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“หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ผมให้ค�า
สัญญาว่าจะใช้ประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันชั้นน�าของญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา 
จากการทุม่เทท�างานในสถาบนัการศึกษาชัน้น�า องคก์รวจัิยพฒันาวทิยาศาสตร-์เทคโนโลยี
ชั้นน�า และบริษัทเอกชนชั้นน�าของประเทศ ตลอดจนเครือข่ายองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร
และองคก์รวชิาชพีตา่งๆ ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ ส.ส.ท. และ ส.ท.ญ. เทา่ทีจ่ะสามารถ
ท�าได้” นั่นคือค�าสัญญาที่ ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ให้ไว้กับสมาชิกสมาคม 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี กับการด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม ศ.ดร.วิวัฒน ์ได้พิสูจน์ถึง
ผลงานใหก้บัทา่นสมาชกิตามค�าสญัญาทีท่า่นไดใ้หไ้ว ้ณ วนัทีไ่ด้รบัต�าแหนง่ 23 พฤษภาคม 
2552 และครั้งนี้ TPA News ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอีกครั้ง  

ศ.ดร.วิวัฒน ์กล่าวสรุปภาพรวมว่า นโยบายแรก คือ พยายามด�าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ 4 ปีที่ทางสมาคมได้จัดท�าไว้และได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปีของสมาคม แต่โดยหลัก คือ ส่วนหนึ่งเราต้องการสร้างความเข้มแข็งและขยายกิจกรรม
ของทางสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ทีท่างสมาคมไดทุ้ม่เทและจดัตัง้ขึน้มาใหป้ระสบความ

ภารกิจที่สำาคัญและความภาคภูมิใจของ 

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Tokyo Institute of Technology

ส.ส.ท.

ส�าเร็จและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน
ทางตัว ส.ส.ท เอง เราก็พยายามท�าให้มีการ
สร้างความเข้มแข็งใหม่ขึ้นมา อาทิ การเสริม
สร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Center of Excellence 
(COE) เปน็ Academy ดา้นการฝกึอบรม ดา้น
การให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้อยู่ในระดับเดียวกับสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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“โครงการ COE ขณะนีไ้ดเ้ริม่ดำาเนนิการไปแลว้ โดยทีเ่ราเหน็
ว่า COE จะเกิดขึ้นได้และประสบความสำาเร็จ คือ ต้องสร้างคน จึง
ได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอบรมในการสร้างที่ปรึกษา 
มืออาชีพ นอกจากน้ีเราได้ทำาการเชิญผู้บริหารจากประเทศสิงคโปร์
ที่มีความเชี่ยวชาญและดำาเนินการทางด้านนี้มาให้ความรู้และให้ 
คำาแนะนำาว่าประเทศสิงคโปร์เขาทำากันอย่างไร” 

ศ.ดร.วิวัฒน ์ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของปีท่ีผ่านมาว่า ต้อง
ขอชมเชยพนักงานและผู้บริหารของ ส.ส.ท. ที่ได้ด�าเนินการฟันฝ่า
วิกฤตท่ีไม่ได้คาดการณ์ขึ้นได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบ
ท�าให้เราไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ แต่กิจกรรมต่างๆ ก็ด�าเนินไปได้
ดว้ยด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะหลังเราจะเน้นทางดา้นการสง่เสรมิ
พฒันา SME  ซึง่ทาง ส.ส.ท. เองไดม้กีารลงนามความรว่มทีจ่ะพฒันา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการลงนามร่วมกับส่งเสริม
อุตสาหกรรม การลงนามร่วมกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หรือการลงนามความร่วมมือกับ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) เป็นต้น

นอกจากน้ียังมีเรื่องหลักอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ท�าและเริ่มเป็น 
รูปธรรม คือ การขยายกิจกรรมไปสู่ภูมิภาค เช่น โรงเรียนภาษาและ

วัฒนธรรรม ส.ส.ท. ที่ท�าการเปิดแฟรนไชส์ขึ้นและจะได้ขยายไปใน 
วงกว้าง ซึ่งได้เปิดไปแล้ว 2 สาขาคือ สาขาเพชรเกษมและสาขา
ศรีราชา 

อกีทัง้ ได้มกีารลงนามความรว่มมอืกบั 5 หนว่ยงาน คอื สภา-
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยและสถาบันไทย-เยอรมัน ในการเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาทักษะไปสู่ส่วนภูมิภาค อีกด้วย

ถึงแม้ว่าในช่วงที่ได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ จะพบกับ
ผลกระทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหลากหลายธุรกิจก็พบ
กับสภาวะปัญหานี้เช่นเดียวกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะ ส.ส.ท. เท่านั้น ซึ่ง
เราก็พยายามหาโครงการทางภาครัฐต่างๆ มาเสริม อาทิ โครงการ
วินิจฉัยที่เราท�าให้กับ สสว. ในการวินิจฉัยสถานประกอบการต่างๆ 
ท�าร่วมกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
นักวินิจฉัย เป็นกลยุทธ์ที่เราน�ามาชดเชยให้กับส่วนอื่นๆ ที่ได้รับ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพา- 
นิชกุล ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ส.ส.ท. ซึ่งเน้น 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเริ่ม
ต้นด้วยการร่วมเป็นอนุกรรมการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะ-
อนกุรรมการชดุตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็งานวชิาการ การประหยดัพลงังาน 
ฯลฯ และไดร้บัเลอืกใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการบรหิารสมาคมฯ หลาย
สมัย จวบจนปัจจุบันท่านด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ และใน
เดือนเมษายนนี้ ท่านมีภารกิจที่ส�าคัญในชีวิต กับการเดินทางไปรับ
ต�าแหน่งใหม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะคนไทย
คนแรกที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้ ในต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ประจ�า
สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ของ Tokyo Institute 
of Technology หรือ TIT ซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 130 ปี

“เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางไปรับต�าแหน่งใหม่ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น มี 2 ข้อด้วยกัน คือ ประการแรก ทาง TIT มีต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจ�านี้ว่างอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะว่างมาหลายปีแล้ว 
เขาเปิดรับสมัครทั่วไป แต่ยังไม่มีบุคคลที่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับ
ต�าแหน่งงานนี้ แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นที่มาสมัครก็ตาม แล้วเมื่อเขาต้อง
มีคนมาบรรจุในต�าแหน่งนี้ในเร็ววัน ไม่เช่นนั้นต�าแหน่งนี้อาจจะถูก
ยบุ เขาจงึไดม้าชวนผม ทัง้ๆ ทีผ่มเองกไ็มเ่คยรูแ้ละไมไ่ดส้นใจมากอ่น
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ว่ามีต�าแหน่งนี้ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง ก็คือในปัจจุบันกลุ่มบริษัท เอสซี
จี เองได้มีนโยบาย Go Regional และ Go International ยิ่งถ้าเรา
จะมี ASEAN Economic Community ในปี 2015  ถ้าผมได้มีโอกาส
ไปเป็นศาสตราจารย์ที่นั่น ก็จะได้รู้จักกับนักวิชาการตลอดจนนัก
อตุสาหกรรมในญีปุ่น่มากขึน้ Connection หรอื Network ตา่งๆ เหล่า
นีส้ามารถชว่ยแนะน�า แลว้มาชว่ยเสรมิฝา่ยไทยไดด้ ีซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายหลักของเอสซีจี”

“การเป็นอาจารย์ประจำาที่ TIT นั้น ในเรื่องของศักดิ์และศรี
จะเทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น ซึ่งตามระบบของ TIT เขาจะให้เกษียณ
อายุท่ี 65 ซึ่งผมสามารถทำางานได้ถึงเกษียณอีก 4 ปีเต็ม สถาบัน
แห่งนี้ตั้งมากว่า 130 ปี และเท่าที่ผ่านมายังไม่มีคนไทยเข้าไปเป็น
ศาสตราจารยป์ระจำา มคีนไทยทำางานแตเ่ปน็ระดบัทีต่่ำากวา่ ในฐานะ
คนไทยคนแรกท่ีได้รับตำาแหน่งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของผม ของ
ประเทศ และของ ส.ส.ท. ด้วย เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่
เป็นการพสิจูนว์า่อาจารยจ์ากประเทศไทยกเ็ปน็ทีย่อมรบัจนเขาแตง่
ตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ของเขาด้วยมติเอกฉันท์ 17 เสียง”

เมือ่กลา่วถงึ เอสซจี ีศ.ดร.ววิฒัน ์กลา่วเสรมิวา่ ปจัจบุนัด�ารง
ต�าแหนง่ทีป่รกึษาอาวโุส บรษัิท เอสซจี ีเคมคีอลส์ (SCG Chemicals) 
ถือเป็นงานประจ�าที่ดูแลและรับผิดชอบอยู่ 

“เอสซจี ีถอืเปน็องคก์รใหญต่ดิอันดบั 1 ใน 8 ของประเทศไทย 
ที่สามารถก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต�าแหน่ง
ศาสตราจารยป์ระจ�าของ TIT แล้วน้ัน กล่าวคอื SCG เปน็ธุรกจิเอกชน 
แต่ TIT คือสถาบันการศึกษา เป็นของภาครัฐ ถึงแม้ว่าสถาบันแห่ง
น้ีจะออกนอกระบบแล้วก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในก�ากับของภาครัฐอย่าง
ชัดเจน อีกกรณีหน่ึงคือ ในเรื่องของธุรกิจต้องมีผลก�าไรมาเพื่อให้
ธุรกิจยั่งยืนอยู่รอดได้ แต่สถาบันการศึกษาเน้นการพัฒนาบุคลากร 
ให้การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย มีเป้าหมายที่ต่างกัน

แต่ส�าหรับตัวผมส่ิงท่ียังคล้ายคลึงกันอยู่ คือ ผมอยู่ เอสซี
จี เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของนักวิจัย ช่วยในการสร้างศักยภาพของนัก
วิจัยต่างๆ สร้างความเข้มแข็ง แนะน�ามุมมอง หรือวัฒนธรรมการ
ท�าวิจัยต่างๆ ให้แก่ทางเอสซีจี เมื่อไปที่ TIT ก็ท�านองเดียวกัน ยังคง
ท�าหน้าท่ีให้การเรียนการสอนช่วยพัฒนานักศึกษาของเขา เป็นการ
พฒันาทรพัยากรบคุคลเหมอืนกันทัง้ 2 แห่ง ไดม้ส่ีวนรว่มในการตาม
แลว้กพ็ฒันาโครงการวจิยัตา่งๆ เพยีงแตว่า่เมือ่ท�างานทางด้านธรุกิจ
การวิจัยจะต้องน�าไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้ผลตอบแทน แต่เมื่อท�างาน

การวิจัยในมหาวิทยาลัยจะเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้าง
เอกลักษณ์ หรือความคิดริเริ่มใหม่ๆ ไม่ได้เน้นในเรื่องการเงิน หรือ
ผลตอบแทนเป็นส�าคัญ” ศ.ดร.วิวัฒน์ กล่าว

ศ.ดร.วิวัฒน์ เพิ่มเติมว่า เมื่อเดินทางไปท�างาน ณ TIT 
ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ยังคงมีความร่วมมือกับองค์กรในประเทศไทย 
ต้ังแต่ ส.ส.ท.  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
เอสซีจี เคมิคอล และสถาบันอื่นๆ คล้ายเช่นเดิม 

และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ เป็น
วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของ ส.ส.ท. ซึ่งในปีนี้ มีการเลือก
ตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ และเป็นวัน
ที่ ศ.ดร.วิวัฒน ์ จะต้องส่งไม้ต่อให้กับท่านต่อไปที่จะมารับต�าแหน่ง
นายกสมาคมฯ 

“สิ่งหนึ่งที่เราเร่งท�าอยู่ คือ เมื่อเกิดวิกฤต หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทุกอย่างในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ เพือ่ใหส้ามารถท�าสิง่เหลา่นีใ้หด้ ีคณะกรรมการบรหิารไดเ้หน็
ชอบในหลักการว่าจะผ่องถ่ายอ�านาจให้ผู้อ�านวยการสมาคม ซ่ึงจะ
สามารถท�างานได้คล่องตัว คล้ายๆ กับต�าแหน่ง CEO โดยทางด้าน
กรรมการบริหารเองจะท�าการลดบทบาทลงในเรื่องของรายละเอียด
แนวปฏิบัติของสมาคม แต่จะหันมามุ่งเน้นทางด้านนโยบายและ
กลยทุธเ์ปน็หลกั โดยแผนการปรบัเปลีย่นนีจ้ะน�าเขา้สูท่ีป่ระชมุใหญ่
สามัญประจ�าปีในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เช่นกัน เมื่อได้รับอนุมัติ เรา
ก็จะมีโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารใหม่ที่มีความคล่องตัว
มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่จะฝากให้กับนายกสมาคมและ
กรรมการบริหารชุดใหม่ ให้ช่วยติดตามและดูแลให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ต่อไป”

นอกจากนี้ ศ.ดร.วิวัฒน์ ได้เพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาผู้บริหาร 
ส.ส.ท. ได้ทุ่มเท Resources ต่างๆ ในการสร้างสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ขึ้นมา ซึ่งขณะนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ต้องขอขอบคุณ
พนกังานทีร่ว่มมอื เสยีสละ และอยูก่บัสมาคมจนเราสามารถไดบ้รรลุ
ความฝันทีต้่องการสรา้งมหาวิทยาลัย และนบัจากนี ้เราจะมุง่เนน้ยก
ระดับพนักงานให้สูงขึ้น โดยจัดการให้มีงบประมาณส�าหรับพัฒนา
บุคลากรต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เติบโตก้าวหน้ามี Career path  
สร้างความแข็งแกร่งเพื่อให้เป็น Academy หรือ COE ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น พร้อมยกระดับขึ้นไปให้บุคคลภายนอกตระหนักและเช่ือมั่น
ว่า ส.ส.ท. มีความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญพิเศษ 

ทั้งหมดนี้คือบทสรุปถึงผลงานที่ ศ.ดร.วิวัฒน์ ได้ทุ่มเทให้กับ 
ส.ส.ท. มาตลอดระยะเวลากวา่ 30 ป ีและกบัความภาคภมูใิจของชาว 
ส.ส.ท. ทุกคนที่ท่านได้รับเกียรติอันสูงสุดกับต�าแหน่งศาสตราจารย์
ประจ�าของภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ณ TIT 

ศ.ดร.วิวัฒน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนจบการสนทนาในครั้งนี้ 
ว่า ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมของผม ถึงแม้จะมี
วกิฤตทางการเงนิทีไ่มค่าดคดิและความวุน่วายทางการเมอืงเกดิขึน้ 
ส.ส.ท. ยังสามารถยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤติเหล่านั้นมาได้ ซึ่งต้องขอ
ขอบคุณส�าหรับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งทั้งจาก คณะกรรมการ
บริหารสมาคม คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน รวมถึงสมาชิก 
ส.ส.ท. ทุกท่าน TPA

news




