
ส
.ส.ท. เป็นี้องค์กร่ท้�ม้ปร่ะวัต้ิศาสต้ร่์มายาวนี้านี้ 

จวบัจนี้ปัจจุบันัี้ เป็นี้เวลากว่า 40 ป ีกำลังจะคร่บั 50 ปี 

ในี้วันี้ท้� 24 มกร่าคม 2566 ส.ส.ท. ม้การ่เต้ิบัโต้อย่างต้่อเนี้่�อง และ

ไม่หยุดนี้ิ�ง เค้ยงคู่ภาคอุต้สาหกร่ร่ม และสังคมไทยมาต้ลอด ดัง 

วสิยัทศันี้ ์ และเจต้นี้าร่มณต์้ั�งแต้เ่ร่ิ�มกอ่ต้ั�งท้�วา่ “ส่.ส่.ทุ. มุง่ทุ่�จะเป็น 

ผ่้นําในการส่ั�งส่ม ส่ร้าง และเผยแพร่วิทุยาการ เพ่�อยกระด้ับ

ความส่ามารถึในการแข้่งข้ันข้องอุติส่าห้กรรมไทุย” จนี้ทำให้

ทุกวันี้นี้้� ส.ส.ท. เป็นี้ท้�รู่้จักกันี้อย่างกว้างขวางทั�งในี้วงการ่ธ์ุร่กิจ 

และอุต้สาหกร่ร่ม ร่วมทั�ง หนี้่วยงานี้ร่าชิการ่ต้่าง ๆ 

เราข้อเช้ิญเข้้าร่วมบุที่สนที่นาข้อง ผิศ.ประยูร เช้่�ยว-

วัฒนา นายกสมาค้มส่งเสริมเที่ค้โนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ปุ�น)

สมาค้มส่งเสริมเที่ค้โนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ปุ�น) หร่่อ ส.ส.ที่. 

เป็นี้หนี้่วยงานี้เอกชินี้หร่่อเอ็นี้พื่้โอ (Not for Profit Organization) 

กอ่ต้ั�งอยา่งเปน็ี้ทางการ่เม่�อวนัี้ท้� 24 มกร่าคม 2516 มว้ตั้ถึปุร่ะสงค์

เพื่่�อนี้ำความรู้่ และเทคโนี้โลย้ใหม่ ๆ มาเผยแพื่ร่่ และถึ่ายทอด

ให้แก่บัุคลากร่ไทย เพื่่�อสร้่างความเจร่ิญก้าวหน้ี้าทางเศร่ษฐกิจ 

และอุต้สาหกร่ร่มของปร่ะเทศ ถึ่อกำเนี้ิดขึ�นี้จากความต้ั�งใจมุ่งมั�นี้ 

ความร่ว่มมอ่ร่ว่มใจ และความเสย้สละ ทุม่เทกำลังกาย และกำลัง

ใจของกลุ่มผู้ท้�เคยไปศึกษา และดูงานี้โดยทุนี้ ABK & AOTS ณ 

ปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้ ซึ�งม้ ฯพณฯ สมหมาย ฮุุนติระกูล เป็นี้ปร่ะธ์านี้

คณะกร่ร่มการ่ก่อต้ั�งฝ่�ายไทย และสำเร่จ็ดว้ยความชิว่ยเหลอ่อยา่ง

ด้ยิ�งจาก อาจารย์โกอิจิ โฮุซู้มิ ปร่ะธ์านี้คณะกร่ร่มการ่ก่อตั้�ง 

ฝ่�ายญ้�ปุ�นี้ ซึ�งเปน็ี้อดต้้ปร่ะธ์านี้กร่ร่มการ่บัร่หิาร่ สมาคมความร่ว่มมอ่ 

ทางเศร่ษฐกิจ (ญ้�ปุ�นี้-ไทย) (JTECS) โดยได้ร่ับัความช่ิวยเหล่อ

ทางด้านี้เงินี้สนัี้บัสนุี้นี้จากกร่ะทร่วงการ่ค้าร่ะหว่างปร่ะเทศ และ

อุต้สาหกร่ร่ม (MITI) ปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้ โดยไม่ม้พื่ันี้ธ์ะผูกพื่ันี้ใด ๆ

ในี้ชิว่งกวา่ส้�ทศวร่ร่ษท้�ผา่นี้มา ส.ส.ท. ได้เต้บิัโต้ และพื่ฒันี้า

อย่างต้่อเนี้่�อง เร่ิ�มจากปีแร่กท้� ส.ส.ท. เปิดทำการ่บันี้ชิั�นี้ 5 ของ

อาคาร่มูลนี้ิธ์ิอ่�อจ่อเหล้ยง ม้เจ้าหนี้้าท้�เพื่้ยง 6 คนี้ ดำเนี้ินี้การ่โดย

ใชิ้งบัปร่ะมาณเพื่้ยง 2 ล้านี้บัาท แต้่ในี้ปัจจุบัันี้ ส.ส.ท. ม้จำนี้วนี้

พื่นี้ักงานี้เก่อบั 300 คนี้ นี้อกจากนี้ั�นี้กิจกร่ร่มของ ส.ส.ท. ซึ�งในี้

ร่ะยะเร่ิ�มต้้นี้ เป็นี้องค์กร่ท้�ดำเนิี้นี้การ่ และผลักดันี้ โดยนัี้กศึกษา 

และผู้ผ่านี้การ่ฝ่ึกงานี้จากญ้�ปุ�นี้เป็นี้หลัก ก็ม้การ่เปล้�ยนี้แปลงโดย 

ม้นัี้กวิชิาการ่ ชิ่างเทคนิี้ค นี้ักวิทยาศาสต้ร์่ และวิศวกร่ท้�ม้ความ 

สัม่ผััสวิสัยที่ัศน์ เปิดกลยุที่ธ์์
ขัับเคลื�อน ส.ส.ที่.

ผัศ.ปรู้ะย้รู้ เช่ี่�ยววัฒนา
นายกสม่าคม่ส่งเสรู้ิม่เที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญี่่�ปุ�น)
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รู่้สึกร่่วมกับัเจต้นี้าร่มณ์ อุดมการ่ณ์ของ ส.ส.ท. เข้าสนี้ับัสนีุ้นี้ และ

ชิว่ยกำหนี้ดนี้โยบัายของ ส.ส.ท. จนี้กร่ะทั�งไดพ้ื่ฒันี้าเปน็ี้เคร่อ่ขา่ย

ท้�สำคัญในี้การ่พื่ัฒนี้าทร่ัพื่ยากร่มนีุ้ษย์ของปร่ะเทศไทย

ในี้การ่ปร่ะชิุมใหญ่ เม่�อเด่อนี้มกร่าคม ปี พื่.ศ.2565 ผม

ได้ร่ับัความไว้วางใจจากท่านี้สมาชิิกสมาคม เล่อกให้ผมดำร่ง

ต้ำแหนี้ง่นี้ายกสมาคม ในี้วาร่ะการ่ดำร่งต้ำแหนี้ง่ มภ้าร่กจิสำคญั

หลายปร่ะการ่ ท้�ต้้องร่่วมม่อกับัคณะกร่ร่มการ่บัร่ิหาร่ พื่นี้ักงานี้ 

และสมาชิกิของสมาคม ชิว่ยกนัี้ดำเนี้นิี้การ่ใหส้ำเร่จ็ลุลว่งไปดว้ยด้

ปร่ะการ่แร่ก ค่อ การ่ก้าวข้ามความยากลำบัาก ท้�สมาคม

กำลังเผชิิญอยู่ในี้ขณะนี้้� นี้ั�นี้ค่อ ภาวะขาดทุนี้จากการ่ดำเนิี้นี้การ่ 

อันี้เนี้่�องจากการ่แพื่ร่่ร่ะบัาดของโควิด-19 และส่งเสร่ิม สนี้ับัสนีุ้นี้ 

พื่ัฒนี้า การ่ปฏิิรู่ปการ่ทำงานี้ ปร่ับักลยุทธ์์ของสมาคมในี้การ่ปร่ับั

เปล้�ยนี้ไดอ้ยา่งร่วดเร่ว็ใหก้า้วทนัี้สถึานี้การ่ณท์้�มก้าร่เปล้�ยนี้แปลง

ต้่อเนี้่�อง และร่วดเร่็ว 

ปร่ะการ่ท้� 2 ท้�เชิ่�อมโยงกันี้ นี้ั�นี้ค่อ สมาคม กำลังจะม้อายุ

คร่บัห้าสิบัปี ในี้เด่อนี้มกร่าคม 2566 เร่าจะร่่วมกันี้เฉลิมฉลอง 

ขอบัคณุสมาชิกิ และผูส้นี้บััสนี้นุี้การ่ดำเนี้นิี้งานี้ของสมาคมอยา่งไร่ 

ร่วมทั�งจะก้าวสู่ปีท้�ห้าสิบัเอ็ด และต้่อจากนี้ั�นี้อย่างมั�นี้คงเชิ่นี้ไร่

ปร่ะการ่ท้� 3 ในี้ชิว่งใกลก้นัี้ เปน็ี้วาร่ะคร่บัร่อบัวนัี้เกดิ 120 ปี 

ของอาจาร่ย์โกอิจิ โฮซูมิ ผู้ซึ�งม้ส่วนี้สำคัญในี้การ่ก่อต้ั�งสมาคม เร่า

จะจัดงานี้ร่ำลึกถึึงคุณูปการ่ของอาจาร่ย์ให้สมเก้ยร่ต้ิ

ต้ลอดร่ะยะเวลาท้�ผ่านี้มา จวบัจนี้ ส.ส.ท.จะก้าวเข้าสู่ปี

ท้� 50 จากวันแรก ส.ส.ที่. เริ�มก่อติั�ง ในช้่วงท่ี่�ประเที่ศไที่ย

เริ�มพัฒนาอุติสาหกรรม โดยเฉพาะเป็นนโยบุาย พัฒนา

อตุิสาหกรรม ที่ดแที่นการนำเข้้า ส.ส.ที่. เป็นหน่วยงานแรก ๆ  

ที่่�จัดอบุรมสัมมนาด้านเที่ค้โนโลย่อย่างจริงจัง และต่ิอเน่�อง 

เพ่�อสนบัุสนนุการพฒันาบุคุ้ลากรในภาค้อตุิสาหกรรมที่่�กำลงั

ข้ยายติัวอย่างรวดเร็ว

ส.ส.ท. เป็นี้หนี้่วยงานี้ท้�ม้ส่วนี้สำคัญในี้การ่ถ่ายที่อด

เที่ค้โนโลย่การผิลิติ และบุริหารการผิลิติ จากประเที่ศญ่�ปุ�น 

มายงัภาค้อตุิสาหกรรมข้องไที่ย ต้ั�งแต้ ่QCC, 5S, Kaizen, PM, 

TPM เป็นี้ต้้นี้ หร่่อทางด้านี้การ่ผลิต้ ได้แก่ การ่ปร่ะหยัดพื่ลังงานี้ 

การ่สอบัเทย้บัเคร่่�องมอ่วัด การ่วัดคมุทางอุต้สาหกร่ร่ม (industrial 

instrumentation) เป็นี้ต้้นี้

ร่วมถึึงการ่ร่ิเร่ิ�มจัดการ่แข่งขันี้หุ่นี้ยนี้ต้์ ส.ส.ท. ชิิงแชิมป์

ปร่ะเทศไทย เพื่่�อกร่ะตุ้้นี้ความสนี้ใจในี้การ่คิดค้นี้ของเยาวชินี้ไทย 

สร่้างแหล่งเร่้ยนี้รู่้ใหม่ ๆ ทำให้เด็กได้ปร่ะสบัการ่ณ์จร่ิง และสร่้าง

แนี้วคิดพื่่�นี้ฐานี้ของการ่ปฏิิบััต้ิได้จร่ิง ทำให้นี้ักเร้่ยนี้นัี้กศึกษาม้

ความรู่้เก้�ยวกับัเทคโนี้โลย้ใหม่ ๆ มากขึ�นี้

นี้อกจากนี้ั�นี้ ส.ส.ท. ยังม้โร่งเร่้ยนี้ภาษา สอนี้ภาษาไทย

สำหรั่บัชิาวญ้�ปุ�นี้ และภาษาญ้�ปุ�นี้ สำหรั่บัคนี้ไทย เพื่่�อให้เปน็ี้ช่ิองทาง 

ในี้การ่ส่�อสาร่ท้�ม้ปร่ะสิทธิ์ภาพื่ ในี้การ่ทำงานี้ และเจร่จาต่้าง ๆ 

พื่ร่อ้มทั�งบักุเบักิจดัทำสิ�งพื่มิพื่ท์างเทคนี้คิต่้าง ๆ  เผยแพื่ร่ใ่หก้บััชิา่ง

เทคนี้ิค และวิศวกร่ในี้โร่งงานี้อุต้สาหกร่ร่ม
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ในี้ปจัจบุันัี้ เปน็ี้ท้�ทร่าบักนัี้ดว้า่ การ่แพื่ร่่ร่ะบัาดของโควคิ-19 

เป็นี้ร่ะยะเวาลาเก่อบั 3 ปี ส่งผลต้่อภาคธ์ุร่กิจอย่างรุ่นี้แร่ง ซึ�ง

แต้่ละธ์ุร่กิจม้การ่ปร่ับัต้ัวท้�แต้กต้่างกันี้ออกไป ส.ส.ท. เองก็ 

เชิ่นี้เด้ยวกันี้ท้�ได้รั่บัผลกร่ะทบัจากการ่ถึดถึอยของธ์ุร่กิจ วิกฤต้ิท้�

เกดิขึ�นี้กับั ส.ส.ท. มป้จัจัยมาจากสองด้านี้ ปจัจัยภายนี้อก คอ่ การ่

เปล้�ยนี้แปลงอย่างร่วดเร่็วทางเทคโนี้โลย้ (Technology disrup-

tion) การ่เกิดโร่คร่ะบัาด ท้�ม้ความรุ่นี้แร่ง และเร่่�อร่ัง เป็นี้แร่มปี แต้่

สิ�งท้�สำคัญมากกว่าการ่แพื่ร่ร่่ะบัาดของโร่คโควิด-19 นี้ั�นี้คอ่ ปจัจัย

ภายในี้ของสมาคมเอง

ปจัจัยภายในี้ดงักล่าว เกดิจากการ่ท้� ส.ส.ท. ดำเนิี้นี้กจิกร่ร่ม

ต้่าง ๆ ต้ั�งแต้่ จัดอบัร่ม สัมมนี้า ให้คำปร่ึกษา โร่งเร่้ยนี้สอนี้ภาษา 

ในี้ภาวะท้�มคู้แ่ข่งจำกดั และสามาร่ถึพื่ฒันี้าขยายต้วัอยา่งต้อ่เนี้่�อง 

จนี้ทำให้เร่ารู่้สึกหยุดอยู่กับัท้� เข้าสู่ภาวะสบัาย ๆ (comfort zone) 

ส่งผลให้ไม่ค่อยต้ร่ะหนี้ัก หร่่อร่ับัรู่้ถึึงความจำเป็นี้ ในี้การ่ปร่ับั

เปล้�ยนี้ตั้วเอง ปฏิิรู่ปวิธ์้ทำงานี้ พื่ัฒนี้าหลักสูต้ร่ใหม่ ๆ หร่่อ

ม้ผลิต้ภัณฑ์์ใหม่ ๆ ท้�ต้อบัสนี้องต้่อความต้้องการ่ของภาค

อุต้สาหกร่ร่มให้ด้ยิ�งขึ�นี้

ดังนี้ั�นี้ เม่�อม้ผลกร่ะทบัจากปัจจัยภายนี้อก อันี้เน่ี้�องจาก

เทคโนี้โลย ้และโร่คร่ะบัาด จงึทำใหก้จิกร่ร่มของสมาคม สะดดุ และ

ถึดถึอยอย่างรุ่นี้แร่ง เพื่่�อท้�จะก้าวข้ามวิกฤต้ิสำคัญนี้้� เบั่�องต้้นี้ ต้้อง

ร่่วมสร่้างสำนี้ึก และทัศนี้คต้ิ ของบัุคลากร่ทุกร่ะดับัชิั�นี้ของ ส.ส.ท. 

ให้เข้าใจความจำเป็นี้ ในี้การ่ปร่ับัเปล้�ยนี้ และการ่ทำงานี้ร่่วมกันี้ 

เพื่่�อให้การ่ปร่ับัเปล้�ยนี้ เป็นี้ไปอย่างร่วดเร่็ว 

ในี้อ้กด้านี้ ก็ต้้องเร่่งร่ัด เสร่ิมสร่้างข้ดความสามาร่ถึ

ในี้วิทยาการ่ และเทคโนี้โลย้ใหม่ ๆ เพื่่�อเป็นี้ทั�งเคร่่�องม่อ และ 

พื่่�นี้ฐานี้ (platform) สำหรั่บั ส.ส.ท. ในี้การ่ขยายกิจกร่ร่ม หร่่อ

พื่ฒันี้าหลกัสตู้ร่ บัริ่การ่ใหม ่ๆ  ท้�สนี้องต้อบัความจำเปน็ี้ และความ

ต้้องการ่ ของภาคการ่ผลิต้ เพื่่�อร่่วมกันี้เสร่ิมสร่้างข้ด

ความสามาร่ถึการ่แข่งขันี้ของภาคอุต้สาหกร่ร่มไทย 

ให้สามาร่ถึแข่งขันี้ได้ในี้ร่ะดับัสากล

ผิศ.ประยรู เปดิเผยถึงึกลยุทธ์ ์และนี้โยบัาย

ทิศทางการ่ดำเนิี้นี้งานี้ การ่บัริ่หาร่งานี้ในี้วาร่ะการ่

ดำร่งต้ำแหนี้่งนี้ายกสมาคม 

ผมเสนี้อนี้โยบัาย 4 ดา้นี้ ในี้การ่ฟัื�นี้ฟั ูพื่ฒันี้า 

และเสร่ิมสร่้างความแข็งแกร่่งให้กับัสมาคม โดย

เร่ิ�มจาก 

ประการแรก ค่อ การ่ฟัื�นี้ฟัสูมร่ร่ถึนี้ะภายในี้

ของสมาคม ต้ั�งแต้่ การ่ปร่ับัทัศนี้คต้ิ (mindset) ของ

บัุคลากร่ทุกร่ะดับัชิั�นี้ การ่เสร่ิมสร่้างองค์ความรู่้ท้�

จำเป็นี้ในี้การ่ทำงานี้ การ่ปร่ับัร่ะบับัการ่ทำงานี้ท้�คล่องต้ัว เป็นี้ต้้นี้

ประการที่่� 2 ค่อ การ่เสร่ิมสร่้างความสัมพื่ันี้ธ์์กับัมิต้ร่ท้�

คบัหากันี้มาเก่าก่อนี้ ให้แข็งแกร่่งยิ�งขึ�นี้ ต้ั�งแต้่ JTECS อันี้เป็นี้

หนี้่วยงานี้ซึ�งต้ั�งมาควบัคู่กับัเร่าในี้ญ้�ปุ�นี้ หร่่อกับัองค์กร่ต้่าง ๆ  ของ

ญ้�ปุ�นี้ เชิน่ี้ METI, JETRO, JCC เปน็ี้ต้น้ี้ ขณะเดย้วกนัี้ กส็ร่า้งความ

ร่่วมม่อ ท้�ยังปร่ะโยชิน์ี้ต่้อกันี้กับัสถึาบัันี้เทคโนี้โลย้ไทย-ญ้�ปุ�นี้ ซึ�ง 

สมาคม เป็นี้ผู้ก่อต้ั�งขึ�นี้มา

ประการที่่� 3 ค่อ การ่ใชิ้ปร่ะโยชินี้์จากการ่เปล้�ยนี้แปลง

ด้านี้เทคโนี้โลย้ต้่าง ๆ ให้เกิดปร่ะโยชินี้์สูงสุด อาทิ เร่าสามาร่ถึ

ใชิ้เทคโนี้โลย้ดิจิทัลในี้การ่เข้าถึึง ผู้สนี้ใจจะร่ับัการ่อบัร่มสัมมนี้า 

ซึ�งอยู่ห่างไกลออกไปทั�วปร่ะเทศได้ ทำให้ ขอบัเขต้การ่ให้บัร่ิการ่ 

ของเร่าขยายต้ัวมากขึ�นี้ 

ขณะเด้ยวกันี้ สมาคมต้้องร่่วมพื่ัฒนี้าหลักสูต้ร่ใหม่ ๆ ท้�

จำเปน็ี้ สำหร่บััการ่ขยายต้วัทางอตุ้สาหกร่ร่มท้�สำคญัไดแ้ก ่Digital 

transformation, Industry 4.0, Green technology เป็นี้ต้้นี้

ประการสุดที่า้ย ซึ�งมค้วามสำคญัมาก คอ่ การ่มป้ฏิสิมัพื่นัี้ธ์์ 

กับัสมาชิิกของสมาคม กับัผู้ม้ส่วนี้ได้ส่วนี้เส้ยในี้กิจกร่ร่มสมาคม 

ต้ั�งแต้่วิทยากร่ ผู้เข้ยนี้หนี้ังส่อ ครู่สอนี้ภาษา เป็นี้ต้้นี้ เพื่่�อสมาคม

จะสามาร่ถึปร่บััเปล้�ยนี้ใหส้อดร่บัักบััความต้อ้งการ่ของสมาชิกิ และ 

ผู้ม้ส่วนี้ได้ส่วนี้เส้ยของสมาคม 

ท้�สำคัญอ้กปร่ะการ่หนึี้�ง ค่อ ความพื่ยายามขยายฐานี้

สมาชิิกนี้ิต้ิบัุคคล สมาชิิกสามัญ และวิสามัญ ให้คร่อบัคลุมกว้าง

ขวาง โดยเฉพื่าะสมาชิิกสามัญ ซึ�งสัดส่วนี้คนี้รุ่่นี้ใหม่ท้�สมัคร่เป็นี้

สมาชิิกของสมาคม ยังค่อนี้ข้างนี้้อย อันี้จะเป็นี้ข้อจำกัด ในี้การ่

พื่ัฒนี้าสมาคมให้เต้ิบัโต้อย่างยั�งย่นี้ในี้อ้ก 50 ปี ข้างหนี้้า
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