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ก ารปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท�างานอย่างต่อเนื่องและ
ไม่มทีีส่ิน้สดุ โดยใช้สตปัิญญาของบคุคลในการปรบัปรงุ
งานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่จากการท�างาน เป็นความ
หมายของ Kaizen ซึ่งเป็นค�าที่มาจากภาษาญี่ปุ่น

Kaizen ก่อให้เกิดการกระท�าเพือ่การปรบัปรงุด้วยวธีิการใหม่ๆ ซึง่
มีผลมาจากการเปลี่ยนแปล’ทางด้านความคิดในการพัฒนาอย่างต่อยอด 
ซึง่มทีัง้ประเภทปรบัปรงุกระบวนการโดยไม่มสีิง่ประดษิฐ์ หรอืมสีิง่ประดิษฐ์
ที่เป็นระบบด้วยตนเอง (Manual) ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเป็นผลงานประเภท 
“ข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion System: KSS)” หากเป็นผลงานที่มี
การประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุกระบวนการให้เป็นอตัโนมตั ิหรอืกึง่อัตโนมติั
ที่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่ โดยใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก 
นวิแมตกิ เข้ามาเก่ียวข้อง เรยีกผลงานประเภทนีว่้า “Automation Kaizen” 
และผลงานอีกประเภทท่ีมีการประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้
เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่เหมือนกับ 
Automation Kaizen โดยไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปรงิ คาน 
แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด เป็นต้น เรียกผลงานประเภทนี้ว่า 
“Karakuri (Un-Plug) Kaizen” Kaizen จึงเป็นการพัฒนาให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ที่หลากหลายไม่ปิดกั้นความคิด สามารถน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า หรือบริการ ผ่านการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์การ
อย่างเป็นระบบ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันจะน�าไป
สู่การพฒันาองค์การ จงึได้จดักิจกรรมประกวดผลงานความคดิสร้างสรรค์
ในการพฒันาปรับปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง Kaizen เพือ่รบั Thailand Kaizen 
Award โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่กระตุน้ให้สถานประกอบการในประเทศไทย 
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกระบวนการในการปรับปรุงงานและ
เทคโนโลยีช่วยการบริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการน�ากิจกรรมเสนอแนะ 
โดยบคุลากรของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วยบรหิารกระบวนการผลติ
และขยายผลการด�าเนินกิจกรรม ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรกลจนประสบ
ผลส�าเร็จในระดับอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติและมีการน�าผลงานต่างๆ 

Thailand Kaizen Award 2013
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

ออกเผยแพร่ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมไทยให้สงูมากขึน้ ส่งผลให้เกดิสงัคมอดุมปัญญาและเกดิการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน
ที่น�ากิจกรรม Kaizen มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงาน ซึ่งสามารถ
ขยายผลไปสูเ่ครือ่งจักรกลช่วยผลติในรปูแบบอตัโนมติัและกึง่อตัโนมตั ิอกี
ทั้งยังเป็นการวัดระดับการด�าเนินระบบบริหารงานและการสร้างสรรค์ผล
งานให้เกิดการปรับปรุงต่อเนื่องให้กับองค์การ

จากผลการประกวดที่ผ่านมา พบว่าการส่งผลงานเข้าประกวดได้
มกีารพฒันาต่อยอดความคิดจากผลงานประเภทกจิกรรมข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรบัปรงุเพิม่มลูค่าในการท�างาน สูก่ารปรบัปรงุกระบวนการประดษิฐ์แบบ
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและขยายผลถึงกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้หลักกลศาสตร์และได้แบ่งประเภทรางวัลการประกวดผลงาน Kai-
zen ตามประเภทผลงาน เป็น 4 ประเภท คือ

Kaizen Suggestion System เป็นการปรับปรุงงานที่ไม่มีการ
ประดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ หรือ
หลักการทางกลศาสตร์ 

Automation Kaizen เป็นการประดิษฐ์ หรือปรับปรุงให้เป็นระบบ
อัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก 
เข้ามาเกี่ยวข้อง

Karakuri (Un-plug) Kaizen เป็นการประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการ โดยใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา 
แสงแดด คานงดั เป็นต้น หรอืมกีารสะสมพลงังานและสิง่ประดษิฐ์ ท�างาน
ได้เองโดยอตัโนมตั ิซึง่ทัง้ 3 ประเภทรางวลัสามารถส่งได้โดยไม่จ�ากดัว่าจะ
เป็นผลงานรายบุคคล หรือผลงานกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของ
กระบวนการคิดและผลลัพธ์ 

Kaizen for Office เป็นการปรับปรุงกระบวนการท�างาน ของหน่ว
ยงานสนับสนุน เช่น การตลาด บุคคล บัญชี การเงิน ฯลฯ

การประกวดผลงาน Kaizen ได้ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 คัดเลือกผลงานจากเอกสารของผู้สมัคร
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ขั้นที่ 2 พิจารณาการน�าเสนอผลงาน Kaizen ทั้ง 3 ประเภท เพื่อ
คัดเลือกเข้าสู่รอบตรวจผลงานจริงและรอบชิงชนะเลิศ

ขั้นที่ 3 ท�าการตรวจผลงาน Automation Kaizen และ Karakuri 
Kaizen ณ สถานปฏิบัติงานจริง

ขั้นที่ 4 การน�าเสนอผลงานในรอบสุดท้าย คือ รอบชิงชนะเลิศ 
Thailand Kaizen Award 2013 ในปีนี้ มีผู้ให้ความสนใจ ส่งผล

งานเข้าร่วมประกวด เป็นจ�านวนมาก โดยมีผลงานผ่านการพิจารณาเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศ แบ่งเป็นผลงานประเภท Kaizen Suggestion System 
จ�านวน 33 ผลงาน จาก 30 องค์กร ประเภท Automation Kaizen ผ่านการ
พิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ�านวน 10 ผลงานจาก 10 องค์กร ผลงาน

ประเภท Karakuri (Un-plug) Kaizen ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิง 
ชนะเลิศ จ�านวน 10 ผลงาน จาก 9 องค์กร และประเภท Kaizen for Office 
จ�านวน 10 ผลงาน จาก 8 องค์กร ซึ่งกติกาการตัดสินผลงานทั้ง 4 ประเภท 
จะเป็นผลสรุปจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ ในการน�า
เสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ การจัดประกวดผลงาน Kaizen เพื่อรับ Thai-
land Kaizen Award 2013 

ส.ส.ท. ได้ก�าหนดการน�าเสนอผลงาน Kaizen รอบชิงชนะเลิศขึ้น 
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดง
สินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วย

การนำาเสนอผลงาน Kaizen Suggestion System (KSS)

ผลงาน องค์กร

เครื่องใส่ Plate CAP บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)

ลดเวลาการเปลี่ยนใบมีดตัดเนื้อครอบ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำากัด

อุปกรณ์เช็คสตรีมแท็ป บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (สระบุรี)

ลดเวลาการเปลี่ยน Rubber Skirt สายพาน F5 หัว R1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ จ.ลำาปาง)

EGAT TRANSPORT ROLLER การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เครื่องเตรียม PPR ขนาดใหญ่ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำากัด 

เครื่องนับชิ้นสินค้าบรรจุถุงอัตโนมัติ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (สระบุรี)

Zero Cost Slitter Knives บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด (โรงงานสงขลา)

ทรานฟอร์เมอร์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (มีนบุรี)

ลดเวลาในการทำา PM Sliding Conveyor บริษัท บางกอกโฟม จำากัด

ถังสร้างสภาวะใต้ดินเสมือน บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด

ระบบส่งหางกระดาษ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด

เต๋า เต๋า บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำากัด

เครื่องล้างตะแกรงกรองฝุ่น บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำากัด

อานแสนสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.กระบี่)

แขนหุ่นยนต์อัจฉริยะ บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำากัด

ลดความผิดพลาดในการติดตั้งแม่พิมพ์เลขหมาย สายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย

อะไร...อะไร ก็ 27 บริษัท พิมลพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด

สัมผัส - เปลี่ยน – ไป บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

กลับ ตัด ปาด บริษัท ซีพีแรม จำากัด (ลาดกระบัง)

ผัง Knock Down Genius บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)

ประดิษฐ์ รถ Mobile Foam บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตัดให้ขาดเลย ฉับ ฉับ ฉับ 52 ชิ้น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (นครราชสีมา)

Kaizen รีดไขมัน  บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำากัด

เพิ่มประสิทธิภาพการติดสติ๊กเกอร์สินค้ากลุ่มเค้กโรล บริษัท ซีพีแรม จำากัด (หาดใหญ่)

สะดวก รวดเร็ว ไร้ปัญหาด้วย “ARAWR” บริษัท เอบีบี จำากัด

การลดการ Breakdown ของปั๊มส่งผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด

ลดเวลาในขบวนการทำางานของ FR Floor บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

อุปสรรคมีไว้พุ่งชน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

ระบบส่งชิ้นส่วนแบบลื่นไหล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

ลดเวลาการตอกแผ่นหมายเลขมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

เปิดง่าย กระตุกคล่อง รับรองเสร็จไว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) (สมุทรสาคร)

ปรับปรุงแม่พิมพ์เพื่อลดคนในการผลิต บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำากัด
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การนำาเสนอผลงาน Kaizen for Office

ผลงาน องค์กร

การพัฒนารถตัดแต่งกิ่ง ไม้ดอกไม้ประดับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (สระบุรี)

จิ้ม ชวน เช็ค บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำา จำากัด 

3 IN 1 เพียงคุณคลิกทุกสิ่งก็ง่ายขึ้น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

Excel Monitor Oil Loss บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โปรแกรมบริหารผลการปฏิบัติงาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำากัด

โปรแกรมจัดทำารายงานค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ลดระยะเวลาปิดบัญชีต้นทุน บริษัท ซีพีแรม จำากัด (ลาดหลุมแก้ว)

1 วันสรรหา ค้นฟ้าคว้าดาว บริษัท ซีพีแรม จำากัด (ลาดหลุมแก้ว)

การนำาเสนอผลงาน Karakuri Kaizen

ผลงาน องค์กร

ปรับปรุงการหยอดน้ำามันหล่อลื่น บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด  

เครื่องม้วนสายดับเพลิง บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด

สอดปุ๊บ ยกปั๊บ บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำากัด

เครื่องกลับกล่องอัตโนมัติ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด (โรงงานสงขลา)

กระบอกพลังน้ำา บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำากัด

เก็บแก๊สโดยไม่ต้องปีน บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำากัด

เก็บง่าย ปลอดภัย บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำากัด

รถคาราคูริส่งพาเลท บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำากัด

ลดอันตรายจากการลับมีดตัดเม็ดสายยางอ่อน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำากัด 

Zero Risk of Mixing Formic Acid บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำากัด

การนำาเสนอผลงาน Automation Kaizen

ผลงาน องค์กร

คัมพานา สุดยอดเครื่องตัดกระเบื้องแบบอัตโนมัติ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)

แขนกลคนไม่ต้อง บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)

อุปกรณ์เลือกด้าน STUD บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด 

ตัดไม่เหลือเยื่อใย บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำากัด

มือมหัศจรรย์สัมผัสแล้วปัดออก โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

Zero Cleaning for Anilox Roll บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด (โรงงานสงขลา)

ตู้ล้างจาระบีลูกปืนล้ออัตโนมัติ บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด

เครื่องหั่นไข่แดงเค็ม บริษัท ซีพีแรม จำากัด (ลาดหลุมแก้ว)

เครื่องคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไม่เต็มกล่อง บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

เครื่องโหลด Part (muffler) อัตโนมัติ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

มาร่วมเป็นส่วนหน่ึง ร่วมชืน่ชมและร่วมศกึษา การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการท�างานอย่างต่อเนือ่งและไม่มทีีส่ิน้สดุด้วยตนเอง จนสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�างาน ในงาน Thailand Kaizen Award 2013 


