ีป่าอันกว้าง
ใหญ่ไพศาลกนิพืน้ที ่อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ีและ อ.วงัน�า้เขยีว อ.ปักธงชยั 
อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา ในวนัเสาร์-อาทติย์ ที ่19-20 กรกฎาคม 2557 

จากข้อมูลของส�านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 
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กิจกรรม CSR   

นอกจากบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานกิจกรรมต่างๆ 

ต้องสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม ส.ส.ท.  

ผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ นอกจากการถ่ายทอดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และภาคอุตสาหกรรมแล้ว สมาคมฯ ยังมีกิจกรรม CSR ที่

น่าสนใจอยู่หลากหลายกิจกรรม และได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยได้เป็นผู้บุกเบิก เป็นแกนน�าสมาชิก พนักงาน ผู้บริหาร หุ้นส่วน

ธุรกิจ และชุมชนฯ (เยาวชน โรงเรียน วัด) เข้าร่วม 

ปัจจุบัน ส.ส.ท.มีกิจกรรม CSR อะไรบ้าง?

1. รวมพลังคนอาสา รักษ์ป่า รักษ์น�้า ปลูกป่าลดโลกร้อน 

ตามที่ได้เรียนเสนอในข้างต้นแล้ว และจัดอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 8 

2. กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุน

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และสมาชิกกับ 

สมาคมฯ เน้นประโยชน์ส�าหรับสมาชิกส�าหรับกรณีศึกษา และการ

เรียนรู ้เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจส�าหรับสมาชิก สมาคมฯ ที่เป็น 

เจ้าของกิจการและผู้ร่วมเยี่ยมชมจัดอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3เดือน

3. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล เน้นการช่วยเหลือทั้ง

เรื่องของทรัพย์สิน สิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น

3.1 มูลนิธิธรรมรักษ์ ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ และบ�าบัด

เยาวชนอายุระหว่าง 2-18 ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อHIV ซึ่งสมาคมฯ ได้

ร่วมกบัสมาชกิในการบรจิาคเงนิทนุ บรจิาคสิง่ของส�าหรบัผูป่้วย เลีย้ง

อาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างขัวญ ก�าลังใจ

แก่เด็กๆ ที่ป่วยติดเชื้อท่ีพักอาศัยอยู่ในมูลนิธิดังกล่าว ตลอดระยะ

เวลาที่ต่อเนื่องกันมา 8 ปี

3.2 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

สมาคมฯ ร่วมกับสมาชิก ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสนับสนุน และ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

3.3 มลูนธิเิดก็โสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูถัมภ์ 

โดยสมาคมฯ ร่วมกบัสมาชกิร่วมบรจิาคทรพัย์ในการช่วยเหลอืมลูนธิิ

เพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส และเด็กก�าพร้าในการดูแลของมูลนิธิ เพื่อ 

สร้างฝันของเด็กให้ไปสู่เป้าหมาย และชีวิตที่ดี มั่นคงในอนาคต

4. กิจกรรมวัดสร้างสุข CSR แนวใหม่ เป็นการสร้างสังคม

แห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริม

ความมีวินัยผ่านวิถีของ 5ส โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมในทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย

5. กิจกรรมความรู้สู่คลังสมอง ส.ส.ท. และสมาชิก ร่วมกับ

โรงเรียนชุมชน จัดท�าโครงการรับบริจาคหนังสือที่เป็นประโยชน์ 

แก่เยาวชน โรงเรียนในที่กันดานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และ 

รักการอ่าน

6. กิจกรรมปฏิบัติธรรม สร้างสะพานเชื่อมคนสู่ธรรมด้วย

การสร้างจิตส�านึกที่ดีร่วมกันส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การท�าความดี 

และการปรับสมดุลชีวิต อันเป็นประโยชน์ส�าหรับสมาชิกและร่วมกัน

เผยแพร่พุทธศาสนา

Member club ขอยืนยันว่าทุกๆ กิจกรรมสมาชิกสมาคมฯ

สามารถร่วมเป็นส่วนหน่ึงได้ในทุกกิจกรรม และเราได้ท�าอย่าง 

ต่อเนือ่งในทกุๆ ปี สนใจสอบถามข้อมลูได้ทีฝ่่ายสือ่สารองค์กร และ

การตลาด โทรศัพท์ 0 2 259 9115 อีเมล member@tpa.or.th หรือ 

pr@tpa.or.th TPA
news



กำาหนดการ 

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
06.30 น. รวมพลคนอาสา ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
   (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29
07.00 น. คนอาสาออกเดินทาง
11.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน 
   ➠ ฟังบรรยายจากวทิยากรผูช้�านาญพืน้ท่ี
   ➠ เกบ็สมัภาระเข้าบ้านพกัสวนห้อม   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทาง ปฏิบัติภารกิจที่ 1: ปลูกพืชอาหารสัตว์
   ร่วมกับนักเรียน และชุมชน พร้อมเดินศึกษาเส้นทาง
   ธรรมชาติในป่า
16.00 น. เดนิทางกลบัทีพ่กับ้านสวนห้อม พกัผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค�่า
19.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ สานสายใย คนใจอาสา 
21.00 น. คนอาสา ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ พร้อมสัมผัสโอโซนยามเช้าในบรรยากาศ 

    แบบ 360 องศา บนพื้นที่อุทยานฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ออกเดินทาง ปฏิบัติภารกิจที่ 2:  ท�าโป่งเทียม 
   แหล่งอาหารอันอุดมด้วยแร่ธาตุของสัตว์ป่า

 “รวมพลังคนอาสา ปีที่ 8” 

ปลูกพืชเพื่อสัตว์ สร้างป่าเพื่อชีวิต ร่วมคิดกับชุมชน

ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี-นครราชสีมา

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557

เปิดรับสมัครสมาชิกคนอาสา จำานวน 50 ท่าน 

ร่วมภารกิจรักษ์โลก

11.00 น. พาคนอาสาแวะซื้อของฝาก ณ วังน�้าเขียวฟาร์ม 
   (Mister Mushroom) 
12.00 น. กลับถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บสัมภาระ
14.00 น. คนอาสาเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางถึง ส.ส.ท. (ซ.สุขุมวิท 29) 
   โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สิ่งส�าคัญที่คนอาสาต้องจัดเตรียมไปด้วย คือ
1. ชุดส�าหรับลุยกิจกรรม (เสื้อแขนยาว-กางเกงขายาว + หมวก + 

ถุงมือ+รองเท้าเดินป่า/รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น)
2. ชุดกันฝน
3. ไฟฉาย
4. ยาประจ�าตัว
หมายเหตุ: 
1. บ้านพักอุทยานมีบริการเครื่องนอนแล้ว
2. ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พิเศษ TPA Menber: Friend to Friends
สมาชกิ ส.ส.ท. เพยีงชวนเพือ่นมาสมคัรสมาชกิ และร่วมเป็นคนอาสา 

☞	รับทันที กระเป๋าเอกสาร TPA Anniversaries 40th years 
 จ�านวน 1 ใบเมื่อ Friend สมัครสมาชิก ส.ส.ท. 
 ประเภท นิติบุคคล และ สามัญ

☞	รับทันที สมุด BOOK BANK รุ่น SMEs จ�านวน 1 ใบ 
 (เมื่อ Friend สมัครสมาชิก ส.ส.ท. ประเภท วิสามัญ)

คนอาสาร่วมสนับสนุนกิจกรรม  

1,500 บาท / ท่าน 

พิเศษ! รับผ้าพันคอคนอาสา รุ่นบุกเบิก จำานวน 1 ผืน 

(จำานวนจำากัดเฉพาะรุ่น)

(ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำาหรับท่านสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้ามาก่อน)

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

“รวมพลังคนอาสา” ปลูกพืชเพื่อสัตว์ สร้างป่าเพื่อชีวิต ร่วมคิดกับชุมชน

ชื่อ-สกุล........................................................................เลขหมายสมาชิก...............................................................................................................

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

ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จรับเงิน)............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

โทรศพัท์..................................โทรสาร.....................................โทรศพัท์มอืถอื....................................E-mail…………………...…………….............

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 1,500 บาท/ท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

     ❏  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 สะสมทรัพย์ เลขที่ 172-023923-3

      ❏  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) ออมทรัพย์ เลขที่ 009-223325-3

*เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาส่งใบสมัครพร้อมส�าเนาใบ Pay In มาที่โทรสาร 0 2259 9117

หมายเหตุ: สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การจองส�าหรับ 50 ท่านแรกยืนยันก่อนเท่านั้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1916, 1113, 1115 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.tpa.or.th/member หรือ Facebook: TPA member 

แล้วส่งมาที่ member@tpa.or.th



รวมพลังคนอาสา

ปลูกพืชเพื่อสัตว์ สร้างป่าเพื่อชีวิต

ปีที่

8
ปีที่

8

 ร่วมคิดกับชุมชน
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อม และคงสภาพ 

ผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ส.ส.ท. ไม่เพียงแต่ตระหนักถึง

ความส�าคัญของป่าเท่านั้น ส.ส.ท. ยังคงตระหนักถึง 

ความส�าคัญของสัตว์ป่า และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยในผืนป่า 

รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับป่าของคนในชุมชนอีกด้วย

คุณคือ
ช่วยสร้างผืนป่าให้ชีวิต

พลัง
ขอเชิญสมาชิก ส.ส.ท. 

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชเพื่อสัตว์ 

สร้างป่าเพื่อชีวิต ร่วมคิดกับชุมชน

รับผ้าพันคอคนอาสา 
รุ่นบุกเบิก จ�านวน 1 ผืน    (จ�ำนวนจ�ำกัด)

ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน 

จังหวัดปราจีนบุรี - นครราชสีมา  

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2557

เปิดรับสมัครคนอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2557

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่านละ
 1,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาด 

โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1916, 1113, 1115 หรือ 0 2259 9115

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.tpa.or.th/member
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