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ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 36 ปี เมื่อวันที่ 24 

มกราคม พ.ศ. 2516 สมาคมส่งเสริมเทคโน-

โลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นอย่าง

เป็นทางการในฐานะหน่วยงานเอกชน ดำเนิน

การโดยไม่มุ ่งหว ังผลกำไร (Non Profit 

Organization) ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจ 

มุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจและความเสียสละ 

ทุ่มเท กำลังกายและกำลังใจของกลุ่มผู้ที่เคย

ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี ่ปุ ่น โดยทุน 

สมาคมวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) และ

สมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (AOTS) 

โดยบุคลคลที่มีบทบาทอย่างสำคัญใน

การก่อตั้ง มี 2 ท่าน คือ ฯพณฯ สมหมาย 

ฮุนตระกูล ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และ

สำเร็จได้ด้วยความช่วย

เหลืออย่างดีจากอาจารย์

โงอิจิ โฮซุมิ อดีตประ-

ธานกรรมการบร ิหาร 

สมาคมความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ (ญี ่ป ุ ่น-ไทย) 

หรือ JTECS โดยได้รับความ

ช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากกระ-

ทรวงการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มี

พันธะผูกพันใดๆ 

จุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. เริ่มจาก ใน

ช่วงทศวรรษ 1960 เกิดสงครามในเวียดนาม

และประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งเป้าหมายของ

การทำสงครามก็เพื่อที่จะต่อสู้และขับไล่กอง

ทหารของสหรัฐฯ ให้ออกจากภูมิภาคนั้นอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในประเทศไทยก็มีอารมณ์

ความรู้สึกร่วมของนักศึกษาและปัญญาชนต่อ

ภัยที่คุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศ กระ-

บวนการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเริ่มก่อตัวขึ้น และ

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการก่อตั้ง

ชมรมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นขึ้นในต้นปี 2514 จน

กลายเป็นความรู้สึกร่วมกันในการเคลื่อนไหว

ของนักศึกษาควบคู่ไปกับการต่อต้านรัฐบาล

เผด็จการทหารภายในประเทศในขณะนั ้น  

และได้มีการเดินขบวนใหญ่ในปี 2517 เพื่อ  

ต่อต้านการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ 

นายทานากะ คาคุเอ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นใน

ขณะนั้น  

ท่ามกลางกระแสการต่อต้านประเทศ

ญี่ปุ ่นในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ ้น

เรื่อยๆ หน่วยงานความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ

ภายในกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Inter-

national Trade and Industry: MITI) จึงมา

ขอคำปรึกษาหารือจากท่านอาจารย์โฮซุมิ ซึ ่ง 

เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

เป็นที่ยอมรับในหมู่นักคิดทางด้านการศึกษา 

เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นผู้สร้างหอพัก

เอบีเคและชินเซอิ อันเป็นหอพักเฉพาะสำหรับ

นักศึกษาต่างชาติ (โดยเฉพาะนักศึกษาจาก

ประเทศไทย) ด้วยจุดมุ่งหมายว่า “...ภายใต้

สภาพการที่อารมณ์ความรู้สึกต่อต้านประเทศ

ญี่ปุ่นที่ครุกรุ่นอยู่เช่นนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นสมควร

พิจารณาสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในระดับภาคเอกชนต่อประเทศไทย ...” แนว- 

คิดในการก่อตั้ง ส.ส.ท. จึงก่อตัวขึ้น ภายใต้

ภูมิหลังทางการเมืองในประเทศไทยและความ

เป็นห่วงกังวลภายในประเทศญี่ปุ่น   

จากจุดเริ่มต้นนี้ จึงพัฒนาไปสู่แนวคิด

ของกิจกรรมความร่วมมือที่มีภาคเอกชนและ

รัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฝ่ายของผู้ให้การสนับสนุน

ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็น สมาคมความร่วมมือ

ปี 

ส.ส.ท. มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการ 
ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทย 
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ทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) (Japan-Thailand 

Economic Cooperation Society: JTECS) 

ในปี 2515 เพื่อทำหน้าที่รวบรวมการสนับสนุน

ทางการเงินส่งมายังประเทศไทย ขณะเดียวกัน 

JTECS ก็จะยังทำหน้าที่ประสานงานเพื่อนำ

เทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการ

ใหม่ๆ ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญและตำราเอกสาร

ต่างๆ มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ ส.ส.ท. 

สำหรับฝ่ายไทยนั้นได้มีการก่อตั้งเป็น สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology 

Promotion Association (Thailand-

Japan): TPA) ในปี 2516 โดยมีเหล่าบรรดา

นักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมทางเทคนิค

จากญี่ปุ่นเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญและเป็น

ฝ่ายรับการสนับสนุนดังกล่าว โดยมีหลักการ

สำคัญในความร่วมมือระดับเอกชนของไทยและ

ญี่ปุ่นดังนี้  

ประการแรก คือ หลักการที่อาจารย์

โฮซุมิ โงอิจิ ประธานกรรมการบริหาร สมาคม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) ได้

ยืนยันต่อกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรมว่า “ฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุน

ทางการเงิน (แก่ฝ่ายไทย) แต่จะไม่เข้าไปสั่ง

การ (ด้านนโยบายการดำเนินงาน)” ซึ่งแนวคิด

ดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอาจารย์

สมหมาย ฮุนตระกูล กรรมการและผู้จัดการ

ทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (ตำแหน่งในขณะนั้น) หลักการสำคัญนี้

ประกันความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองใน

การกำหนดนโยบายและแผนการทำงาน

ของสมาคมฯ และช่วยสร้างความ  

เชื่อมั่นต่อนักวิชาการและปัญญาชน

ไทยได้ว่า ส.ส.ท. มีเจตนารมณ์อย่าง

แท้จริงในการรับใช้สังคมไทยโดย

ส่วนรวม ด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่น

ดังกล่าว จึงทำให้สมาคมฯ สามารถ

ระดมความร่วมมือจากนักวิชาการ ช่างเทคนิค

และวิศวกรภายในประเทศได้อย่างกว้างขวาง

และเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประการที ่สอง คือ หลักการที ่ว ่า 

“ช่องประสานงาน เพียงช่องเดียว” ที่กำหนด

ให้การสนับสนุนทางการเงินและการประสาน

งานทั้งหมด ต้องผ่านเพียงช่องทางเดียว ช่อง

ทางดังกล่าวคือ ส.ส.ท. ในประเทศไทย และ 

JTECS ในประเทศญี่ปุ่น การกำหนดหลักการ

ดังกล่าวนี้ เป็นการป้องกันการแทรกแซงหรือ

การสั ่งการจากหน่วยงานราชการอื ่นๆ ของ

ญี่ปุ ่น สำหรับระยะแรกของการทำกิจกรรม 

หลักการดังกล่าวช่วยให้ ส.ส.ท. สามารถทำงาน

ได้อย่างมีอิสระ มีสมาธิ โดยไม่ต้องวุ่นวายกับ

ความต้องการหรือการแทรกแซงจากหน่วยงาน

ราชการหรือสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย 

ยิ ่งกว่านั ้น หลักการสำคัญทั ้งสอง

ประการได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจน

ต่อสาธารณะอันเป็นการประกาศเปิดเผย เพื่อ

ให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกอย่าง

กว้างขวางและย้ำความช่วยเหลือของญี่ปุ่นจะ

ต้องเป็นแบบ “ออกเงินแต่ไม่ออกปาก” (kane 

wo dasu ga, kuchi wo dasanai) ซึ่งได้รับ

การปฏิบัติและรักษามาโดยตลอด กล่าวได้ว่า 

หลักการสำคัญทั้งสองประการนั้น เป็น

เสาเข็มสำคัญในการปูรากฐานที่ดี

เพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ของกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ราบรื่นของทั้ง

สององค์กรมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

จากจุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. ได้เติบโต

และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปีแรกที่เปิด

ทำการบนชั้น 5 อาคารอื้อจือเหลียง จนใน

ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน 2 แห่ง คือ อาคาร

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สุขุมวิท ซอย 29 

เป็นสำนักงานและดำเนินกิจกรรมด้านโรงเรียน

ภาษาและว ัฒนธรรม รวมทั ้งสำนักพิมพ์ 

ส.ส.ท. และอาคารสำนักงาน ซอยพัฒนาการ 

18 เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรม ศูนย์

ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์สอบ

เทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์วินิจฉัย

และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ และศูนย์

การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ นอกจากนี้ 
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ในปี 2550 ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมของ 

ส.ส.ท. ด้วยการขยายบริการในรูปแบบของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและมหา

บัณฑิตเฉพาะทางป้อนสู ่ภาคอุตสาหกรรม

โดยตรงภายใต้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น”    

จากวันนั้นถึงวันนี้ ส.ส.ท. ได้ดำเนิน

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประ-

เทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 36 

ปี จนทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งใน

วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วย

งานราชการต่างๆ และสำหรับก้าวต่อไป ส.ส.ท. 

ยืนยันที่จะยึดถือเจตนารมณ์เดิมในการเป็น  

ผู้ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผย

แพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อ

สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศสืบไป ด้วยวิสัยทัศน์

ที่ว่า “ส.ส.ท. มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการสั่งสม 

สร้าง และเผยแพร่วิทยาการ เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ไทย 

 

จากว ิส ัยท ัศน ์การดำเน ินงานของ 

ส.ส.ท. ดังที่กล่าวมาข้างต้น กอปรกับในปี 

2552 ส.ส.ท. ได้ดำเนินกิจกรรมครบ 36 ปี 

ซึ ่งในโอกาสนี้ ส.ส.ท. จึงได้กำหนดจัดงาน

ครบรอบ 36 ปี ขึ ้นระหว่างวันที ่ 13-17 

พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา โดยในงานจะได้ชม

กิจกรรมการดำเนินงานของ ส.ส.ท. อย่างครบ

วงจร  

พร้อมร่วมสัมมนาพิเศษ TPA 36th 

year Anniversary Forum เพื่อให้อุตสาห-

กรรมไทยสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ

การเปลี ่ยนแปลงของโลกและวิกฤตการณ์

เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิก

และผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ มาเป็นเวลา

นาน 36 ปี ในหัวข้อ “Thailand in the 

New Global Landscape” โดย ดร.สุวิทย์ 

เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute 

for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหาร

ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้-

เชี่ยวชาญการวางนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ระดับประเทศและกลุ่มอาเซียน พร้อมประสบ-

การณ์อย่างกว้างขวางกับบริษัทที่ปรึกษาระดับ

โลก และหัวข้อ “The Adaptability of 

Thailand towards Global Changes” 

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหา-

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-

เกล้าธนบุรี ผู้เชี ่ยวชาญด้านการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาระดับประเทศ โดย

งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 

2552 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้อง GH202 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

นอกจากงานสัมมนา TPA’S 36th 

year Anniversary Forum แล้ว ทาง ส.ส.ท. 

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรากฐานของ

อุตสาหกรรมไทย ระบบมาตรฐานคุณภาพ

ถือว่าเป็นสิ่งที ่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ต่อยอด

ศักยภาพเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้

สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้ จึงริเริ่มกิจ-

กรรมส่งเสริมคุณภาพอุตสาหกรรม โดยการ

มอบรางวัลคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมที่มีผล

งานดีเด่นในกิจกรรมคุณภาพแต่ละประเภท 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่

ชื่อเสียง รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้

กับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำ

กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เข้าไปช่วยใน

การบริหารงาน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ

ในการนำเครื่องมือบริหารไปช่วยในการบริหาร

จัดการอุตสากรรมเป็นอย่างดีและยังสามารถ

ขยายผลไปสู่การดำเนินกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ 

จากการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุง

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

อุตสาหกรรมไทยตลอดไป 

ในงานครบรอบ 36 ป ี จ ึงได ้จ ัด

สัมมนาพิเศษ “เส้นทางสู่รางวัลคุณภาพ ของ 

ส.ส.ท.” ขึ้น สำหรับผู้ที ่สนใจส่งผลงานเข้า

ประกวดเพื่อรับรางวัลคุณภาพของ ส.ส.ท. ใน

แต่ละประเภทให้ได้ทราบถึงแนวทางในการทำ

กิจกรรมเพื่อมุ่งสู ่รางวัลต่างๆ โดยวิทยากร

ผู ้ทรงคุณวุฒิและองค์การที ่ได้รับรางวัลใน

แต่ละประเภทของ ส.ส.ท. จะมาร่วมนำเสนอ 

Best Practice จากการทำกิจกรรมแต่ละ

ประเภท  

● Thailand Kaizen Award     

● Lean Award 

● Thailand 5S Award   

● OEE Award 

● Thailand Quality Prize   

● KANO Award 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยงานสัมมนาพิเศษ “เส้นทางสู ่

รางวัลคุณภาพ ของ ส.ส.ท.” จัดให้มีขึ้นใน

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-

15.00 น. ณ ห้อง MR214-216 ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครบ

รอบ 36 ปี ส.ส.ท. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 37 ร่วมไป

กับเรา ในงาน TPA’S 36th year Anniversary 

ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2552 ณ 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา    




