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ปิด
ฉาก Thailand Kaizen Award 2010 ไปแล้วด้วยความภูมิใจและประทับใจ  

 ของผู้รับรางวัล ผู้ร่วมงาน คณะกรรมการและทีมงานคณะทำงานที่ได้รับ
เกียรติจาก ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตร ีให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและ

มอบรางวัล Thailand Kaizen Award 2010 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง  
คอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยมี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 

เลขาธิการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ รศ.ปราณี   
จงสุจริตธรรม อุปนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
ให้การต้อนรับ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)หรือส.ส.ท.
ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในประเทศไทย เกิดการแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกระบวนการในการปรับปรุงงานและ
เทคโนโลยีช่วยการบริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการนำกิจกรรม

เสนอแนะ โดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วย
บริหารกระบวนการผลิตและขยายผลการดำเนินกิจกรรม 
ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรกลจนประสบผลสำเร็จในระดับ
อัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติและมีการนำผลงานต่างๆ ออก
เผยแพร่ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมไทยให้สูงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสังคมอุดม
ปัญญาและเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน 

ของอุตสาหกรรมไทย 

พัฒนาศักยภาพของคนและองค์การ 

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
นายกรัฐมนตรี
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ในปีนี้สมาคมฯ ได้จัดการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบชิงชนะเลิศ 
เพื่อรับ ThailandKaizenAward2010 ขึ้น วันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยได้แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ  

➲ Kaizen Suggestion System (KSS) เป็นการปรับปรุง
กระบวนการโดยไม่มีสิ่งประดิษฐ์ หรือมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นระบบที่ขับเคลื่อน 
เคลื่อนไหวด้วยตนเอง (Manual) 

➲ Automation Kaizen เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหว หรือ
เคลื่อนที่โดยใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก เข้ามาเกี่ยวข้อง 

➲ Karakuri (Un-Plug) Kaizen เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหว 
หรือเคลื่อนที่เหมือนกับ Automation Kaizen โดยไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้หลัก
กลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด เป็นต้น 
หรือมีการสะสมพลังงานเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ 

ภายในงานนอกจากการนำเสนอผลงาน Kaizen แล้วยังได้จัด
ให้มีนิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่ผ่านเข้าร่วม  
ชิงชนะเลิศ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท์ จำกัด บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท บี เอส 
เมทัล จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด บริษัท ซี.พี. ค้าปลีก
และการตลาด จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) บริษัท 
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด และบริษัท ระยองโอเลฟินส์ 
จำกัด 

สำหรับการประกวดผลงาน Kaizen ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็นผลงานประเภท Kaizen Suggestion 
System จำนวน 76 ผลงาน จาก 26 องค์การ ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศจำนวน 17 ผลงาน จาก 13 องค์การ ผลงานประเภท Auto-
mation Kaizen มีผู้ส่งผลงานจำนวน 14 ผลงาน จาก 11 องค์การ ผ่าน
เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 ผลงาน จาก 8 องค์การและผลงานประเภท 
Karakuri (Un-pung) Kaizen มีผู้ส่งผลงานจำนวน 10 ผลงานจาก 7 
องค์การ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 4 ผลงาน 4 องค์การ  

โอกาสนี้ นอกจากนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิด
และมอบรางวัลแก่ผลงานและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน Kaizen แล้ว
ท่านยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและขอ
ขอบคุณสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ได้จัดให้มีการประกวด
ผลงานที่สร้างสรรค์เช่นนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การยกระดับการพัฒนาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ดีขึ้น  

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ เศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ และของโลกเกิดความผันผวนไม่แน่นอนและมีการแข่งขัน
กันตลอดเวลาเช่นในปัจจุบันนี้ การประกอบกิจการต่างๆ จึงมีความ
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ปรับตัวและยกระดับการดำเนินงานในทุกๆ 
ด้านให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการของไคเซ็น (Kaizen) ที่องค์การ
ต่างๆ ได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อ
ความจำเป็นดังกล่าวได้ส่วนหนึ่ง  

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ไคเซ็น เป็นการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ดีที่สุด โดยมีกลยุทธ์ในการปรับปรุงที่
สร้างสรรค์ มุ่งไปสู่ความสะดวกสบายในการทำงานและความสบายใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ อาจกล่าวได้ว่าไคเซ็นเป็นการ
แก้ไขปัญหาด้วยความพยายามของมนุษย์โดยใช้เครื่องมือหลายอย่าง
เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนี้ หลักการของไคเซ็นยังเป็นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่หลากหลาย 
สามารถนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพของคนและองค์การอย่างเป็นระบบและหากองค์การทุกระดับ
ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้นำหลักการ
บริหารที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน จะสร้างความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าให้แก่องค์การมากขึ้น 

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น ด้วยการจัดให้มีเวที
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านการประกวดผลงานไคเซ็น เพื่อรับรางวัล Thailand Kaizen Award 
มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในระบบการบริหาร
งานขององค์การต่างๆ มากขึ้น  

การจัดงานมอบรางวัล Thailand Kaizen Award ทุกครั้ง
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่
นำระบบไคเซ็น มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานจนประสบผล
สำเร็จ สามารถขยายผลไปสู่การมีเครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบ
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและเป็นการวัดระดับการดำเนินระบบบริหาร
งานและการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว
ยังทำให้องค์กรต่างๆ ได้เห็นประโยชน์และนำไปใช้ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทยอีก
ทางหนึ่งด้วย
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ผลการประกวด 

Thailand Kaizen Award 2010

ประเภทAutomationKaizen
Golden Award (ได้รับทุนทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

จำนวน 20,000 บาท)  
 ผลงาน “เครื่องตัดท่ออัตโนมัติ” 
 กลุ่ม Tube Cutting Production I  
 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) 
SilverAward(2 รางวัล)  
 ผลงาน  ชุดดันกระบะข้าวอัจฉริยะ 
 กลุ่ม D-Dragon บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 
 ผลงาน ซุปเปอร์ คลีนเนอร์  
 กลุ่ม A2-Art บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 
BronzeAward(4 รางวัล)  
 ผลงาน  Guage Check คอตัน Auto 
 กลุ่ม Backup บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)    
 ผลงาน การปรับปรุงกระบวนการมาร์คสีคอยล์สปริง 
 กลุ่ม C-Force บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด 
 ผลงาน ลดการสูญเสียทองแดงที่ Process Acid Clean 
 กลุ่ม Gadget Team บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง  
 คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
 ผลงาน รางอัจฉริยะ 
 กลุ่ม คนเหล็ก 2010 บริษัท บี เอส เมทัล จำกัด (สาขา 2) 
ExcellenceTechnique
 ผลงาน เจาะรูเสื้อสูบ CA 
 กลุ่ม KK Kaizen 2 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 
ประเภทKarakuri(Un-plug)Kaizen
SilverAward(2 รางวัล)  
	ผลงาน  “กระเช้าติดหัวเครน” 
 กลุ่ม FLAIR การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ผลงาน  “ลดเวลาการทำงานของเครื่องอัดตะกอนดิน” 
 กลุ่ม เค-ชิ-โก-มุ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 
BronzeAward(2 รางวัล)  
 ผลงาน  “มองเห็นเรือใบ” 
 คุณกิจจา บางชวด  
 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด 

 ผลงาน  “สั้น เร็วโดยไร้พลังงาน” 
 คุณนำชัย วงศ์ประเทศ  
 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
ประเภทKaizenSuggestionSystem(KSS)
Golden Award (ได้รับทุนทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

จำนวน 20,000 บาท)  
 ผลงาน “เครื่องดันลำไส้” 
 คุณสัมฤทธิ์ เรืองจันทร์  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
SilverAward(2  รางวัล)  
 ผลงาน “กางเกงผ้าอ้อมซักได้” 
 คุณกฤติกา หนูเกลี้ยง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 ผลงาน  “หุ่นช่วยน้อง” 
 คุณกาญจนา ยอดศรี  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
BronzeAward(2 รางวัล)  
 ผลงาน “1+1+1+1=1” 
 คุณวิจิตร ลีลา  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด 
 ผลงาน “ดันได้ง่าย...ง่าย” 
 คุณบุญส่ง  แก้วกองนอก  
 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ปทท.) จำกัด 
ThinkoutoftheboxAward
 ผลงาน “รถจัดสินค้าเอนกประสงค์” 
 คุณคุณนฤชัย เพ็ชรคุ้ม บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด 
KSSTrophy (รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลงาน KSS ผ่านเข้า

รอบชิงชนะเลิศ 3 ผลงาน) 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 ผลงาน “เครื่องดันลำไส้” 
 ผลงาน “กางเกงผ้าอ้อมซักได้” 
 ผลงาน “หุ่นช่วยน้อง” 
Kaizenwebvote  
 ผลงาน  “รางอัจฉริยะ” 
 กลุ่ม คนเหล็ก 2010  บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด สาขา 2 
KaizenBoothvote
 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด 
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