
ผม
ได้รับเชิญไปบรรยายที่ประเทศญี่ปุ ่น เมื่อต้นเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมสมาคมฯ และพัฒนาการของ AEC ผมจึงขอน�าเนื้อหาโดย
สรุปมาเสนอในฉบับนี้

การบรรยายที่ Josai University

เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจาก Josai 
University เพื่อไปบรรยายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
ทัว่ไปในหวัข้อเร่ือง “ส.ส.ท. กรณคีวามส�าเรจ็ของความร่วมมอืไทย-
ญี่ปุ่นและการสร้างคุณูปการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในอาเซียน” 
Josai University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยอดีตรัฐมนตรี
กระทรวงการคลงัของญีปุ่น่ นาย Mizuta Mizuta เมือ่ปี 1965 ปัจจบุนั 
ดร. Mizuta Noriko บุตรสาว เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย (Chan-
cellor) มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี  
โท และเอก โดยมีคณะต่างๆ ประกอบด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
บริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

ในการบรรยาย ผมได้กล่าวถึงสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญ่ีปุ่น) อันถือเป็นกรณีความส�าเร็จของความร่วมมือไทยญี่ปุ่น 
ด้วยการน�าเอารปูปิรามดิ (ดงัรปู) มาอธิบาย โดยเริม่ต้นจากส่วนทีอ่ยู่
บนยอดสุดของปิรามิด อันได้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ี ได้รับใบอนุญาตเป็นทางการ เมื่อเดือน
กนัยายน 2549 ต่อมาท�าการเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ

ในเดือนมิถุนายน 2550 จ�านวนนักศึกษาใหม่ของสถาบันฯ ใน 
แต่ละปีเพิ่มจากสี่ร้อยคนในปีแรก เป็นแปดร้อยและเพิ่มเป็นกว่า 
หนึ่งพันคนในเวลาต่อมา นับเป็นการพัฒนาเจริญเติบโตอย่าง 
น่าพอใจ ขณะเดียวกัน สถาบันฯ ก็ได้รับความสนับสนุนจากองค์กร
เอกชนญีปุ่น่ ซึง่สนบัสนนุทนุการศกึษาจ�านวนแปดล้านบาท เป็นเวลา
สีปี่ต่อเนือ่งกนั ทีส่�าคญัยิง่กว่านัน้กค็อื นกัศกึษาซึง่จบการศกึษาจาก
สถาบันแห่งนี้ มีงานท�าทุกคน อันนับเป็นเรื่องน่าจับตามองอย่างยิ่ง 
ส�าหรบัสถาบนัการศกึษาทีเ่พิง่เปิดด�าเนนิการมาเพยีงห้าปีเศษเท่านัน้

อย่างไรก็ตาม ผมย�้ากับผู้ฟังว่า หากเราท�าความเข้าใจว่า
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ คือ การขยายกิจกรรมออกไปของสมาคม 
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมเทคโนโลยีที่
ด�าเนินกิจกรรมมาเป็นเวลาถึงสี่ทศวรรษ เราก็จะสามารถเข้าใจ การ
ตอบรับที่ดีต่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ คอื การขยายตวัของ

กิจกรรมสี่ทศวรรษของสมาคมฯ

ผมเน้นกล่าวกบัผูฟั้งว่า ไม้ใหญ่ทกุต้นต้องมรีำกทีห่ยัง่ลงลกึ
และแผ่ออกไปโดยรอบ เพือ่ดดูน�า้และสารอาหารหล่อเลีย้งล�าต้นให้
เติบโตต่อไปได้ ความส�าเร็จของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก็เป็น
ไปในลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มาถึงสี่ทศวรรษ คือรากฐานที่หย่ังลึกและแผ่ออกไปกว้างไกล เพื่อ
รองรับการเกิดขึ้นและเติบโตต่อไปของสถาบันการศึกษาแห่งนี้

กรณคีวามส�าเรจ็ของ

ความร่วมมอืไทย-ญีปุ่น่

ส.ส.ท.
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ผมได้แนะน�าผู้ฟัง ให้รู้ถึงการเริ่มต้นกิจกรรมของ ส.ส.ท. ซึ่ง
ได้รบัการสนบัสนุนจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอตุสาห-
กรรม (หรือ MITI ชื่อในขณะนั้น) ในปี พ.ศ.2516 จากองค์กรซึ่งมี
พนักงานไม่ถึงสิบคนและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน 
MITI ดงักล่าว สมาคมฯ มพีฒันาการอย่างต่อเนือ่ง ภายใต้ความร่วม
มอืและสนบัสนนุผ่าน MITI ซึง่ต่อมาเปล่ียนชือ่เป็น METI ในเวลาต่อ
มา เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 35 ปี หลังจากปีค.ศ. 2008 เป็นต้นมา 
สมาคมฯด�าเนนิกจิกรรม โดยปราศจากเงนิสนบัสนนุจากรฐับาลญีปุ่น่ 
ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นในปีค.ศ. 2006 สมาคมฯ น�าเงินรายได้ที่สั่งสมมา
นบัสบิปี ไปลงทนุในการซือ้ท่ีดนิและก่อสร้างอาคารเพือ่ก่อตัง้สถาบนั
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผมกล่าวถึงสาเหตุของความส�าเร็จสมาคมฯ โดยชี้ว่ามี
รากฐานส�าคัญจากหลักในการด�าเนินงานสองประการ อันได้แก่

金は出すが、口は出さない (ญี่ปุ่น) สนับสนุนทางการเงิน แต่
ไม่แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

窓口の一本化  ช่องทางติดต่อประสานงานมีช่องเดียว (คือ 
ทางญี่ปุ่นผ่าน JTECS (Japan-Thailand Economic Cooperation 
Society) ขณะที่ทางไทยผ่าน TPA (Technology Promotion As-
sociation (Thailand-Japan)) เท่านั้น)

หลักการส�าคัญทั้งสองนี้ ก�าหนดขึ้นโดยสองผู้ร่วมก่อตั้ง 
สมาคมฯ อันได้แก่ ฝ่ายไทย คือ คุณสมหมาย ฮุนตระกูล อดีต รมต.
ว่าการกระทรวงการคลัง และ อาจารย์ Hozumi Goichi ผู้ก่อตั้ง
สมาคมวฒันธรรมนกัศกึษาแห่งเอเชยี (アジア学生文化協会 (ASCA-
ABK)) ผู้ก่อตั้ง สมาคมผู้ฝึกงานทางเทคนิคโพ้นทะเล(海外技術者研

修協会(AOTS)) และผูก่้อตัง้สมาคมความร่วมมอืทางเศรษฐกจิญีปุ่น่
ไทย (日・タイ経済協力協会 (JTECS)) ภายใต้หลักการด�าเนินงาน
ส�าคัญดังกล่าว 

ปัจจัยอีกส่วนหน่ึง ท่ีช่วยท�าให้สมาคมฯ สามารถพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง เป็นเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของกรรมการ
บรหิารและพนกังานของสมาคมฯ ทีต้่องการเหน็พฒันาการของภาค
อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนั้น การที่สมาคมฯ เปิดรับการ 
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้ช�านาญการ นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศอืน่ๆ กท็�าให้ บคุลากรหลากหลาย ทีต้่องการ
เห็นการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ จนเป็นเช่นปัจจุบัน

AEC และบทบาทของกิจกรรมสมาคมฯ

ในตอนท้าย ผมได้ชีใ้ห้ผูฟั้งเหน็ว่า การรวมตวัของสบิประเทศ
อาเซียนมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Eco-
nomic Community) นั้น ท�าให้ AEC กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจซึ่งมี
ขนาดประชากรประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งมีขนาดโตเป็นล�าดับสาม
ของโลก รองจากประเทศจีนและอินเดีย นอกเหนือจากนี้  AEC ยัง
เป็นกลุ ่มประเทศซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโต มีแรงงานพร้อม มี
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น ที่จะมี
ต่อ AEC จงึจะมบีทบาทส�าคญัต่อพฒันาการของทัง้ AEC และ ญีปุ่น่

ในส่วนของ AEC นัน้ มคีวามพร้อมทัง้ในเชงิขนาดของตลาด
แรงงานและทรพัยากรธรรมชาติทีม่หีลากหลาย แต่การทีก่ลุม่ประเทศ
เหล่านี้ จะสามารถมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนได้ จ�าเป็นต้องมี
เทคโนโลยีเพือ่ให้สามารถสร้างมลูค่าเพิม่กบัทรพัยากรทีม่อียู ่ในส่วน
นี้ ญี่ปุ่นซึ่งมีเทคโนโลยีระดับน�าในสาขาต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการ
ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีการหมัก (fer-
mentation) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ดังนั้น 
หากสามารถน�าส่วนซึ่งต่างมีความแข็งแกร่งมาประสานเข้ากันได้ 
ย่อมจะเป็นการร่วมมอืกนัแบบ win-win ซึง่ทัง้สองฝ่าย อนัได้แก่ AEC 
และ ญี่ปุ่น ได้ประโยชน์

ผมได้กล่าวแนะน�าให้ผู ้ฟังทราบว่า ในส่วนของสมาคม 
ส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) และสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น นัน้ 
เรามีการร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับหลายประเทศ
ในกลุ่ม AEC อาทิ

●	 การร่วมมอืในการส่งหนงัสอืด้านเทคนคิของสมาคมฯ ไป
ให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศลาว รวมทั้ง การที่สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น รับนักศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศลาวเข้าศึกษา

●	 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ ของสมาคมฯ ร่วมมือกับ
กรมประมงของประเทศพม่า เพื่อช่วยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

●	 ความร่วมมือด้านโรงเรียนภาษา กับโรงเรียนภาษาใน
เวียดนาม

●	 นอกจากนัน้ กม็กีารทศันะศกึษาดงูานของสมาคมฯ และ
สถาบันฯ ของนักศึกษาประเทศต่างๆ ตั้งแต่ ลาว พม่า กัมพูชา 
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

ในตอนท้าย ผมน�าตัวเลขนักศึกษาจากประชาคม AEC ซ่ึง
ก�าลังศึกษาในประเทศญี่ปุ่น อันประกอบด้วย

เวียดนาม 4,033 คน
มาเลเซีย 2,417 คน
ไทย 2,396 คน
อินโดนีเซีย 2,162 คน
พม่า 1,118 คน  เป็นต้น
(ตัวเลขเมื่อปี 2011 รวบรวมโดย JASSO)
เพื่อชี้ให้เห็นว่า ญี่ปุ่นสามารถร่วมมือกับบุคลากรจากกลุ่ม

ประชาคม AEC เหล่านี ้เพือ่พฒันาองค์กรซึง่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบั 
ส.ส.ท. เพือ่เป็นกลไกส�าคญั ในการขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรม
ของประเทศต่างๆ เหล่านี้ TPA
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