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ย์�
อนเวลาก่ลับัไปี เม่ื�อ 50 ปีกี่อ่นหนา้น่�  ก่ระบัวนก่ารต่้อต้้านสนิคุา้ญ่�ปีุน่

เริ�ม่ก่่อตั้วขึ�น และในม่หาวิท่ยู่าลัยู่เก่ษต้รศาสต้ร์ก่็ม่่ก่ารก่่อตั้�งชิม่รม่ 

ต่้อต้้านสินคุ้าญ่�ปีุน่ขึ�นในต้้นปีี 2514 จนก่ลายู่เป็ีนคุวาม่ร่สึ้ก่ร่วม่ก่นัในก่ารเคุลื�อนไหว 

ของนัก่ศึก่ษาคุวบัคุ่่ไปีก่ับัก่ารต่้อต้้านรัฐบัาลเผ่ด็้จก่ารท่หารภายู่ในปีระเท่ศ 

ในขณะนั�น และได้ม้่ก่่ารเดิ้นขบัวนใหญ่ในปี ี2517 เพื�อต้อ่ต้า้นก่ารเดิ้นท่างม่าเยืู่อน

ปีระเท่ศไท่ยู่ของ นายู่ท่านาก่ะ คุาคุุเอ นายู่ก่รัฐม่นต้ร่ญ่�ปีุ่นในขณะนั�น 

สู่ร้างควิามเจริญ์ก้าวิหน้าทางเศุรษ์ฐกิจ

และอุุตสู่าหกรรมขอุงป็ระเทศุ

50 ป ีส.ส.ท.
ม่�งมั�น พััฒนา ถี�ายทอด
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ก่่อนท่่�คุวาม่ขัด้แยู้่งจะรุนแรง และ

บัานปีลายู่จนก่ระท่บัคุวาม่สมั่พนัธีร์ะหวา่ง

ปีระเท่ศท่ั�งสอง ภายู่ใต้ส้ถืานก่ารณด์้งัก่ลา่ว 

หน่วยู่งานคุวาม่ช่ิวยู่เหลือท่างเศรษฐกิ่จ 

ภายู่ใต้้ก่ระท่รวงก่ารคุ้าระหว่างปีระเท่ศ

และอุต้สาหก่รรม่ของญ่�ปีุน่ (MITI: Ministry 

of International Trade and Industry) จึง

ได้้ม่่ก่ารปีรึก่ษาหารือก่ับัหน่วยู่งาน และ

นัก่วิชิาก่ารท่่�เก่่�ยู่วข้อง โด้ยู่ม่่จุด้มุ่่งหม่ายู่

ท่่�สำคุัญคุือ ...ภายู่ใต้้สถืานก่ารณ์ อารม่ณ์ 

คุวาม่ร่้สึก่ต้่อต้้านปีระเท่ศญ่�ปีุ่นท่่�คุรุก่รุ่น

อยู่่่เชิ่นน่� รัฐบัาลญ่�ปุ่ีน สม่คุวรพิจารณา

สนับัสนุนคุวาม่ร่วม่มื่อท่างเศรษฐกิ่จใน

ระด้ับัเอก่ชินต้่อปีระเท่ศไท่ยู่...

จาก่จุด้เริ�ม่ต้้นน่�  จึงพัฒนาไปีส่่

แนวคิุด้ของกิ่จก่รรม่คุวาม่ร่วม่มื่อท่่�ม่่ภาคุ

เอก่ชิน และรัฐบัาลญ่�ปีุ่น ซึ�งเปี็นฝ่่ายู่ของ

ผ่่้ให้ก่ารสนับัสนุน ได้้รวม่ต้ัวก่ันก่่อต้ั�งเปี็น 

สมาคมความร่วมม่อทางเศรษฐกิจ 

(ญ่ี�ปีุ�น-ไทย) (Japan Thailand Eco-

nomic Cooperation Society: JTECS) 

ในปีีพ.ศ. 2515 เพื�อท่ำหน้าท่่�รวบัรวม่ก่าร

สนับัสนุนท่างก่ารเงินส่งม่ายู่ังปีระเท่ศไท่ยู่ 

ขณะเด้่ยู่วกั่น JTECS ก่็จะยัู่งท่ำหน้าท่่�

ปีระสานงานเพื�อนำเท่คุโนโลยู่่ก่ารผ่ลิต้ 

และเท่คุโนโลยู่่ก่ารจัด้ก่ารใหม่่ ๆ ต้ลอด้ถืึง

ผ่่้เชิ่�ยู่วชิาญ และต้ำราเอก่สารต่้าง ๆ ม่า

ร่วม่สนับัสนุนก่ิจก่รรม่ของ ส.ส.ท่. สำหรับั 

ฝ่่ายู่ไท่ยู่นั�นได้้ม่่ก่ารก่่อต้ั�งเปี็น สมาคม- 

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ี�ปีุ�น) (Tech-

nology Promotion Association (Thai-

land-Japan: TPA) ในปีีพ.ศ. 2516 

โด้ยู่บัคุุคุลสำคุญัท่่�ม่่บัท่บัาท่อยู่่างสง่ 

คุือ อาจารย์ู่โก่อิจิ โฮซ่มิ่ ขณะนั�นท่่าน 

ด้ำรงต้ำแหน่งปีระธีานก่รรม่ก่ารบัริหาร

สม่าคุม่วัฒนธีรรม่แห่งเอเชิ่ยู่ (ABK) 

และปีระธีานก่รรม่ก่ารบัริหารสม่าคุม่ทุ่น 

ฝ่ึก่อบัรม่เท่คุนิคุโพ้นท่ะเล (AOTS) เป็ีน

บัุคุคุลต้้นคุิด้ และผ่ลัก่ด้ันให้บัุคุคุลฝ่่ายู่

ต้่าง ๆ ในวงก่ารธีุรก่ิจ และรัฐบัาลญ่�ปีุ่น 

ยู่อม่รับัในหลัก่ก่ารเคุารพคุวาม่เปี็นต้ัวต้น

ของ ส.ส.ท่. และ “ออก่เงินแต้่ไม่่ออก่ปีาก่ 

(kane wo dasu ga, Kuchi wo dasanai)” 

ในก่ารสนบััสนนุก่จิก่รรม่ของ ส.ส.ท่. ฯพณฯ 

สม่หม่ายู่ ฮุนต้ระก่่ล ในฐานะปีระธีาน 

ก่รรม่ก่ารก่ารก่่อต้ั� งสม่าคุม่ส่งเสริม่-

เท่คุโนโลยู่่ (ไท่ยู่-ญ่�ปีุ่น) ท่่านเป็ีนผ้่่แท่น

“
”

ฝ่�าย์ญ่�ปัุ�นจะให�การสนับสนุนทาง 

การเงิน	 (แก�ฝ่�าย์ไทย์)	 แต�จะไม�เขุ�าไปั

สั�งการ	(ด�านนโย์บาย์การดำาเนินงาน)

ฝ่่ายู่ไท่ยู่ในก่ารเจรจาท่ำข้อต้ก่ลงกั่บั 

เจ้าหน้าท่่�ฝ่่ายู่ต้่าง ๆ ของญ่� ปุ่ีน ม่่ก่าร

ก่ำหนด้เป้ีาหม่ายู่ หลัก่เก่ณฑ์์ และแนว

ปีฏิิบััต้ิไว้อยู่่างชิัด้เจน รวม่ไปีถืึงก่ารวาง

ราก่ฐานวัฒนธีรรม่ขององคุ์ก่ร โด้ยู่ม่่หลัก่

ก่ารสำคุัญ 

ปีระก่ารแรก่ “ฝ่า่ย่ญ่�ป่น่จะให้ก้าร

สนบ่สนน่ที่างการเงน่ (แกฝ่่า่ย่ไที่ย่) แต่่

จะไม่เข้ึ้าไปส่�งการ (ด้้านนโย่บาย่การ

ด้ำเน่นงาน)”

ปีระก่ารท่่�สอง “ช่องประสานงาน 

เพ่ย่งช่องเด้ย่่ว” ท่่�ก่�าหนด้ให้ก่ารสนบััสนนุ

ท่างก่ารเงิน และก่ารปีระสานงานท่ั�งหม่ด้ 

ต้้องผ่่านเพ่ยู่งชิ่องท่างเด้่ยู่ว คุือ JTECS ใน

ปีระเท่ศญ่�ปีุ่น

หลัก่ก่ารด้ังก่ล่าว ได้้ม่่ก่ารปีระก่าศ

ออก่ม่าอยู่า่งชิดั้เจน และผ่่ก้่อ่ต้ั�งท่ั�งสองท่า่น 
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ได้้ม่่ก่ารด้่แล รัก่ษา และปีฏิิบัั ติ้ต้าม่ 

อยู่่างเคุร่งคุรัด้ ก่ลายู่เปี็นปีัจจัยู่ท่่�สำคุัญยู่ิ�ง

ต้อ่ก่ารด้ำเนนิงานของคุน ส.ส.ท่. ในรุน่หลงั

ว้นที� 24 มกราคม พื่.ศ. 2516 ปีี

แรก่ท่่� ส.ส.ท่. เริ�ม่เปีิด้ท่ำก่ารบันชิั�น 5 ของ 

อาคุารม่่ลนิธีิอื�อจือเหล่ยู่ง โด้ยู่ม่่เหล่า

บัรรด้านัก่ศึก่ษา และผ่่้ผ่่านก่ารฝ่ึก่อบัรม่

ท่างเท่คุนิคุจาก่ญ่�ปีุ่นเป็ีนพลังขับัเคุลื�อนท่่�

สำคุัญ และเป็ีนฝ่่ายู่รับัก่ารสนับัสนุน 

ด้งัก่ลา่ว ม่ว่ตั้ถืปุีระสงคุเ์พื�อนำคุวาม่ร่ ้และ

เท่คุโนโลยู่ใ่หม่ ่ๆ  ม่าเผ่ยู่แพร ่และถืา่ยู่ท่อด้

ให้แก่่บุัคุลาก่รไท่ยู่ เพื�อสร้างคุวาม่เจริญ

ก่้าวหน้าท่างเศรษฐก่ิจ และอุต้สาหก่รรม่

ของปีระเท่ศ

โด้ยู่ก่ิจก่รรม่ของ ส.ส.ท่. ในระยู่ะ

เริ�ม่ต้้น เปี็นองคุ์ก่รท่่�ม่่นัก่ศึก่ษา และผ่่้ผ่่าน 

ก่ารฝึ่ก่งานจาก่ญ่�ปีุ่นเป็ีนหลัก่ ก่็ม่่ก่าร

เปีล่�ยู่นแปีลงโด้ยู่นัก่วิชิาก่าร ชิ่างเท่คุนิคุ 

นัก่วิท่ยู่าศาสต้ร์ และวิศวก่รท่่�ม่่คุวาม่ร่้สึก่

รว่ม่กั่บัเจต้นารม่ณ์ อดุ้ม่ก่ารณ์ของ  ส.ส.ท่. 

ได้้เข้าสนับัสนุน และช่ิวยู่ก่ำหนด้นโยู่บัายู่

ของ ส.ส.ท่. จนก่ระท่ั�งได้้พัฒนาเป็ีน 

เคุรือข่ายู่ท่่�สำคัุญในก่ารพัฒนาท่รัพยู่าก่ร

ม่นุษย์ู่ของปีระเท่ศไท่ยู่ และในปีี พ.ศ. 

2518 ส.ส.ท่. ม่่อาคุารสำนัก่งานใหญ่เปี็น

อาคุาร 3 ชิั�น บันเนื�อท่่� 2 ไร่เศษ อยู่่่ท่่�ถืนน

สขุมุ่วทิ่ ซอยู่ 29 ก่จิก่รรม่ต้า่ง ๆ  ได้ข้ยู่ายู่ตั้ว

ม่าก่ขึ�นอยู่่างรวด้เร็ว จนท่่�ท่ำก่ารคุบััแคุบัไม่่

เพ่ยู่งพอต้้องก่่อสร้างอาคุาร 6 ชิั�นหลังใหม่่

เพิ�ม่เต้ิม่ในเวลาต้่อม่า  

ก่ิจก่รรม่ของ ส.ส.ท่. ยู่ังคุงขยู่ายู่ต้ัว 

ต้่อไปีอยู่่างไม่่หยูุ่ด้ยู่ั�ง จนท่ำให้ต้้องด้ำเนิน

ก่ารก่่อสร้างสำนัก่งานใหม่่อ่ก่แห่งหนึ�ง

ท่่�พัฒนาก่ารซอยู่ 18 เป็ีนอาคุาร 7 ชัิ�น 

บันเนื�อท่่� 3 ไร่เศษ ในปี ีพ.ศ. 2541 ชิื�อ “อาคาร 

สถาบ้นส่งเสริมเทคโนโลยี” เพื�อเปี็น

ศ่นย์ู่ก่ลางด้้านงานฝึ่ก่อบัรม่ ศ่นย์ู่ท่ด้สอบั

ผ่ลิต้ภัณฑ์์และสิ�งแวด้ล้อม่ และศ่นยู่์สอบั-

เท่่ยู่บัปีรับัเท่่ยู่บัเคุรื�องม่ือวัด้อุต้สาหก่รรม่ 

ส่วนอาคุารสำนัก่งานท่่�สุขุม่วิท่ เปี็น

สำนกั่งาน และด้ำเนนิก่จิก่รรม่ด้้านโรงเรยู่่น

ภาษาญ่�ปีุ่น รวม่ทั่�งส่วนของสำนัก่พิม่พ์ 

ส.ส.ท่. 

ในปีี พ.ศ. 2550 นบััว่าเป็ีนก่ารต่้อยู่อด้ 

ก่ิจก่รรม่ของ ส.ส.ท่. คุรั�งสำคุัญ โด้ยู่ก่าร 

ขยู่ายู่บัริก่ารเป็ีนร่ปีแบับัของสถืาบััน

อดุ้ม่ศกึ่ษา เพื�อผ่ลติ้บัณัฑ์ติ้ และม่หาบััณฑ์ติ้ 

เฉพาะท่าง ปีอ้นส่่ภาคุอตุ้สาหก่รรม่โด้ยู่ต้รง

ภายู่ใต้้ชิื�อว่า “สถาบ้นเทคโนโลยีไทย-

ญ่ี�ปีุ�น” หรือ ส.ท.ญ่. 
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นอก่จาก่ก่ารให้บัริก่ารแก่่ภาคุ

อตุ้สาหก่รรม่แลว้ ส.ส.ท่. ยู่งัม่กิ่่จก่รรม่ CSR 

ท่่�จัด้ขึ�นปีระจำทุ่ก่ปีี  อาท่ิ  งานปีระก่าศผ่ล

รางวัลแก่ว่งก่ารอุต้สาหก่รรม่ คุอื  Thailand 

Quality Prize, KANO Quality Award, 

Thailand Kaizen Award, Thailand 

Lean Award,  และ Thailand 5S Award  

และก่ิจก่รรม่เพื�อเยู่าวชิน คุือ ก่ารแข่งขัน 

หุ่นยู่นต้์ ส.ส.ท่. ชิิงแชิม่ปี์ปีระเท่ศไท่ยู่ ก่าร

แข่งขันหุ่นยู่นต้์ ส.ส.ท่. ยูุ่วชิน และก่าร

แข่งขัน TPA PLC Competition รวม่ท่ั�ง

ก่จิก่รรม่เพื�อคุณุปีระโยู่ชิน์แก่สั่งคุม่ คุอื ก่าร 

จัด้ก่ิจก่รรม่วิ�งก่ารกุ่ศล ก่ารบัริจาคุหนังสือ

แก่่โรงเร่ยู่นในถิื�นทุ่รกั่นด้าร ก่ารปีล่ก่ปี่า 

และก่ารชิ่วยู่เหลือในด้้านก่ารเผ่ยู่แพร่

วิท่ยู่าก่ารต้่าง ๆ ผ่่านก่ารฝ่ึก่อบัรม่ และ

เชิิญบุัคุลาก่รในภาคุอุต้สาหก่รรม่ของ

ปีระเท่ศเพื�อนบัา้นเขา้รว่ม่ฝ่กึ่อบัรม่ก่บััภาคุ

อุต้สาหก่รรม่ไท่ยู่ท่่�สม่าคุม่ฯ 

จาก่วันนั�นถึืงวันน่� เป็ีนระยู่ะเวลา 

50 ปีี ส.ส.ท่. ได้้ด้ำเนินกิ่จก่รรม่อันเป็ีน

ปีระโยู่ชิน์ต้่อสังคุม่ และปีระเท่ศชิาติ้

ม่าอยู่่างต้่อเนื�อง จนท่ำให้เปี็นท่่�ร่้จัก่กั่น

อยู่่างก่ว้างขวางท่ั�งในวงก่ารธุีรกิ่จ และ

อตุ้สาหก่รรม่ รวม่ท่ั�งหนว่ยู่งานราชิก่ารต้า่ง ๆ  

ท่ั�งน่�ในวาระท่่� ส.ส.ท่. คุรบัรอบัก่าร

ก่่อต้ั�ง และก่ารด้ำเนินงาน 50 ปีี ส.ส.ท่. 

ยู่ังคุงมุ่่งม่ั�น และทุ่่ม่เท่ เพื�อนำคุวาม่ร่้ และ

เท่คุโนโลยู่ใ่หม่ ่ๆ  ม่าเผ่ยู่แพร ่และถืา่ยู่ท่อด้

ให้แก่่บัุคุลาก่รไท่ยู่ ขอเชีิญ่ท่านสมาชีิก

ทุกท่านร่วมชี่�นชีมความสำเร็จของ 

ส.ส.ท. ในงาน “TPA 50th Anniversary” 

ในว้นพื่ฤห้ัสบดีที� 26 มกราคม พื่.ศ. 

2566 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ โรงแรม 

The Athenee กรุงเทพื่ฯ

ก่ับังานสัม่ม่นาคุรั�งยู่ิ�งใหญ่ ภายู่ใต้้ 

ธีม่่งาน “Inspire Our Future” เพื�อสง่ต้อ่แรง

บัันด้าลใจในก่ารร่วม่พัฒนาปีระเท่ศไท่ยู่ 

ด�วยหั้วข�อที�ทวีความสำค้ญ่ตั้่อภาคเศรษฐกิจ และส้งคม กล่าวค่อ การเรียนร้�

ตั้ลอดชีีวิตั้ (Lifelong Learning) และ Climate Change อาวุธีไม่่ลับั แต้่รับัม่ือได้้ทุ่ก่

วิก่ฤต้ พร้อม่รับัม่ือก่ับัก่ารเปีล่�ยู่นแปีลงท่่�จะเก่ิด้ขึ�นในอนาคุต้ ก่ับั 4 ขุนพื่ล ผู้้�เชีี�ยวชีาญ่

จากหัลากสาขา

Lifelong Learning 

สรา้งระบับัก่ารเรยู่่นร่ต้้ลอด้ชิว่ติ้ เต้มิ่เต้ม็่เปีา้หม่ายู่ ผ่ลกั่ด้นัใหเ้ก่ดิ้ก่ารเรยู่่นร่อ้ยู่า่ง

ยู่ั�งยู่ืน

•	ด้ร.สุพจน์ เธี่ยู่รวุฒิ : Director, Digital Government Development Agency

•	ด้ร.วิโรจน์  จิรพัฒนกุ่ล :  CEO&Co-Founder, Skooldio  

Climate Change

ก่ารปีรับัต้ัวต้่อก่ารเปีล่�ยู่นแปีลงสภาพภ่ม่ิอาก่าศ และก่ารพัฒนาอยู่่างยู่ั�งยู่ืนใน

ระด้ับัโลก่

•	ด้ร.ก่ารด่้ เล่ยู่วไพโรจน์ : Executive Vice President of Future Tales Lab, 

Magnolia Quality Development Corporation Limited

•	ด้ร.สุรชิา อดุ้ม่ศัก่ดิ้� : Chief Innovation Officer and Executive Vice President, 

New Business, SCG Chemical Public Company Limited

ใหั�เกียรตั้ิดำเนินรายการโดย 

ด้ร.สม่เก่่ยู่รติ้ ต้ั�งกิ่จวาณิชิย์ู่ ปีระธีานสถืาบัันวิจัยู่เพื�อก่ารพัฒนาปีระเท่ศไท่ยู่ 

(ท่่ด้่อาร์ไอ)

ท่ั�งท่่านสม่าชิิก่ท่่�สนใจเข้าร่วม่งานสัม่ม่นา  สาม่ารถืสอบัถืาม่ข้อม่่ลเพิ�ม่เต้ิม่ หรือ

สำรองท่่�นั�งได้้ท่่� ฝ่่ายู่สื�อสารองคุ์ก่ารและสม่าชิิก่ โท่ร. 0 2258 0320-5 ต้่อ 1115 

และสำหรับัก่้าวต่้อไปี ส.ส.ท่. ยู่ืนยู่ันท่่�จะยึู่ด้ถืือเจต้นารม่ณ์เด้ิม่ในก่ารเปี็นผ่่ ้

สง่เสรมิ่คุวาม่ร่แ้ละเท่คุโนโลยู่ใ่หม่ ่ๆ  ม่าเผ่ยู่แพรแ่ละถืา่ยู่ท่อด้ใหแ้ก่บ่ัคุุลาก่รไท่ยู่ เพื�อสรา้ง

คุวาม่เจริญก่้าวหน้าท่างเศรษฐก่ิจและอุต้สาหก่รรม่ของปีระเท่ศสืบัไปี ด้้วยู่วิสัยู่ท่ัศน์ท่่�ว่า 

“ส.ส.ที่. ม่่งที่่�จะเป็นผูู้้นำในการส่�งสม สร้าง และเผู้ย่แพร่ว่ที่ย่าการ เพื�อย่กระด้่บ

ค่วามสามารถในการแขึ้่งขึ้่นขึ้องอ่ต่สาห้กรรมไที่ย่”  TPA
news


