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สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี 
( ไทย-ญี่ปุ ่น )  หรือ 

ส.ส.ท. ได้รับรางวลั “The Japan Foundation 
Awards” ครั้งที่ 41 ประจ�าปี 2556 ในฐานะ
องค์กรที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นสู่ไทย และมีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมความรู้ด้านภาษาในวงการการ
ศึกษาภาษาญี่ปุ่น อันเป็นการสนับสนุนการแลกเปล่ียนระหว่างไทย
และญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี 

ส.ส.ท. ถือก�าเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งม่ัน ความร่วมมือ
ร่วมใจ และความเสียสละ ทุ่มเทก�าลังกายและก�าลังใจ ของกลุ่มผู้ที่
เคยไปศกึษาและดงูาน ณ ประเทศญีปุ่น่ ภายหลงัจากเกดิกรณพีพิาท
ทางการค้าระหว่างไทย-ญีปุ่น่ เม่ือทศวรรษท่ี 2513 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อน�าความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่

บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมของประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ.2550 ส.ส.ท. ได้ก่อตั้ง
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่นขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการ 
ฝึกอบรม เสริมสร้าง และยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะ
เชงิปฏบิติัทัง้ทางด้านวิศวกรรม และด้านบรหิารในระดับภมูภิาค โดย
มีนักศึกษารุ่นแรกที่ส�าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2554 ทั้งสิ้น 225 คน 

อีกทั้ง ส.ส.ท. ยังเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งเสริมการ
เรยีน-การสอนภาษาไทยให้กบัชาวญีปุ่น่ทีอ่ยูใ่น

ประเทศไทย อันน�ามาซึ่งคุณูปการในการ
สร้างเสรมิความสมัพนัธ์ของทัง้ 2 ประเทศ

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
รำงวัล The Japan Founda-

tion Awards เป็นรำงวัลที่เริ่มมอบ
ให้แก่บุคคล หรือองค์กรต่ำงๆ ทั้ง
ใน และนอกประเทศญี่ปุ่น ที่ส่ง-
เสริมกำรแลกเปล่ียนด้ำนวฒันธรรม

ระหว่ำงญีปุ่น่กบัประเทศต่ำงๆ ตัง้แต่
ก่อตัง้ Japan Foundation ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.

2516 แบ่งออกเป็น 3 สำขำ ได้แก่
➠ สำขำศลิปวฒันธรรม ส�าหรบับคุคล 

หรือองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างญี่ปุ่นกับนานาชาติ หรือมีบทบาทในการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

➠ สำขำภำษำญีปุ่น่ ส�าหรบับคุคล หรอืองค์กรทีม่บีทบาทใน
การพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่น การส่งเสริมการใช้ภาษา
ญี่ปุ่นในประชาคมระหว่างประเทศ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ผ่านการศึกษาและวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่น

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงสู่อาเซียน

The Japan Foundation
ส.ส.ท. คว้ารางวัล

Award 2013 ณ กรุงโตเกียว
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รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 176 ราย (เป็นบุคคล 107 ราย และองค์กร 60 
แห่ง) โดยบุคคล และองค์กร ของไทยที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว 
ได้แก่ ศ.ดรไพสิฐ พิพัฒนกุล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปี 
พ.ศ.2537) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 
พ.ศ.2545) 

และในปี 2556 ที่ผ่านมา สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) ได้รับรำงวัล The Japan Foundation Awards โดยเป็น 1 ใน 
3 จำกทั่วโลกที่ได้รับรำงวัล ด้วยความมุ่งมั่นด�าเนินงานในการ 
เป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย สู ่การสร้างรากฐาน
อตุสาหกรรมไทยให้มคีวามแขง็แกร่งด้วยการส่งเสรมิความรู ้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่างๆ จากญี่ปุ่นสู่ไทย พร้อมผสาน
และเชื่อมโยงวัฒนธรรมอันดีระหว่างสองประเทศมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน  โดยมี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นำยกสมำคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) พร้อมด้วยคณะกรรมกำรบรหิำร เป็นตวัแทน
องค์กรเข้ารับรางวัล และได้รับเกียรติจากเอกอัครรำชทูตไทยและ
ภริยำ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล พร้อมเข้ำเฝ้ำฯ เจ้ำชำยนำรุฮิโตะ 
มกุฎรำชกุมำรแห่งญี่ปุ่น และเจ้ำฟ้ำหญิงมำซำโกะ มกุฎรำชกุมำรี

➠ สำขำญี่ปุ่นศึกษำ และกำรแลกเปล่ียนทำงภูมิปัญญำ 
ส�าหรับบุคคล หรือองค์กรที่มีบทบาทน�าโดดเด่น และสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาด้านญ่ีปุ่นศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายทางภูมิปัญญาระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ 

โดยในแต่ละปี จะมผีูไ้ด้รบัรางวลัดงักล่าว สาขาละ 1 คน และ
มีเงนิรางวลัมอบให้แก่ผูไ้ด้รบัรางวลั ท้ังน้ีในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา มผีูไ้ด้
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แห่งญีปุ่น่ เมือ่เดอืนตลุำคม 2556 ทีผ่่ำนมำ ซึง่ถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุ
ส�ำหรับ สมำคมฯ 

รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกุลวงศ์ นำยกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็น
องค์กรที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 

40 ปี มกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่ง และไม่หยุดนิง่ เคียงคู่กับอตุสาหกรรม
และสังคมไทย โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือ  
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. การส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยี 
3. การเผยแพร่เทคโนโลยี และ 4. การบริการ หรือการให้ความรู้ทาง
ด้านเทคโนโลยี
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“เรารู้สึกเป็นเกียรติ และยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล The 
Japan Foundation Awards ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะ
เวลา 40 ปี ในการด�าเนินงานของสมาคม เราได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น โดยการถ่ายทอดทางด้านการศึกษา 
วฒันธรรมญีปุ่น่ เป็นหนึง่ในบรกิารหลกัของ ส.ส.ท. และพร้อมส�าหรบั
การพัฒนากิจกรรมของ ส.ส.ท. ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น ยังจะมีการส่งเสริมและถ่ายทอดไปยังประเทศใกล้เคียง 
อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิ ผลกัดนัภาคอตุสาหกรรม และเศรษฐกจิของไทย
ในอนาคต” รศ.ดร.สุจริต กล่าว

นอกจากนี้ รศ.ดร.สุจริต กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของนโยบาย 
การกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น Abenomics นั้น ญี่ปุ่นจะด�าเนินนโยบาย
ผ่อนคลายด้านการเงิน ให้มีอัตราเงินเฟ้อ 2 เปอร์เซ็นต์ นโยบายด้าน
งบประมาณ จะเพิ่มงบประมาณใหญ่กลางปี และลดภาษีที่ส่งเสริม
การลงทุน รวมถึงนโยบายการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับมองว่า 
ในอนาคต 4-5 ปี ข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ส�าหรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือ ผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว ด้านการขยายการลงทุนในอาเซียน การแข่งขันในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ความต้องการแรงงานขั้นสูง ความต้องการสินค้า
และบริการขั้นสูง ซึ่ง ส.ส.ท. ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น” TPA
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