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ปดฉากลงแลวกับงาน Thailand Kaizen week 2008 ที่จัดขึ้นโดย

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เมื่อวันที่ 7-10 ตุลาคม 2551 ณ 

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม ภายในงาน

ไดรับเกียรติจากนายปราโมทย วิทยาสุข อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปน

ประธานในพิธีเปดงาน โดยมี ดร.บัณฑิต โรจนอารยานนท ผูอำนวยการสมาคมฯ 

นายอนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ ผูอำนวยการสายงานการศึกษาฝกอบรบและ

วินิจฉัยใหคำปรึกษา พรอมดวยคณะกรรมการพิจารณาผลงานไคเซ็น รวมพิธี

เปดงาน 

นอกจากนี้ ผูรวมงานยังไดรับความรูในเรื่องของไคเซ็นจากการ

บรรยายพิเศษในหัวขอ “Quick & Easy KAIZEN: How to Level Up KAIZEN” 

โดย Mr.Bunji TOZAWA งาน Thailand Kaizen week 2008 มีผูสงผลงาน

เขาประกวดเปนจำนวนมากทั้งในประเภทบุคคลและประเภทกลุม ซึ่งการนำ

เสนอผลงานแตละผลงานนั้นอัดแนนดวยเนื้อหาสาระและความสนุกสนาน 

และในปนี้ยังไดเปดโอกาสใหเยาวชนระดับอุดมศึกษาไดนำเสนอผลงาน 

Thailand Kaizen Kid อีกดวย TPA News ฉบับนี้เก็บผลการตัดสินมาฝาก 

 

Kaizen Suggestion System Award 2008 (ประเภทบุคคล) 
Booth Vote 

✪ ผลงาน “การเปลี่ยนวิธีการพิมพกลองไลน 1” โดย คุณโยธิน พันธพุฒ 

บริษัท ยูโรเปยนเบเกอรี่ จำกัด 

Silver Award (4 รางวัล) 

✪ ผลงาน “โตะตัดกระดาษลูกฟูก” โดย คุณอุทิศ โคตรชาดา บริษัท 

เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด 

Thailand Kaizen week 2008 
✪ ผลงาน “เครื่องหั่นมะเขือเปราะ” โดย คุณศิริรัตน 

เอื้อใจ บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จำกัด 

✪ ผลงาน “Super Transport” โดย คุณพงศพิสุทธิ์  

นนทสิงห บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

✪ ผลงาน “อุปกรณเช็ดทำความสะอาดตะแกรง” โดย 

คณุปรยีะ บวัขำ บรษิทั รอยลัปอรซเลน จำกดั (มหาชน) โรงงาน 1 

Golden Award 

✪ ผลงาน “กลองสะดุด... (รัก)” โดย คุณทัศโนปกรณ 

ทองเขียว บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจน เทคโนโลยีส (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

Think Out of The Box Award จาก Mr.Bunji TOZAWA 

✪ ผลงาน “กลองสะดุด... (รัก)” โดย คุณทัศโนปกรณ 

ทองเขียว บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจน เทคโนโลยีส (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

TPA Automation Kaizen Award 2008 (ประเภทกลุม) 
Booth Vote 

✪ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 

ปกธงชัย 

Excellence Technique Award 

✪ ผลงาน “เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ 4 จุด” บริษัท เดลตา 

อิเลคโทรนิกส (ประเทศไทย) จำกัด 

รางวัลสำหรับผลงานที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ (2 รางวัล) 

✪ ผลงาน “ดูดมาตรวจ” บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จำกัด (มหาชน) ปกธงชัย 

✪ ผลงาน “เครื่องอัดสปริงอัตโนมัติ” บริษัท สยามชิตะ 

จำกัด 

Bronze Award (2 รางวัล) 

✪ ผลงาน “เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ 4 จุด” บริษัท เดลตา 

อิเลคโทรนิกส (ประเทศไทย) จำกัด 

✪ ผลงาน “Modify Conversion Change Hit Package 

Type QFP44/56P ตัด 2 เปน 4 Out put 5 เปน 10” บริษัท โอกิ 

(ประเทศไทย) จำกัด 
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รวมรักตนไม ลดภาวะโลกรอน 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โดยฝายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการปลูกปา

ลดภาวะโลกรอน ซึ่งไดนำสมาชิกสมาคมกวา 30 ทาน ไปรวมทำกิจกรรมรักตนไม ซึ่งเปนการบำรุงปาใหคงอยูอยางถาวร ณ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 ที่ผานมา และยังไดรวมกันบริจาคอุปกรณ

ปลูกตนไม ไมวาจะเปนจอบ เสียม มีดขอ บุงกี๋ ใหกับทางเขตรักษาพันธุฯ ไวใชในโอกาสตอไป 

Silver Award (2 รางวัล) 

✪ ผลงาน “เครื่องลำเลียง Transfer Tool อัตโนมัติ” 

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จำกัด 

✪ ผลงาน “เปดพิศดาร (Amazing Open)” บริษัท ไดกิ้น 

คอมเพรสเซอร อินดัสทรีส จำกัด 

Golden Award 

✪ ผลงาน “เครื่องปอกสาย Power & Control Cable” 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (บางกรวย) 

 

สถาบันการศึกษาที่เขารวมนำเสนอผลงาน  

Thailand Kaizen Kid (ระดับอุดมศึกษา) 
✪ ผลงาน “การพัฒนาเครื่องตัดหญาแบบใบมีดขบตัด” 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

✪ ผลงาน “เครื่องปดแกสอัตโนมัติ” ภาควิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฎหมูบานจอมบึง 

✪ ผลงาน “ระบบควบคุมหนาตางปด-เปดอัตโนมัติเมื่อ

ฝนตก” ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท-

ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

✪ ผลงาน “การปรับปรุงอยางตอเนื่องสำหรับการสรางระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดน้ำหนักกระดาษ” ภาควิชาอุตสาหกรรม

อุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

✪ ผลงาน “การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผน 

โดยการประยุกตใชการปรับปรุงอยางตอเนื่องรวมกับการออกแบบการทดลอง” 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

✪ ผลงาน “เครื่องบีบอัดและคัดแยกที่เปดกระปองอลูมิเนียมอัตโนมัติ” 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

✪ ผลงาน “Modern Walker” ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาล-

ศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

✪ ผลงาน “จำลองการประกอบชิ้นสวนแบบยืดหยุนอัตโนมัติ” มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

✪ ผลงาน “กระบวนการพับตะขอรับกระเบื้องอัตโนมัติ” มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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