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เงิน โดยให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานกับฝ่ายไทย
● 窓口の一本か ช่องทางการประสานงานผ่านช่องทางเดียว 

คือ ส.ส.ท. กับ JTECS

ส�าหรับเป้าหมายของการก่อตั้งสมาคมฯ ก็เพื่อสนับสนุนให้มี
การพฒันาขดีความสามารถด้านเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ตลอดระยะเวลาเกอืบสีส่บิปีทีผ่่านมา กจิกรรมของสมาคมฯ ได้รบัความ
สนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ จากวิทยากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมท้ัง
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ยังมีนักเขียนซึ่งช่วยในการพัฒนาต�าราและ 
วารสาร อาจารย์ด้านภาษา ซึ่งพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ตลอดไปถึงผูช้�านาญการด้านมาตรวิทยา ผูร่้วมในการก่อตัง้
และพัฒนาบริการสอบเทียบของสมาคมฯ จนถึงทุกวันนี้ การขยายตัว
เตบิใหญ่ของสมาคมฯ คอืผลแห่งความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึง่เดยีวกนั 
ของผู้มีพระคุณดังกล่าว ตลอดรวมถึงพนักงานของสมาคมฯ ที่ทุ่มเท
ท�างานมาตลอด และกรรมการบรหิารสมาคมฯ ผูใ้ห้การชีแ้นะและก�ากบั
ด้านนโยบาย

ตลอดระยะเวลาประมาณสีส่บิปีทีผ่่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมสร้าง
ผลงานต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

สำยงำนโรงเรียนภำษำและวฒันำธรรมและสิง่พมิพ์ มกีารจัด
สอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษา ช่างเทคนิคและวิศวกรไทย
ในภาคการผลิตและหลักสูตรภาษาไทยส�าหรับชาวญี่ปุ่น ทั้งหมดเป็น
จ�านวน 15,000 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมกว่า 200,000 คน

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีการจัดพิมพ์ต�าราทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตและการบริหารจัดการ โดยส่วนหนึ่งแปลจากหนังสือที่ได้รับ
ความนยิมอย่างสงูของญ่ีปุน่ อาท ิหนงัสอืด้านการควบคมุคณุภาพ การ
ลดต้นทุนการผลิต กิจกรรม 5ส ไคเซ็น เป็นต้น ตลอดเวลาเกือบสี่สิบปี

40 ปีของ JTECS

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบ
รอบ 40 ปีของการก่อตั้งหน่วยงาน Japan Thailand Economic Coop-
eration Society (JTECS) หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้ แต่หาก
บอกว่า JTECS คือองค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือ
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมในประเทศไทยของ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ส่วนใหญ่ก็คงถึงบางอ้อกัน ผมขอ
ถอืโอกาสนีข้อบคณุ JTECS และพนกังานของหน่วยงานนี ้ซ่ึงได้ท�างาน
หนักมาตลอดสี่สิบปีที่ผ่านมา ด้วยการปิดทองหลังพระ สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ จนเติบโตมาดังที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้

ในงานดังกล่าว ผมได้รับเชิญเป็น Keynote speaker เพื่อ
บรรยายถึงบทบาทและทิศทางของสมาคมฯ สาระส�าคัญที่ผมบรรยาย
ในวันนั้น หากสรุปเป็นประโยคสั้นๆ ก็น่าจะเป็น “การร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยจากฐานการผลติ ไปสูฐ่านด้านนวตักรรม” ผมขอสรปุเนือ้หา
ส�าคัญซึ่งผมบรรยายในวันนั้น เพื่อร่วมแบ่งปันกับท่านผู้อ่านและหาก
จะมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค�าติชมอย่างไร ร่วมพูดคุยกันได้ตาม
อีเมล์ข้างต้นครับ

การก่อตั้งและบทบาทของ

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท.

ส.ส.ท. ก่อตัง้ขึน้ในเดอืนมกราคม 2516 ประมาณครึง่ปีหลงัการ
ก่อตั้งของ JTECS ผู้มีบทบาทส�าคัญในการก่อตั้ง คือ คุณสมหมาย ฮุน
ตระกูล อดีต รมต.ว่าการกระทรวงการคลังของไทยและอาจารย์ โฮซุมิ 
โงะอิจิ นักการศึกษาผู้ก่อตั้งหอพักวัฒนธรรมแห่งเอเซีย (Asia Bunka 
Kaikan-ABK) และ Association for Overseas Technical Scholarship 
(AOTS) ผูร่้วมก่อตัง้ทัง้สองท่าน ได้ก�าหนดหลกัการส�าคญั ในความร่วม
มือของหน่วยงานไทยและญี่ปุ่น (TPA & JTECS) สองประการ ได้แก่

● 金は出しましが、口は出さない ญีปุ่น่จะให้การสนบัสนนุทางการ
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จากฐานการผลติไปสูฐ่านด้านนวตักรรม

ร่วมขบัเคลือ่นประเทศไทย



ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการพิมพ์ต�าราดังกล่าวจ�านวน 725 รายการและ
พิมพ์จ�าหน่ายออกไปแล้ว 6.8 ล้านเล่ม

สำยงำนกำรศึกษำและฝึกอบรม เน้นการจัดสัมมนาหลักสูตร
ระยะสั้น ส�าหรับผู้ท�างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทย 
หลักสูตรต่างๆ มีตั้งแต่ การลดต้นทุน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
TQM, TPM, Lean production เป็นต้น สมาคมฯ ได้จัดอบรมสัมมนา
ในหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว กว่า 25,000 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมกว่าหนึ่ง
ล้านคน นอกจากนี้ สายงานยังมีการจัดการแข่งขัน 5S Award, TQC 
Award, Lean Production Award เป็นต้น เพื่อให้มีการน�าเสนอกรณี
ความส�าเร็จของบริษัทต่างๆ ในประเด็นเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวที
ส�าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงการอุตสาหกรรม

สำยงำนบรกิำรสอบเทียบเครือ่งมอืวดัอตุสำหกรรม กจิกรรม
ส่วนนี้ เริ่มเปิดให้บริการในปี 1983 ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติสอบเทียบดังกล่าว 
ให้บริการในหน่วยวัดและช่วงการวัด ซึ่งครอบคลุมความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม กับทั้งมีการพัฒนาให้บริการในหน่วยวัดใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด
ของสมาคมฯ มีการขอการรับรอง ISO17025 ก่อนการให้บริการเสมอ 
ดงันัน้ ผูใ้ช้บรกิาร จงึสามารถวางใจในคณุภาพและความวางใจได้ของ
การสอบเทียบได้ ตลอดเวลาเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได ้
สอบเทียบเครื่องมือวัดกว่า 400,000 รายการ ในปัจจุบัน มีบริษัทต่างๆ 
มารับการบริการจากสมาคมฯ ปีหนึ่งกว่าสามพันบริษัท 

ในช่วงเกอืบสีส่บิปีทีผ่่านมา สมาคมฯ ได้มีส่วนในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการและการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ตั้งแต่
เทคโนโลยีการท�าแม่พิมพ์ การเชื่อมโลหะ การประหยัดพลังงานความ
ร้อน การประหยัดพลังงานไฟฟ้า QCC/TQC, PM/TPM. VA/VE, 5S, 
Kaizen, Lean production, shindan เป็นต้น เทคโนโลยเีหล่านี ้มคีวาม
ส�าคญัในการสร้างสรรค์ไทย ให้กลายเป็นฐานการผลติทีม่ปีระสิทธิภาพ
และมีคุณภาพแห่งอาเซียนได้ส�าเร็จ

การก่อเกิดของ AEC และบทบาทของ ส.ส.ท.

ต่อแต่นี้ ไป

อย่างไรกต็าม การปรบัค่าแรงขัน้ต�า่และอตัราเงนิเดอืนแรกเริม่
ของผูจ้บปรญิญาตรขีองไทย เริม่ส่งผลต่อต้นทนุการผลติภายในประเทศ 
ขณะเดียวกับที่ประเทศรอบข้าง ตั้งแต่เวียดนาม อินโดนีเซีย ได้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตให้ดีขึ้น ขณะที่ยังคง
ความได้เปรียบด้านค่าแรงที่ยังต�่าอยู่ นอกเหนือจากนี้ การก่อเกิดของ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งท�าให้การส่งออกของผลิตภัณฑ์ไปมาภายใน
ภมูภิาค เป็นไปได้อย่างเสร ีโดยปราศจากภาษศีลุกากร เงือ่นไขทัง้หมด
ดังกล่าว ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวจากฐานการผลิต 
ซึ่งมีจุดเด่นที่ค่าจ้างแรงงานถูก ไปสู่ฐานด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงๆ ได้

นัน่จงึเป็นทีม่าของเป้าหมายส�าคญัส�าหรบัสมาคมฯ ในอนัทีจ่ะ
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยจาก
สภาวะที่เป็นฐานการผลิต ให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นฐานแห่งนวัตกรรม ที่
สามารถสร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม อันจะเป็นหลักประกันส�าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ผมมีความเห็นว่า การที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของภาคอตุสาหกรรมไทย จากทีเ่น้นการประกอบ หรอืการผลติเป็นหลกั
ไปสู่การเพิ่มกิจกรรมส่วนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น ควร
จะมีขั้นตอนส�าคัญดังต่อไปนี้

ก. ขั้นตอนการรับรู้ คือการรับรู้ ได้ยินจากข่าว หรือฟังการ
อภิปรายถกเถียงกันเกี่ยวกับ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

ข. ขั้นตอนความเข้าใจ คือ นอกจากได้ยินได้ฟังแล้ว ยัง
พยายามอ่าน จนเข้าใจได้ ว่าท�าไมถงึต้องมกีารปรับเปลีย่น ท�าไมจงึต้อง
มีนวัตกรรม แต่ยงัไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ พอมีเรื่องยุ่งๆ ในธุรกิจ
ต้องแก้ไข ก็ลืมราไป

ค. ขั้นตอนของการตระหนัก คือ นอกจากมีความเข้าใจยังให้
ความส�าคัญ เกาะติด ไม่ว่าจะมีภาระงานอย่างไร สมองก็ไม่ว่างเว้นที่
จะคิดถึงเรื่องนี้

ง. ขั้นตอนการลงมือท�า คือ ไม่เพียงครุ่นคิด แต่หากลงมือท�า 
ด้วยการจัดสรรทรัพยากร จัดหาบุคลากรมีแผนงาน มีการติดตาม

จ. ขัน้ตอนแห่งความส�าเรจ็ หลงัจากลงมอืท�าไปแล้ว ย่อมเกดิ
ปัญหา มีอุปสรรค รวมทั้งผิดพลาดล้มเหลว แต่หากเจ้าของกิจการมี
ความตระหนัก มีความแน่วแน่ แก้ไขปัญหา จนในที่สุดย่อมประสบ
ความส�าเร็จ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้

ในประเทศไทยนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มมีความ
เข้าใจ ตระหนักและกระทั่งลงมือด�าเนินการไปในรูปแบบต่างๆ แล้ว 
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม ซึ่งมีทรัพยากรจ�ากัด มีแหล่ง
ข้อมูลจ�ากัด ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่ตระหนักในความจ�าเป็นของ
การปรับเปลี่ยน ผมเห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมควร
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมาคมฯ จะเข้าไปร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ท�าให้เกิดความตระหนักและเกิดการด�าเนินการไปสู่นวัตกรรมในที่สุด

การด�าเนนิต่อแต่นีไ้ป ต้องเป็นข้ันตอน ตามล�าดบัการรบัรูอ้ย่าง
ที่ผมกล่าวไปแล้ว กล่าวคือ การจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อ
ให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น อาจมีการเชิญ
วิทยากรจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ลงมือท�าไปแล้ว เช่น เครือ SCG หรือ 
PTT มาเล่าประสบการณ์ ขั้นตอนและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ฟัง รวมทั้ง 
มีการจัดทัศนศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
นีค่งเป็นภารกจิส�าคญัต่อจากนีไ้ป ของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-
ญ่ีปุน่) ในการสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขนัได้อย่าง
ยั่งยืนครับ TPA
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