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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดีค่ะ
ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน พบกัน
อีกแล้วนะคะในเดอืนสดุท้ายแห่งปี วนัเวลาผ่านไป

แสนรวดเร็วเหลือเกิน อีกปีแห่งความผูกพัน อีกปีแห่งการอยู่ด้วยกันระหว่าง
ท่านสมาชิก และสมาคมฯ Member club อยากขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่
ยงัคงอยูก่บัสมาคมฯ ได้ร่วมกจิกรรมต่างๆ กบัสมาคมฯ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากการ
ตดิตามข่าวสาร และการเข้าร่วมกจิกรรมสมาคมฯ ร่วมพบปะสมาชกิด้วยกันในงาน
กจิกรรมต่างๆ ทีส่มาคมฯ ได้จัดข้ึนตลอดทัง้ปี วนัเวลาจะผ่านไปรวดเรว็เพยีงใดแต่ Member 
Club ก็จะยังคงอยู่คอยอัพเดทกิจกรรม และเป็นสื่อกลางระหว่างท่านสมาชิก และสมาคมฯ  
เพื่อร่วมพัฒนากิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ส�าหรับท่านสมาชิกตลอดไปนะคะ

ส�าหรับภายในเดือนธันวาคมนี้ ถือเป็นเดือนพิเศษของท่าน
สมาชิก และ Member club ที่ได้ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา เตรียม
วางแผนกิจกรรมส�าหรับปีถัดไป และเป็นเดือนแห่งความผ่อนคลาย 
การท่องเที่ยวพักผ่อน การเตรียมตัวเฉลิมฉลองต่างๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร Member Club ขอให้ทุกเดือนของท่านสมาชิกเป็น 
เดือนแห่งความสุข ความส�าเร็จนะคะ 

ในเดือนนี้มีวันส�าคัญที่ต้องกล่าวถึงอยู่ คือ วันที่ 5 ธันวาคม 
2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ 
วนัพ่อนัน่เอง เป็นวนัทีท่กุคนในแผ่นดนิไทยต้องรูจ้กั และรกัพระองค์ท่าน
อย่างสุดหัวใจแบบไม่ต้องมีค�าบรรยายใดๆ คนไทยทุกคนย่อมมีใจเป็น
หนึ่งเดียวกัน เพราะพระองค์ และเรา Member club ก็จะขอร่วมสดุดี 
ขอจงรกัภกัด ีเทดิทลูตลอดไปค่ะ และอกี 1วนัถดัมา คอื วนัที ่10 ธันวาคม 
2557 วนัรฐัธรรมนญู เป็นวนัทีช่าวไทยทกุคนได้ร�าลกึถงึ การมีกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องก�าหนด
ระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว ได้
พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงก�าหนดให้วันที่ 10 
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ และเป็นวันหยุดของไทย

ก่อนจะสิ้นปีนี้ และก่อนจะไปถึงปีหน้า Member Club ก็อยาก
จะขอทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ท�าร่วมกันกับสมาชิก ส.ส.ท. และที่ 
ส.ส.ท. ได้ท�าให้กับท่านสมาชิกตลอดทั้งปีกันค่ะ

เราไปร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อพบปะท่านสมาชิกปัจจุบัน เก่า 
และใหม่กันในงานอะไรบ้างนั้น...มาทบทวนกันค่ะ

●	 งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดวัน
ท่ี 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
สนุกสนานกับการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อเฟ้นหาตัวเก็ง
ประเทศไทยไปสูศ้กึต่างประเทศ Member club เหน็ว่าเป็นกจิกรรม CSR 
ท่ีเยาวชนไทยควรให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มุ ่งเน้นให้

เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ที่สมาคมฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และใน 
ปีหน้าก�าหนดจัดอีกครั้งในวันที่  13-14 
มิถุนายน 2558 ณ ห ้างสรรพสินค ้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ 

●	 งาน Renewable 2014 และจัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ การ 
ลดต้นทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ซึ่งสัมมนาดังกล่าวก็ได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกในการเข้าร่วมสัมมนา น�าไปปรับปรุงระบบการ
ผลิต และปรับใช้ในองค์กร
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●	 งาน Assembly 2014 และการจดัสมัมนาพเิศษหวัข้อระบบ
การประกอบแบบ Lean Assembly การจัดสัมมนาในครั้งนี้ทั้งสมาชิก
ใหม่สมาชิกเก่าให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ด้วยเพราะว่าในหลาก-
หลายหน่วยงานเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการน�าระบบลีนมาใช้ในโรงงาน 
อกีทัง้สมาคมฯ กเ็ป็นผูเ้ช่ียวชาญ และเป็นสดุยอดองค์ความรูใ้นเรือ่งลนี 
และเป็นผู้จัดการประกวด Lean อย่างเป็นทางการอยู่แล้ว การสร้าง
ความเข้าใจเรือ่งลนีในทกุระดบัชัน้ขององค์กรจงึเป็นสิง่ทีท่กุองค์กรต้อง
ตื่นตัว

●	 งาน Thailand Franchise and Business Opportunities 
2014 ได้จัดสัมมนาฟรีให้กับสมาชิก ส.ส.ท. และท่านที่สนใจ 2 วัน 2 
หัวข้อ คือ หลักสูตรการตลาด และการขายเชิงสร้างสรรค์ และหัวข้อ
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทั้งสองหลักสูตรได้รับความสนใจจากนัก
ธรุกจิ SME เป็นอย่างมาก มผีูเ้ข้าร่วมงานแบบล้นหลามท�าให้บรรยากาศ
ในห้องสมัมนาแน่นถนดั และอบอุน่จรงิๆ แน่นอนว่าเราจะสร้างสรรค์สิง่-
ดีๆ แบบนี้ส�าหรับสมาชิกและแฟนพันธ์แท้ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

●	 งาน Oil &Gas Thailand 2014 และการจัดสัมมนาพิเศษ
หัวข้อเตรียมพร้อมระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการเข้าสู่ AEC แม้สถานที่จัดงานจะเป็นการส่วนตัวไป 
สกัหน่อยแต่กไ็ด้รับความสนใจจากท่านสมาชิกจ�านวนมาก ซ่ึงการบรหิาร
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยหลักส�าคัญ และ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ทุกโรงงานต้องให้ความสนใจ และความ
ส�าคญัในการบรหิารจดัการโรงงานเป็นการเตรยีมความพร้อม และสร้าง
ความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมรับมือ และการร่วมธุรกิจระหว่างประเทศใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเปิดประตูเข้ามาในต้นปีหน้านี้ค่ะ

มาที่งานสัมมนาที่เรียกว่า Road Show กัน

บ้างนะค่ะ

●	 วันที่ 23  กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง 
จังหวัดระยอง เป็นการน�าเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงานซึ่ง
ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน บริษัท และสมาชิกจังหวัดระยอง และ

จังหวัดใกล้เคียงเป็นจ�านวนมาก
●	 วนัที ่5 สงิหาคม 2557 ทีโ่รงแรมแหลมฉบงัซติี ้จงัหวดัชลบรุี 

เป็นการพบปะสมาชิก และให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยภายในโรงงานซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก

●	 วนัที ่20 สงิหาคม 2557 จดัสมัมนาพิเศษแนวทางการสอบ-
เทียบ Calibration และแนวทางเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ด้วยความร่วมมือกับบริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา และท่านรอง-
ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอยธุยาได้ให้เกยีรตมิาเป็นประธานพิธี
เปิดงานสัมมนา สัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกลุ่ม
สมาชิกส.ส.ท. ในจังหวัดอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงได้ส่งพนักงาน 
เข้าร่วมการสัมมนา และมีเสียงเรียกร้องให้จัดอีกครั้ง

●	 วันที่ 2 กันยายน 2557 ที่จังหวัดชลบุรี สัมมนาสัญจรใน
หัวข้อ Lean For Hospital และหัวข้อการสอบเทียบเครื่องมือวัดส�าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่ง
เป็นความร่วมมอืระหว่างสมาคมฯ และศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
จงัหวัดชลบรุ ีโดยเน้นกลุม่สมาชกิศนูย์ฯ การแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม และ
รับฟังบรรยาย

ส่วนกิจกรรม CSR ที่ได้ท�ามาอย่างต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของ
กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อนสู่ปีที่ 8 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เข้าร่วม และธรรมชาติ
ที่ต้องร่วมมือกันปลูกป่าทดแทนผืนป่าที่หายไปให้เกิดความสมดุล รวม
ทัง้การท�าโป่งเทยีมเพ่ือให้เป็นสถานทีส่�าหรบัอาหารสตัว์ป่าท่ีจะได้ออก
มากินในบริเวณที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมที่สมาชิกที่สนใจด้านสิ่ง-
แวดล้อม และมีจิตส�านึกรักษ์ป่า หวงแหนธรรมชาติ ได้ร่วมมือกันท�า
กิจกรรมร่วมกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี Member club คิดถึง
บรรยากาศแบบพี่ๆ น้องๆ ระหว่างสมาชิก ส.ส.ท. ด้วยแล้วก็ได้แต่หวัง
ว่าบรรยากาศดีๆ แบบนั้นจะหวนกลับมาใหม่อีกครั้งในปีถัดไป

มาทีกิ่จกรรมทีส่มาคมฯ ได้จดัให้กับสมาชกิ และเป็นกจิกรรมท่ี
จดัต่อเนือ่งกนัมาทกุปี และสมาชกิได้ให้ความสนใจมากถงึมากท่ีสุดคอื 
กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน จากทีผ่่านมาในรอบปีนี ้2 ครัง้คอื ทีโ่รงผลิตน�า้
ของการประปานครหลวง บางเขน เราได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น และ
การน�าเสนอทีน่่าสนใจ สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูเ้ข้าร่วมเยีย่มชมในเรือ่ง
ของคณุภาพแบบคบัแก้วเลยทเีดยีว ถดัมาเป็นทีโ่รงงานอายโินะโมะโต๊ะ 
(ประเทศไทย) โรงงานสมุทรปราการกันค่ะ ซึ่งการจัดครั้งนี้ผู้จัดก็ท�าใจ
ล�าบากค่ะ กบัการทีต้่องปฎเิสธท่านสมาชกิด้วยยอดทีแ่สดงความสนใจ
เข้ามานัน้มจี�านวนมากจนล้นเกินกว่าจ�านวนทีเ่ราก�าหนดไว้เยอะมากๆ 
Member club ต้องกราบขออภัยส�าหรับท่านสมาชิกที่พลาดโอกาสเข้า
เยี่ยมชม ก็ขอให้คอยติดตามกิจกรรมดีๆ ต่อไปนะคะ และ Member 
Club เชื่อว่าในปีหน้าเรามีแผนกิจกรรมที่น่าสนใจมาน�าเสนอไม่แพ้ปีนี้
แน่นอน 

ในวารดถิขีึน้ปีใหม่ 2558 นี ้Member Club ขอจดัส่งของช�าร่วย
ชิ้นพิเศษไปยังท่านสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน (ขอย�้านะคะ สถานภาพ
สมาชิกต้อง Active) เราจะจัดส่งของช�าร่วยถึงท่านโดยทางไปรษณีย์ 
ส่งตรงถึงมือท่านสมาชิกเลยนะคะ 

แล้ว...พบกันใหม่ต้นปีใหม่..See you next year


