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เรียน ท่านสมาชิกส.ส.ท.

ในวาระดิถีวันปีใหม่ ทางสมาคมฯ ใคร่ขออวยพรให้ท่านสมาชิกและครอบครัวจงมีความสุขสมหวัง 

คดิปรารถนาใดกข็อให้สมประสงค์ เพือ่การพฒันาตนเอง กิจการและสงัคมในปีใหม่นีต่้อไปในโอกาสนี ้ทาง

สมาคมฯใคร่ขอสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและแนวโน้มกิจกรรมหลักของสมาคมในช่วงปีหน้านี้โดยสังเขป

ปีทีผ่่านมา ทางสมาคมยังมุง่ม่ันด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสรมิเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง เช่น การแข่งขนั

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. (TPA Robot Contest Thailand Championship) งานประกวด Thailand Quality Awards, 

5S Award, QCC Prize Award, Kano Quality Award ฯลฯ นอกจากนี้ทางสมาคมได้มีการขยายบริการให้

กับสมาชิก โดยจัดกลุ่มสายงาน (Business unit) เป็นสายงานด้านภาษาและวัฒนธรรม (BU1) สายงาน

ด้านเทคโนโลยีการจัดการ (BU2) สายงานด้านการบริการสอบเทียบ (BU3) และกิจการของสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) อาทิ การให้บริการสอนภาษา ณ สถานประกอบการเป็นชุดโครงการ (ภาษา

และวฒันธรรม) การให้บรกิารฝึกอบรมแบบ multi-mode (อบรม ประเมนิ เรยีนหลายรปูแบบ) การให้บรกิาร

สอบเทยีบในกจิการโรงพยาบาล การเปิดหลกัสตูรใหม่ๆ ของสถาบนัฯ ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละโท (ปัจจบุนั

รบันกัศกึษาประมาณปีละ 1,000 คน) เพือ่รองรบัความต้องการบคุลากรของอตุสาหกรรมซึง่ก�าลงัขาดแคลน 

ฯลฯ กอรปกบัการฟ้ืนตวัของภาคอตุสาหกรรมและโครงการของรฐั หลงัภาวะน�า้ท่วมปี 2555 ส่งผลให้กจิการ

มีการขยายการบริการในอัตราที่ดีพอสมควร

การปรับปรุงภายในสมาคมในปีที่ผ่านมา เริ่มจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนรองรับนโยบายปรับ

เงนิเดอืนปรญิญาตรขีองรฐับาล การจดัท�า MOU ร่วมกับกิจการในพม่าและกบัสมาคมวชิาชพีหลกัของไทย 

4 แห่งในการเป็นเครือข่ายให้บริการ การลงทุนด้านระบบไอที เพื่อรองรับการให้บริการที่ทันสมัย ทันการณ์

และครบวงจรมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางสมาคมได้ร่วมกับ JTECS จัดสัมมนาฉลอง 40 ปี

ของการจัดตั้งJTECS ซึ่งเป็นหน่วยงาน counterpart ของสมาคมฯ ในญี่ปุ่น ในเรื่องการปรับอุตสาหกรรม

ไทยกับการนวัตกรรม และมีการประชุมเก่ียวกับกิจกรรมรองรับการเข้ามาลงทุนของกิจการญี่ปุ่นจากนี้ไป 

ซึ่งได้สะท้อนคลื่นลูกใหม่และโอกาสของอุตสาหกรรมไทยที่ต้องปรับตัวและรองรับในช่วงปีใหม่นี้

ในปีใหม่นี้ ทางสมาคมมีโปรแกรมจัดฉลองครบรอบ 40 ปีของสมาคมฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2556 

ซ่ึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งจากไทยและญี่ปุ่นมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อการปรับตัวของ

อุตสาหกรรมไทยต่อ AEC อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไทยในช่วงอนาคต

อันใกล้นี้

นอกจากนี้ ทางสมาคมมีโปรแกรมจะจัดท�าแผนพัฒนาสมาคมฯในช่วง 4 ปีข้างหน้านี้ ในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์และมีนาคม เพือ่จะน�าแผนพฒันาดงักล่าวเข้าทีป่ระชมุใหญ่ในวนัที ่18 พฤษภาคม 2556 พร้อมๆ 

กับการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมบริหาร สามารถ

ติดตามก�าหนดการรับสมัครได้ต่อไป

ทางสมาคมฯ หวงัว่า สมาชกิจะรบัทราบและตดิตามกจิกรรมและพอใจกบับรกิารต่างๆ ของสมาคมฯ

ด�าเนนิการในช่วงปีทีผ่่านมาและยนิดรีบัฟังข้อคดิเหน็ต่างๆ จากสมาชกิ เพือ่ใช้ประกอบการวางแผนพฒันา 

ปรบัปรงุและขยายบริการให้กบัสมาชกิและผูป้ระกอบการด้านต่างๆ ทัง้ใน เนือ้หาและรปูแบบการให้บรกิาร

ในปีใหม่นี้และขอแสดงความขอบคุณมาล่วงหน้านี้ด้วย

สุจริต คูณธนกุลวงศ์

เลขาธิการ
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เวลากลับไปเมื่อ 40 ปี เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 

2516 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ 

ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะหน่วยงานเอกชน ด�าเนิน

การโดยไม่มุ่งหวังผลก�าไร (Not for Profit Organization) ถือก�าเนิด

ขึ้นจากความตั้งใจ มุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจและความเสียสละ 

ทุ ่มเท ก�าลังกายและก�าลังใจของกลุ่มผู้ท่ีเคยไปศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศญี่ปุ ่น โดยทุนสมาคมวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) และ

สมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (AOTS)

โดยบุคลคลที่มีบทบาทอย่างส�าคัญในการก่อตั้ง มี 2 ท่าน 

คือ ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล ประธานคณะกรรมการก่อตั้งและ

ส�าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจากอาจารย์โงอิจิ โฮซุมิ อดีต

ประธานกรรมการบรหิารสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญีปุ่น่-

ไทย) หรือ JTECS โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใดๆ

จุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. เริ่มจาก ในช่วงทศวรรษ 1960 เกิด

สงครามในเวียดนามและประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งเป้าหมายของ

การท�าสงครามกเ็พือ่ทีจ่ะต่อสูแ้ละขบัไล่กองทหารของสหรฐัฯ ให้ออก

จากภมูภิาคนัน้อย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกนัในประเทศไทยก็มีอารมณ์

ความรู ้สึกร่วมของนักศึกษาและปัญญาชนต่อภัยที่คุกคามทาง

เศรษฐกิจของประเทศ กระบวนการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเริ่มก่อตัวขึ้น

และในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการก่อตั้งชมรมต่อต้านสินค้า

ญี่ปุ ่นขึ้นในต้นปี 2514 จนกลายเป็นความรู ้สึกร่วมกันในการ

เคลื่อนไหวของนักศึกษาควบคู่ไปกับการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ

ทหารภายในประเทศในขณะนั้นและได้มีการเดินขบวนใหญ่ในปี 

2517 เพือ่ต่อต้านการเดนิทางมาเยอืนประเทศไทยของ นายทานากะ 

คาคุเอ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้น 

ท่ามกลางกระแสการต่อต้านประเทศญีปุ่น่ในประเทศไทยได้

ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ

ภายในกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 

(Ministry of International Trade and Industry: MITI) จึงมาขอค�า

ปรกึษาหารอืจากท่านอาจารย์โฮซมุ ิซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเพยีบพร้อมทาง

ความรู้ด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักคิดทางด้านการศึกษา 

ผลิตความรู้ คู่อุตสาหกรรมไทย

ส.ส.ท. 40
ปี
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เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นผู้สร้างหอพักเอบีเคและชินเซอิ อัน

เป็นหอพกัเฉพาะส�าหรบันกัศกึษาต่างชาต ิ(โดยเฉพาะนกัศกึษาจาก

ประเทศไทย) ด้วยจุดมุ่งหมายว่า “ภายใต้สภาพการที่อารมณ์ความ

รู้สึกต่อต้านประเทศญี่ปุ่นที่ครุกรุ่นอยู่เช่นนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นสมควร

พิจารณาสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภาคเอกชน

ต่อประเทศไทย...” แนวคิดในการก่อตั้ง ส.ส.ท. จึงก่อตัวขึ้น ภายใต้

ภูมิหลังทางการเมืองในประเทศไทยและความเป็นห่วงกังวลภายใน

ประเทศญี่ปุ่น  

จากจดุเริม่ต้นนี ้จงึพฒันาไปสูแ่นวคดิของกจิกรรมความร่วม

มอืทีม่ภีาคเอกชนและรฐับาลญีปุ่น่ ซึง่เป็นฝ่ายของผูใ้ห้การสนบัสนนุ

ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็น สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-

ไทย) (Japan Thailand Economic Cooperation Society: JTECS) ใน

ปี 2515 เพื่อท�าหน้าที่รวบรวมการสนับสนุนทางการเงินส่งมายัง

ประเทศไทย ขณะเดียวกัน JTECS ก็จะยังท�าหน้าที่ประสานงานเพื่อ

น�าเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการใหม่ๆ ตลอดถึงผู้

เชี่ยวชาญและต�าราเอกสารต่างๆ มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ 

ส.ส.ท. ส�าหรับฝ่ายไทยนั้นได้มีการก่อตั้งเป็น สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association 

(Thailand-Japan): TPA) ในปี 2516 โดยมีเหล่าบรรดานักศึกษาและ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมทางเทคนิคจากญี่ปุ่นเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

และเป็นฝ่ายรับการสนับสนุนดังกล่าว โดยมีหลักการส�าคัญในความ

ร่วมมือระดับเอกชนของไทยและญี่ปุ่นดังนี้ 

ประการแรก คือ หลักการท่ีอาจารย์โฮซุมิ โงอิจิ ประธาน

กรรมการบริหาร สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) ได้

ยืนยันต่อกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมว่า “ฝ่าย

ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนทางการเงิน (แก่ฝ่ายไทย) แต่จะไม่เข้าไป

สัง่การ (ด้านนโยบายการด�าเนนิงาน)” ซึง่แนวคดิดงักล่าวสอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของอาจารย์สมหมาย ฮุนตระกูล กรรมการและผู้

จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ต�าแหน่ง

ในขณะนั้น) หลักการส�าคัญน้ีประกันความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัว

เองในการก�าหนดนโยบายและแผนการท�างานของสมาคมฯ และช่วย

สร้างความเชื่อมั่นต่อนักวิชาการและปัญญาชนไทยได้ว่า ส.ส.ท. มี

เจตนารมณ์อย่างแท้จริงในการรับใช้สังคมไทยโดยส่วนรวม ด้วย

ศรัทธาและความเชื่อมั่นดังกล่าว จึงท�าให้สมาคมฯ สามารถระดม

ความร่วมมือจากนักวิชาการ ช่างเทคนิคและวิศวกรภายในประเทศ

ได้อย่างกว้างขวางและเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประการทีส่อง คอื หลกัการทีว่่า “ช่องประสานงาน เพยีงช่อง

เดียว” ที่ก�าหนดให้การสนับสนุนทางการเงินและการประสานงาน

ทั้งหมด ต้องผ่านเพียงช่องทางเดียว ช่องทางดังกล่าวคือ ส.ส.ท. ใน

ประเทศไทย และ JTECS ในประเทศญ่ีปุ่น การก�าหนดหลักการ 

ดงักล่าวนี ้เป็นการป้องกนัการแทรกแซง หรอืการสัง่การจากหน่วยงาน

ราชการอืน่ๆ ของญีปุ่น่ ส�าหรบัระยะแรกของการท�ากิจกรรม หลกัการ

ดังกล่าวช่วยให้ ส.ส.ท. สามารถท�างานได้อย่างมีอิสระ มีสมาธิ โดย

ไม่ต้องวุ่นวายกับความต้องการ หรือการแทรกแซงจากหน่วยงาน

ราชการ หรือสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

ย่ิงกว่านั้น หลักการส�าคัญทั้งสองประการได้มีการประกาศ

ออกมาอย่างชดัเจนต่อสาธารณะอนัเป็นการประกาศเปิดเผย เพือ่ให้

มกีารตรวจสอบจากบคุคลภายนอกอย่างกว้างขวางและย�า้ความช่วย

เหลือของญี่ปุ่นจะต้องเป็นแบบ “ออกเงินแต่ไม่ออกปาก” (kane wo 

dasu ga, kuchi wo dasanai) ซึ่งได้รับการปฏิบัติและรักษามาโดย

ตลอด กล่าวได้ว่า หลักการส�าคัญทั้งสองประการนั้น เป็นเสาเข็ม

ส�าคัญในการปูรากฐานที่ดีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจกรรม

และความสมัพนัธ์ทีร่าบรืน่ของทัง้สององค์กรมาจนตราบเท่าทกุวนันี้

จากจุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. ได้เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จากปีแรกที่เปิดท�าการบนชั้น 5 อาคารอื้อจือเหลียง มีเจ้า-
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หน้าที่เพียง 6 คน เริ่มกิจกรรมด้วยการอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยี 

แปลต�าราเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเป็นไทย ออกวารสาร และเปิดสอน

ภาษาญ่ีปุน่ เป็นต้น จนในปัจจบุนัมอีาคารส�านกังาน 2 แห่ง คอื อาคาร

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สุขุมวิท ซอย 29 เป็นส�านักงานและด�าเนิน

กจิกรรมด้านโรงเรียนภาษาและวฒันธรรม รวมทัง้ส�านกัพมิพ์ ส.ส.ท. 

และอาคารส�านักงาน ซอยพัฒนาการ 18 เป็นศูนย์กลางด้านการฝึก

อบรม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์สอบเทียบเครื่อง

มอืวดัอตุสาหกรรม ศนูย์วนิจิฉยัและให้ค�าปรกึษาสถานประกอบการ 

และการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ในปี 2550 ได้มีการ

ต่อยอดกิจกรรมของ ส.ส.ท. ด้วยการขยายบริการในรูปแบบของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเฉพาะทางป้อน

สู่ภาคอุตสาหกรรมโดยตรงภายใต้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น (Thai Nichi Institute of Technology)”   

จากวนันัน้ถงึวนันี ้ส.ส.ท. ได้ด�าเนนิกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 40 ปี อาทิ 

การฝึกอบรม สัมมนาวิชาการต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรมและการ

จดัการ ตลอดจนวทิยาการใหม่ๆ การจดัท�าหนงัสือต�าราวชิาการ รวม

ถงึวารสารคณุภาพด้านเทคโนโลยี การบรกิารด้านการสอบเทยีบ ปรบั

เทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อสร้างนักวินิจฉัย และ

บริการวินิจฉัย ให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ บริการด้านพัฒนา

ธุรกิจและเทคโนโลยี รวมไปถึงโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

ทีเ่ปิดสอนภาษาญ่ีปุน่ ไทย จนี องักฤษ เกาหล ีนอกจากนีย้งัมโีครงการ

การพฒันาคณุภาพด้านต่างๆ  โดยได้รบัความร่วมมอืจากภาครฐัและ

ภาคเอกชน ทีร่่วมกนัส่งเสรมิภาคธรุกจิอตุสาหกรรม จนท�าให้ ส.ส.ท. 

เป็นทีรู่จ้กักันอย่างกว้างขวางทัง้ในวงการธรุกิจและอุตสาหกรรม รวม

ทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ 

ปัจจบุนั ส.ส.ท. มสีมาชกิสามญั ประมาณ 1,400 ราย สมาชกิ

วิสามัญ ประมาณ 2,800 ราย และสมาชิกนิติบุคคลอีกประมาณ  

3,000 บรษิทั และทีส่�าคัญ ส.ส.ท. ยังมนีกัวิชาการ อาจารย์ในสถาบนั

การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเครือข่ายที่ส�าคัญ 

ร่วมกับ ส.ส.ท. ในการท�ากิจกรรม ซึ่งทุกท่านเป็นส่วนส�าคัญในการ

สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และสังคมไทย

พลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญของ ส.ส.ท. ก็คือบุคลากร ซึ่งปัจจุบัน

มีอยู่ถึง 320 คน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา 

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ

คณะต่างๆ ที่คอยก�ากับนโยบายและคณะวิทยากร ซึ่งส่วนใหญ ่

เชื้อเชิญจากภายนอก เพื่อบรรยายในการอบรมสัมมนา สอนภาษา

และวัฒนธรรม ตลอดจน เขียน แปลต�ารา หรือบทความในวารสาร

ต่างๆ  โดยทั้งหมดนี้มีวัฒนธรรมองค์กรของ ส.ส.ท. ที่ยึดถือเป็นหลัก

ปฏิบัติในทุกๆ หน่วยงานของ ส.ส.ท. คือ ความมีอิสระในการท�างาน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความทุ่มเท ก�าลังกาย ก�าลังสมอง เพื่อ

สร้างสรรค์โดยไม่หวังผลในเชิงธุรกิจ มีจุดยืนที่มั่นคง เพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมและของประเทศไทย 

ให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันบนเวทีโลก 

และส�าหรบัก้าวต่อไป ส.ส.ท. ยนืยนัทีจ่ะยดึถอืเจตนารมณ์

เดิมในการเป็นผู้ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่

และถ่ายทอดให้แก่บคุลากรไทย เพือ่สร้างความเจรญิก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศสืบไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“ส.ส.ท. มุ่งที่จะเป็นผู้น�าในการสั่งสม สร้าง และเผยแพร่วิทยาการ 

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย”

  

 


