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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน พบกัน

อกีครัง้กบัเดอืนแห่งการสิน้สดุงบประมาณ

ตามสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมีสิ้นสุด ก็ต้องมีเริ่มต้นใหม่จริงไหมค่ะ จะเริ่มต้น

ใหม่อีกสักกี่ครั้งก็เชื่อว่าสมาชิก MEMBER CLUB ของเราต้องพร้อม

เสมอแน่นอน สตรอง ย่อมน�ามาซึ่งความเชื่อมั่น และความส�าเร็จค่ะ

จากกิจกรรมของความร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. กระทรวง

พาณิชย์ JTECs และ JETRO ในการจัดงาน TPA-JTECs  

International Forum 2016 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที ่

ผ่านมานั้น เป็นค�าตอบท่ีชัดเจนว่า ในยุคของการเปล่ียนแปลง

ทางอุตสาหกรรมจากอดีต สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือ “Industry 

4.0” โลกแห่ง Cyber-Physical System (CPS) ที่เกิดเป็นพลัง 

แรงผลกัดนั ความก้าวหน้าของอนิเทอร์เนต็ และ Smart automa-

tion นวัตกรรมหลัก Digital แบบไร้สาย ระบบ Cloud และ  

Internet of Things สูร่ะบบกระบวนการผลิตทีส่ามารถ “ผลติของ

ที่หลากหลายประเภทเป็นจ�านวนมากในเวลาพริบตาเดียว

สัมมนาพิเศษ TPA-JTECs International Forum 2016: 

The Industrial Development Direction-Driving Thai Econo-

my with Japanese Innovation: ทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม

ตามแนวนวัตกรรมญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จึงรวม

เอาการถ่ายทอดความรูท้ัง้ด้านการวจิยัทีก้่าวหน้าของญีปุ่น่ การ

รับมือ การขยายการผลิต และการ 

เตรียมพร้อมของผู้ประกอบการในภาค

อุตสาหกรรมในยุคการเปิดการค้าเสรี

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่ความอยู่

รอด และยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย-

ญีปุ่น่ และความร่วมมอืระหว่างองค์กรทัง้

ภาครัฐ และเอกชนทั้งของไทย-ญี่ปุ ่น 

สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี และเกิด

ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 315 

ราย จากการถ่ายทอดความรู้ และข้อคิดเห็นจากกูรูทั้ง 3 ท่าน 

และในปีต่อไป สมาคมฯ ด้วยเจตนารมณ์แห่งองค์กร Social 

Enterprise ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนภาค

อุตสาหกรรมไทย จะยังเป็นศูนย์กลางของการจัดงาน TPA  

INTERNATIONAL FORUM ในทุกปี เพื่อร่วมมือกับองค์กร 

ระดับประเทศในการประสานเจตนารมณ์ร่วมกัน



6 TPA news

@ Member Club

March 2016 ●  No. 231

25-28 มีนาคม 2559 ห้ามพลาด ! กับ 2 กิจกรรมเด่น

➲  พบกันในงาน Material Handling Machinery Exhibition 2016 

ณ บูธหมายเลข L38-L40 อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี  

พบกับร้านหนังสือพร้อมส่วนลดพิเศษ และโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก 

ฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และ

➲  ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ฝ่ายสื่อสารองค์การและ

สมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) ได้ผนึกก�าลังร่วมกบัฝ่าย

การศึกษาและฝึกอบรม พร้อมถ่ายทอดความรู้จากกูรูเฉพาะทาง ด้วย

หัวข้อหลักสูตร วิถี Kaizen: สนับสนุนและส่งเสริมระบบ LEAN ใน 

องค์กร รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น

KAIZEN และ LEAN จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบ

การในทุกกระบวนการอุตสาหกรรมที่สามารถน�ามาใช้ใน การเพิ่ม

ประสทิธภิาพ ทัง้ด้านการบรหิาร กระบวนการ การผลติ สูก่ารเพิม่ศักยภาพ

องค์กร เพิ่มคุณภาพ สร้างผลก�าไรให้องค์กรพร้อมขับเคลื่อนได้อย่างเข้ม

แข็ง และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

11-14 พฤษภาคม 2559 

พบกับสมาคมฯ ได้ในงาน Intermach 2016 งานแสดงสินค้า 

ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค-บางนา

11-12 มิถุนายน 2559

พบกับความสนุกสนาน ในงานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย หรือ TPA Robot Contest Thailand Championship 2016 

ย�้ากันอีกครั้ง
ซึ่งมีประวัติการจัดการแข่งขันที่ต่อเนื่องยาวนาน และ

ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้เข้ามามีส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน

ของคนเรามาขึ้น รวมทั้งหลายๆ ประเทศได้บรรจุความรู้

ด้านหุ่นยนต์เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือ

แม้แต่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังต้องน�ามาใช้ใน

กระบวนการผลติแทนแรงงานคนอย่างทีเ่ราได้พบเหน็กนั 

ส�าหรับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในปี 2016 นี้ แน่นอน

ว่าเราจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กิจกรรม

การแข่งขัน และโจทย์ของการแข่งขันถือเป็นสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่ให้เกดิการพฒันา เกมการแข่งขนัในแต่ละ

ครั้ง (ปี) จะมีความแตกต่างกันออกไปตามข้อก�าหนด

สากลผู้ได้รับชัยชนะจะน�าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 

และระดับโลกต่อไป ทุกอย่างล้วนแล้วแต่น่าตื่นเต้น  

และน่าสนใจ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในทุกระดับรุ่น

การศึกษา และสนุกสนานด้วยกองเชียร์ที่กระหึมทั่วงาน 

Member club ก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านสมาชิกที่ 

ทั้งอยู่ในวัยเรียน และวัยท�างาน เข้าร่วมชมการแข่งขัน

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ TPA Robot 

Contest Thailand Championship 2016: ระหว่าง 

วันเสาร์ที่ 11 –วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 นี้นะคะ 

อีกงานที่ห้ามพลาด! ไปเป็นก�าลังใจให้เยาวชนไทย  

ที่สนาม ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ ค่ะ
TPA
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