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Special Interview

เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2563

มิซูมิ หนุนเยาวชนไทย

อุตสาหกรรม 
การผลิตช้ินส่วนมาตรฐานทั้ง รถยนต์ เครื่องจักร หุ่นยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

ไฟฟ้า ขึ้นรูปแม่พิมพ์ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งอุตสาหกรรมขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้คร�่าหวอดในอุตสาหกรรมมากว่า 

20 ปี ด้วยประสบการณ์ และการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท�าให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิซูมิ มีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพที่หลากหลาย รวมทั้ง ก่อให้เกิดประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนอนาคตที่

ยั่งยืนแก่เยาวชนไทย

January 2020 ●  No. 277

Mr. Satoshi Morishima 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำากัด

วารสาร TPA News ฉบับนี้ สัมภาษณ์พิเศษ Mr. Satoshi 

Morishima กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ในโอกาสพเิศษท่ีให้การสนบัสนนุการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์

ประเทศไทย ประจ�าปี 2563 เปิดมุมมองการบริหาร การให้ความ

ส�าคัญกับภาคการศึกษา ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดความรู ้

ความสามารถของเยาวชนไทย ถือเป็นการยกระดับ ไปสู่การพัฒนา

บุคลากรครั้งส�าคัญของงานอุตสาหกรรมไทย

บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 

ปี พ.ศ.2540 โดยได้เริ่มจัดจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่ 

เหมาะสม พร้อมการจัดส่งอย่างรวดเร็ว มีสินค้าหลากหลายมากถึง 

16 ล้านรายการ 2,650 แบรนด์ โดยการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มมิซูมิ

ประกอบด้วย
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รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงสินค้า อีกทั้งเพื่อการน�าเสนอให้เห็น 

เป็นรูปธรรม ยังสามารถดาวน์โหลด CAD DATA เพื่อดูผลิตภัณฑ์

แบบ 2D, 3D ได้เช่นกัน

ส�าหรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนั้น เนื่องจากปัจจุบันแนว-

โน้มอุตสาหกรรมไทยเริ่มหันมาผลิตโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

(Automation) มากขึ้น และพยายามลดจ�านวนทรัพยากรบุคลากร

หน้างาน เพื่อลดการเกิดปัญหา Human Error รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งมิซูมิเล็งเห็นความส�าคัญในจุดนี้ จึงเน้นรุกการ

ตลาดผลติชิน้ส่วน FA (Factory Automation) เป็นหลกั และเนือ่งจาก

ปัจจุบนับรษัิททีเ่น้นจัดจ�าหน่ายช้ินส่วนนัน้  ไม่ได้มแีค่มซูิมเิพยีงบรษิทั

เดียว ยังมีอีกหลายแบรนด์ หลายบริษัทที่จ�าหน่ายชิ้นส่วนนี้เช่นกัน 

แต่เนื่องจากในหนึ่งโปรเจ็คจ�าเป็นต้องใช้สินค้าที่หลากหลาย หาก

ลูกค้าต้องการสินค้าที่ครบถ้วนก็ต้องสั่งจากหลายๆ แบรนด์รวมกัน 

ซึ่งหลายครั้งลูกค้าอาจจะไม่สะดวก และต้องเสียเวลาในการค้นหา

จากหลายที่หรือติดต่อหลายบริษัท มิซูมิจึงเข้ามาช่วยลดขั้นตอน 

เหล่านี้ลง โดยการเป็นพันธมิตรร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ

จ�าหน่ายชิ้นส่วนหลากหลายแบรนด์ได้ในมิซูมิที่เดียว (One Stop) 

จึงเกิด MiSUMi VONA ขึ้น
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1.  ธุรกิจ FA เก่ียวกับชิ้นส่วนประกอบมาตรฐานส�าหรับใช้

ในโรงงานระบบอัตโนมัติและการใช้งานอื่นๆ

2.  ธุรกิจชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์, แม่พิมพ์ที่

ใช้ในการผลิตรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.  ธุรกิจ VONA (Variation & One-stop by New Alliance) 

จ�าหน่ายสินค้าแบรนด์อื่น นอกเหนือจากแบรนด์มิซูมิ ควบคู่ไปกับ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ มิซูมิ  ให ้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ 

หลากหลาย และครบวงจรในที่เดียว และได้สินค้าที่มีคุณภาพ 

ภายใต้รูปแบบธุรกิจการจัดจ�าหน่ายแบบใหม่

สินค้าที่ขายภายใต้ธุรกิจ VONA ประกอบไปด้วยส่วน

ประกอบส�าหรับเครื่องจักรในการผลิต และการบ�ารุงรักษา รวมถึง

สินค้าเพื่อการซ่อมแซม และการใช้งาน (MRO) โดยพันธมิตรที่เข้า

ร่วมกับมิซูมิ นั้นมีมากมาย เช่น Mitsubishi, SMC, Molex, Pana-

sonic, Sanyo Denki เป็นต้น โดยลูกค้ากลุ่มหลักๆ จะเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ และกลุ ่มอุตสาหกรรมทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการบรหิารงาน เปา้หมาย นโยบาย และวธิกีาร

นโยบายของมิซูมิ เน้นจ�าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ส่งสินค้า

ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า และในราคาที่เหมาะสม 

โดยมิซูมิมีการจัดส่งสินค้าทั้งจากประเทศญี่ปุ ่น จีน อินโดนีเซีย 

และประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดส่งสินค้าทางเครื่องบินทุกวัน โดยใช้ 

เวลาส่ง 3 วัน ส�าหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มิซูมิสามารถส่งได้

ไวสุดภายในวันที่สั่งสินค้า เช่น สั่งสินค้าวันนี้ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง

มิซูมิ จะจัดส่งให้ในวันเดียวกัน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ส่ัง  

หรือสั่งก่อน 16.00น. จะจัดส่งให้ภายใน 1 วัน เป็นต้น ซึ่งอัตราการ

ส่งของตรงเวลาของมิซูมินั้นสูงถึง 99.9%

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกดูผลิตภัณฑ์ของมิซูมิได้จาก

หน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ในปัจจุบันลักษณะการท�างานไม่ได้

มีแต่เพยีงใช้คอมพวิเตอร์ท�างานเท่าน้ัน มซิมูจิงึเพิม่ช่องทางให้ลกูค้า

สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันทาง

โทรศัพท์มือถือ โดยมีรูปแบบ หน้าตา เนื้อหา และการเข้าถึงข้อมูล

ของผลิตภัณฑ์นั้น เหมือนหน้าเว็บไซต์ ท�าให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก
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นอกจากนีเ้พือ่ให้ลูกค้าได้รบัสินค้าทีม่คุีณภาพ ตรงตามความ

ต้องการให้ได้มากทีส่ดุ ลกูค้าสามารถเข้าไปดรูปูผลติภณัฑ์ทัง้หมดได้

ทางหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ

ขนาด ระยะของผลติภณัฑ์ทีส่ัง่ผลติได้ จาก CAD DATA ทีท่างมซิมูไิด้

ออกแบบไว้ ช่วยลดความผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึง

พอใจสูงสุด

ในวันที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย มิซูมิได้มีการปรับตัวเพื่อ

ก้าวน�าเทคโนโลยี นอกจากพัฒนาตัวเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเพื่อ

ให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานแล้ว มิซูมิยังน�าเครื่องมือที่เหมาะสม 

อย่าง Monozukuri น�ามาปรับใช้กับระบบในมิซูมิ ทั้งการผลิต และ

พัฒนาแอปพลิเคชัน ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการสั่งสินค้า เช่น

หลังลูกค้าสั่งสินค้าแล้วเรามีการจัดการต่ออย่างไร เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

สินค้าตรงตามที่ต้องการ และลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีก

ยกตัวอย่าง ก่อนหน้านี้ลูกค้าต้องมาส่ังซื้อชิ้นส่วนที่โรงงาน 

และกรอกใบเสนอราคาผ่านกระดาษ แต่ปัจจบุนั มซิมู ิได้มกีารเปลีย่น

รูปแบบเป็นสามารถกดส่ังสินค้า ออกแบบสินค้าได้ทั้งทาง

หน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน โดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึง

โรงงาน นอกจากนี้เมื่อมีการสั่งผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น 

ทางมิซูมิก็จะน�าสินค้าตัวนั้นๆ ลงเว็บไซต์เพิ่มลงในประวัติ

สินค้าทั้งหมด เป็นการปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ

มิซูมิ และเพิ่มทางเลือกในการสั่งซื้อใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

เหตุผลในการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน 

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำาปี 2563

มิซูมิให้การสนับสนุนการแข่งขันทางด้านหุ่นยนต์ใน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หลังจากขยายการผลิตมา

ประเทศไทย ได้ลองค้นหาการแข่งขันหุ่นยนต์ในไทย จนมา

พบกับการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย จึงมี

ความสนใจ และเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาเยาวชน

ไทย และต้องการสนบัสนนุนกัเรยีน นกัศึกษาในประเทศไทย 

ให้มีศักยภาพทางด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์

“ปัจจบุนัประเทศไทยมอีตุสาหกรรมทีม่ฐีานการผลติ

ขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์ และ

ระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรม 

ผลติภณัฑเ์ดน่ของบรษิทั เหตใุดลกูคา้ถงึเลอืกมซิมูิ

ผลิตภัณฑ์เด่นของมิซูมินั้น หลักๆ จะเป็นธุรกิจ FA ซึ่ง

ส่วนมากจะเป็นชิน้ส่วนทีใ่ช้ในเครือ่งจกัร หุน่ยนต์ และยานยนต์ 

เช่น Coupling, Vernier, ท่อสายลม, Mold (แม่พิมพ์) เป็นต้น 

ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว กรณีเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีใน MiSUMi Catalog ลูกค้าสามารถสั่งท�าได้ 

โดยให้ทาง Technical Staff ของมิซูมิออกแบบ ทั้งนี้ลูกค้า

สามารถเลือกระยะ ความยาว ประเภทการใช้งานของผลิตภัณฑ ์

ได้จากแค็ตตาล็อก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 5-10 วัน 

ข้ึนอยู่กับความละเอียดของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ลูกค้ายังสามารถดูแบบ

ผลิตภัณฑ์แบบ 3D ได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของมิซูมิแบบ 

Real Time ได้เช่นกัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถ ตรวจสอบได้ว่าหากใช้

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้ว สามารถน�าไปใช้กับเครื่องจักรได้จริงหรือไม่  

ระยะถูกต้องตามที่ต้องการไหม ช่วยลดความผิดพลาดทางด้านการ

ออกแบบ (CAD DATA สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในหน้าเว็บไซต์)

วิธีการขับเคลื่อนองค์กรตามกระแสเทคโนโลยี

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าตลอดเวลา เพราะฉะนั้น

พฤติกรรมผู้บริโภค (ลูกค้า) มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยี 

มซิมูมิกีารรักษามาตรฐาน การจดัการด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ เพือ่

ไม่ให้เกิดปัญหาการเคลมจากลูกค้า เราจึงมีการตรวจเช็ค ตรวจสอบ 

จากทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นก่อนจัดส่งเสมอ
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ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ศักยภาพของประเทศในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มความต้องการระบบ 

หุ่นยนต์ในประเทศแล้ว ยังมีวิทยาการองค์ความรู้ และบุคลากรที่

สามารถได้รับการส่งเสริมได้อีกด้วย”

นอกจากน้ี นักเรียน นักศึกษาในประเทศไทยนั้น มีความ

สามารถมากขึ้น ทั้งยังให้ความสนใจ และให้ความส�าคัญกับหุ่นยนต์

หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ มิซูมิมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้สอนนักเรียน 

นกัศึกษา ในการใช้โปรแกรมออกแบบ 2D, 3D ของ CAD, สอนพืน้ฐาน

การใช้งานชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น โดยทางมิซูมิมีทีมงาน Technical 

Staff ช่วยสอน อธบิายวธิกีารใช้โปรแกรม รวมถงึเทคนคิการออกแบบ

ในเชิง Technical กรณีอยากได้ข้อมูลส�าหรับการศึกษา 

สามารถขอแคต็ตาลอ็กหรอืเข้าไปดาวน์โหลด เพือ่ศกึษาข้อมลูได้จาก

หน้าเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชันหัวข้อ Technical Data ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลหน่วยมาตรฐาน SI, วิธีค�านวณปริมาตรหรือพื้นท่ี, ข้อมูลของ

วัสดุ, การใช้งาน, เกรดสินค้า, ลักษณะ

ของชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของ

ทั้งชิ้นส่วน และเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน นกัศกึษา และ

นักออกแบบมือใหม่ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่ง

แค่เรยีนจากในห้องเรียนอาจจะได้ข้อมลู

ไม่เพียงพอ แล้วต้องการศึกษาเพิ่มเติม 

สามารถน�าไปเป็นคูม่อืหรอืข้อมลูอ้างองิ 

เป็นไอเดียต่อยอดส�าหรับออกแบบให้

พัฒนาต่อไปได้

“มิซูมิมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรให้ควำมส�ำคัญกับภำคกำร

ศึกษำ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำ ต่อยอดเด็กไทย ถือเป็นกำร

ยกระดับ ไปสู่กำรพัฒนำบุคลำกรของชำติในอนำคต โดยถือเป็น

ภำรกจิทีส่�ำคญัซึง่จะเดนิหน้ำต่อไปควบคูก่บักำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง

ไม่หยุดยั้ง”  Mr.Satoshi Morishima กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิซูมิ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวปิดท้าย

It’s All About Time 


