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รศ.ดร.นพ.พชิติ สวุรรณประกร รองประธานมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ให้เกียรตเิป็นประธานพธิปิีดและมอบรางวลั Thailand 5S Award 2011 ครัง้ 10 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดย
มี ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย กรรมการบริหาร คณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ

ระบบการบริหารงาน 5ส เป็นระบบที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัย มี
มาตรฐาน สร้างวนิยั ก่อให้เกดิการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อการท�างาน 

ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือจากลูกค้าด้านคุณภาพ อีกทั้งเป็นการประหยัด
ทรพัยากร ลดปัญหามลภาวะและความสูญเปล่าของการท�างาน ก่อให้เกดิผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งไปสู่การผลิตแบบ Skill Management และระบบบริหารใน
ระดับสูงขึ้น เช่น TPM และ TQM เพื่อให้การด�าเนินงาน 5ส เป็นไปในแนวทาง
ที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาขึ้นสู่ระดับสากลได้ จึงต้องมีการเปรียบเทียบการ
ด�าเนินงาน 5ส ระหว่างองค์กร เป็นการสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้จรงิจากองค์กรทีไ่ด้รบัรางวัลในการจดัท�าและประยกุต์
ใช้ 5ส ตลอดจนเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้แก่องค์กรต่างๆ 

สมาคมฯ ได้จัดเวทีแข่งขันให้กับองค์กรที่ด�าเนินงาน 5ส เพื่อรับ
รางวัลจากการประกวดรางวัล 5ส ประเทศไทย หรือ Thailand 5S Award 

และเพื่อการพัฒนาสู่รากฐานให้แก่องค์กรไปสู่ความส�าเร็จ โดยอาศัย
เกณฑ์รางวัลเป็นแรงผลักดันภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนาระบบ 5ส ขององค์กร ให้เกิดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพ (Efficiency) และประสทิธผิล (Effective-

ness) ในการท�างานมากที่สุด
2. เพือ่ปรบัปรงุระบบการบรหิารงาน ตัง้แต่ระดบั

สูงขององค์กรไปจนถึงระดับ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นรูปธรรมได้
อย่างตรงจุด โดยมีดัชนีชี้วัด 
(Indicator) ที่เหมาะสม

3. เพื่อพัฒนาและยก
ระดับความสามารถในการแข่งขนั
ให้กับวงการอุตสาหกรรมไทย

Thailand 5S Award 2011

รางวัล
ประเทศไทย5ส
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4. เพือ่ได้รบัทราบและเกดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ใน
การท�ากิจกรรม 5ส ซึ่งกันและกัน

5.  เพือ่รณรงค์การท�ากจิกรรม 5ส ให้คงไว้ซึง่มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง

รางวัล 5ส ประเทศไทย “Thailand 5S Award” ในปี 2011 นี้ 
จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ซึ่ง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
หรือ ส.ส.ท. เป็นผู้ด�าเนินการ ในปีน้ีก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-29 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนน
วิภาวดี-รังสิต โดยภายในงานจะเป็นการน�าเสนอขององค์กรดีเด่นที่
น�าระบบ 5ส มาใช้จนประสบผลส�าเร็จ ซึ่งมี 10 องค์กร คือ 

➲  บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด
➲  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) (ชลบุรี)
➲  บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
➲  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (บางนา)
➲  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี)
➲  บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด
➲  บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) จ�ากัด
➲  บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
➲  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด
➲  บริษทั อูซอู ิอนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด

นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษ เรื่อง “แก่นแท้ 5ส กับการ
ประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” โดย คุณสุพัฒน์ เอื้องพูล
สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
พร้อมทั้งยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบความส�าเร็จ 
จากการด�าเนินระบบ 5ส จากองค์กรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ในแต่ละปีจะมีองค์กรที่ได้รับรางวัล โดยได้แบ่งระดับของ
รางวัลดังนี้ 

➲  Diamond Award
➲  Golden Award    
➲  Silver Award   
➲  Bronze Award     

 ➲  Certificate

ในการจัดงาน Thailand 5S Award  สมาคมฯ ได้เดินหน้า
ผลักดันการท�า 5ส อย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้เวทีนี้เป็นที่เผยแพร่การ
ด�าเนนิงาน 5ส สูส่าธารณชน เพือ่เป็นแรงกระตุน้ให้กบัองค์กรอืน่ๆ มี
ความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับ
สงัคมและประเทศชาติอย่างต่อเนือ่งและน�าความรูแ้ละประสบการณ์
ทีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อสงัคมและต่อ
ตัวเอง ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มประเภทรางวัลพื้นที่ดีเด่น เพื่อรับ 5S 
Model Award เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้องค์กรมคีวามม่ันใจ
ในการประยุกต์ใช้ 5ส ในการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์และ Preventive Maintenance Award เป็นการ
ตรวจประเมินวัดผลระบบบ�ารุงรักษาขององค์กรเพื่อต่อยอดสู่ Thai-
land 5S Award นอกจากนีเ้พือ่เป็นขวัญ ก�าลังใจ ให้กับองค์กรทีผ่่าน
รอบการตรวจพื้นที่ด�าเนินกิจกรรม ณ สถานประกอบการจริงรอบ
สดุท้าย จงึได้มอบประกาศนยีบตัรรบัรองหน่วยงาน ทีไ่ด้คะแนนผ่าน
ตามเกณฑ์ เป็นจ�านวน 5 องค์กรด้วย

สิ่งส�าคัญของการจัดงาน ส.ส.ท. ต้องการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการท�าระบบ 5ส อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว
สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญา (Knowledge 
Society) การให้รางวัลในแต่ละปีจะเป็นรางวัลเฉพาะปีนั้นๆ เพื่อ 
ส่งเสรมิให้เกิดการท�า 5ส อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจน การรกัษาระบบ 5ส 
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ได้อย่างยัง่ยนื จงึถอืได้ว่าเป็นสถานประกอบการทีส่ามารถบรรลเุป้า
หมายของ ส ตัวที่ 5 ได้ คือ ส สร้างวินัย หรือเป็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่งนั่นเอง 

อย่างไรกต็าม รางวลัเป็นเพยีงแรงกระตุน้ แรงจงูใจ แต่ไม่ใช่
เป้าหมาย สิ่งที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
ปรบัปรงุงาน เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน โดยใช้ 5ส เป็นเครือ่งมอื
และเป็นเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงออก เกิดการแลกเปลี่ยนประสบ-
การณ์ ความรู้ เป็นการศึกษาจาก Best Practice ของแต่ละสถาน
ประกอบการและเป็นการต่อยอดให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิตลอดจนวงการอุตสาหกรรม
ต่อไป

ผลการประกวดรางวัล 5ส ประเทศไทย

Diamond Award

➲  บริษทั อซูอู ิอนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด

➲  บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

Golden Award

➲  บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด   
➲  บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
➲  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด
➲  บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด 
➲  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) (ชลบุรี)
➲  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี)

Silver Award

➲  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (บางนา) 

Bronze Award

➲  บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

Certificate Thailand 5S Award 

2011

ส�าหรับองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการ รอบสุดท้าย

➲  บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) หาดใหญ่
➲  บริษัท บี.พี ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด
➲  บริษัท รีเทลลิ้งค์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
➲  บริษัท สยามยาชิโยะ จ�ากัด
➲  บริษัท เอฟเอสเค (ไทยแลนด์) จ�ากัด
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Certificate 5S Award Model

“รางวัลพื้นท่ีดีเด่น” เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการท�า 5ส 
ส�าหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มท�าระบบ 5ส และเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของ
องค์กร เป็นการเตรยีมความพร้อมสูก่ารประกวด Thailand 5S Award

➲  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ากัด (มหาชน)
 ➠  พื้นที่ส�านักห้องปฏิบัติการ
 ➠  พื้นที่พัสดุกลาง
➲  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 
 (อาหารแปรรูป มีนบุรี 1)
	 ➠  พื้นที่หน่วยงานวิศวกรรม
➲  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 
 (อาหารแปรรูป มีนบุรี 2)
 ➠  พื้นที่หน่วยงานวิศวกรรม
➲  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
 ➠  พื้นที่ส�านักงานบัญชี
➲  บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
 ➠  พื้นที่ส�านักงาน
➲  บริษัท วีที การ์เม้นท์ จ�ากัด
 ➠  พื้นที่หน่วยปัก
 ➠  พื้นที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
➲  บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั  ก�าแพงเพชร
 ➠  พื้นที่ส�านักงาน
 ➠  พื้นที่กองบรรจุผลิตภัณฑ์

Certificate Preventive MaintenancA

“รางวัลด้านการบ�ารุงรักษาขององค์กร” โดยเน้นไปที่ระบบ
การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมระบบ
วางแผนการบ�ารุงรักษาของบริษัทให้มุ่งสู่ระดับสากลและเป็นการ
ตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวด Thailand 5S 
Award

➲  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 
 (อาหารแปรรูป มีนบุรี 1)
➲  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 
 (อาหารแปรรูป มีนบุรี 2)


