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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

พัฒนากระบวนการผลิต 

สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทย

Thailand Kaizen Award 2015

ลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด เป็นต้น เรียกผลงานประเภทนี้ว่า 
“Karakuri (Un-Plug) Kaizen” Kaizen จึงเป็นการพัฒนาให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายไม่ปิดกั้นความคิด สามารถน�าไปสู่การ
เพิม่มลูค่าของสนิค้า หรอืบรกิาร ผ่านการพฒันาศกัยภาพของตนเอง
และองค์การอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่เกิดจากโครงการปรับปรุง โดยทีม
วิศวกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนโครงการ เป้าหมาย 
การจัดการ โดยทีม การประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการที่ไม่เป็น
อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ Karakuri Kaizen เรียกผลงานประเภทนี้ว่า 
Project Kaizen และอีกหนึ่งผลงาน ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับสากล และสามารถเปิดเผยได้ (Show and Share) แสดงถงึการ
ปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ส่งประกวดได้ทั้งบุคคล และหน่วยงาน 
เรียกผลงานประเภทนี้ว่า Innovation

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันจะ
น�าไปสู่การพฒันาองค์การ จงึได้จดักิจกรรมประกวดผลงานความคดิ
สร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Kaizen เพื่อรับ 
Thailand Kaizen Award กจิกรรมประกวดผลงานความคดิสร้างสรรค์
ในการพฒันาปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่งเป็นคร้ังที ่11 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่กระตุน้ให้สถานประกอบการในประเทศไทย เกดิการแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ด้านกระบวนการในการปรับปรุงงาน และเทคโนโลยีช่วย
การบริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการน�ากิจกรรมเสนอแนะ โดย
บุคลากรของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วยบริหารกระบวนการ
ผลิต และขยายผลการด�าเนินกิจกรรม ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรกล
จนประสบผลส�าเร็จในระดับอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติและมีการน�า
ผลงานต่างๆ ออกเผยแพร่ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สูงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสังคมอุดม
ปัญญาและเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

และเป็นการเผยแพร่ชือ่เสียง ประกาศเกียรติคุณให้กบัหน่วย
งานที่น�ากิจกรรม Kaizen มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงาน ซึ่ง
สามารถขยายผลไปสูเ่ครือ่งจกัรกลช่วยผลติในรปูแบบอตัโนมตั ิและ
กึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นการวัดระดับการด�าเนินระบบบริหารงาน 
และการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงต่อเนื่องให้กับองค์การ

โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้จัดการน�าเสนอผลงาน Kaizen รอบ 
ชิงชนะเลิศ เพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2015 ขึ้นระหว่างวันที่ 
19-21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรงุเทพ โดยภายในงาน ได้แสดงให้เหน็ถงึความคดิสร้างสรรค์
ใหม่ๆ อนัเกดิจากการคดิค้นประดษิฐ์เพือ่พฒันากระบวนการผลติ จน

การ
ปรับปรุง เปลีย่นแปลงการท�างานอย่างต่อเนือ่ง และไม่มทีี่
สิน้สดุ โดยใช้สตปัิญญาของบคุคลในการปรบัปรงุงานด้วย

ตนเอง เพือ่เป็นการกระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�างาน เป็นความหมายของ Kaizen ซึ่งเป็น
ค�าที่มาจากภาษาญี่ปุ่น

Kaizen ก่อให้เกดิการกระท�าเพือ่การปรบัปรงุด้วยวธิกีารใหม่ๆ 
ซึง่มผีลมาจากการเปลีย่นแปลงทางด้านความคดิในการพฒันาอย่าง
ต่อยอด ซึง่มทีัง้ประเภทปรบัปรงุกระบวนการโดยไม่มสีิง่ประดษิฐ์ หรอื
มีส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นระบบด้วยตนเอง (Manual) ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า
เป็นผลงานประเภท “ข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion System: 
KSS)” หากเป็นผลงานทีม่กีารประดษิฐ์ เพือ่การปรบัปรงุกระบวนการ
ให้เป็นอัตโนมตั ิหรือกึง่อตัโนมตัทิีม่กีารเคลือ่นไหว หรอืเคลือ่นที ่โดย
ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก เข้ามาเกี่ยวข้อง เรียก 
ผลงานประเภทนี้ว่า “Automation Kaizen” และผลงานอีกประเภทที่
มีการประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่ง
อัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่เหมือนกับ Automation 
Kaizen โดยไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรง
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ขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และก่ึง
อัตโนมัติ พร้อมท้ังการน�าเสนอผลงานจากความคิด สู่การปรับปรุง
การท�างานจริงอย่างเป็นรูปธรรม และนิทรรศการผลงานความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละองค์กรทีผ่่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ โดยได้แบ่งการ
ประกวดเป็น 7 ประเภท คือ 
➲ Automation Kaizen   

มีการประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ 
หรือกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก เข้า
มาเกี่ยวข้อง  
➲ Karakuri Kaizen 

มีการประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลัก
กลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงดั เป็นต้น 
หรือมีการสะสมพลังงาน และสิ่งประดิษฐ์ท�างานได้เองโดยอัตโนมัติ 
➲ Project Kaizen

โครงการปรับปรุง โดยทีมวิศวกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มี
การวางแผนโครงการ เป้าหมาย การจดัการ โดยทมี การประดิษฐ์หรอื
ปรบัปรงุกระบวนการทีไ่ม่เป็นอัตโนมตั ิก่ึงอัตโนมตั ิKarakuri Kaizen 
➲ Genba Kaizen 

การปรับปรุงโดยกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ การประดิษฐ์หรือ
ปรับปรุงกระบวนการที่ไม่มี
➲ Innovation  

งานนวัตกรรมระดับสากลท่ีสามารถเปิดเผยได้ (Show and 
Share) แสดงถงึการปรบัปรงุแบบก้าวกระโดด ส่งประกวดได้ทัง้บคุคล 
และหน่วยงาน
➲ Kaizen Suggestion System   

เป็นการประดษิฐ์ หรอืปรบัปรงุกระบวนการทีไ่ม่เป็นอัตโนมติั 
หรือกึ่งอัตโนมัติ  หรือหลักการทางกลศาสตร์
➲ Kaizen for Office

เป็นการปรบัปรงุกระบวนการท�างานของหน่วยงานสนบัสนนุ 
เช่น การตลาด บุคคล บัญชี การเงิน ฯลฯ  

การจัดงานมอบรางวัล Thailand Kaizen Award ทุกครั้ง 
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กร
ที่น�าระบบไคเซ็น มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานจนประสบ
ผลส�าเรจ็ สามารถขยายผลไปสู่การมเีครือ่งจกัรกลช่วยผลิตในรปูแบบ
อัตโนมัติและกึ่ง อัตโนมัติ และเป็นการวัดระดับการด�าเนินระบบ
บริหารงานและการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่งแล้ว ยงัท�าให้องค์กรต่าง ๆ  ได้เหน็ประโยชน์และน�าไปใช้ อันเป็น
ส ่วนหน่ึงของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขันให ้แก ่
อุตสาหกรรมไทย อีกทางหนึ่งด้วย 

ผลการประกวด

Thailand Kaizen Award 2015

ผลงานประเภท Automation Kaizen

✪ Diamond Award

➠ กลุ่ม Super Team Work   
 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 

✪ Golden Award

➠ กลุ่ม กบน้อยเจ้าปัญญา 2015 
 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)    
➠ กลุ่ม Transformer   

 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
➠ กลุ่ม สร้างฝัน    
 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

✪ Silver Award

➠ กลุ่ม เจาะใจไคเซ็น   
 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) 
➠ กลุ่ม Shooter & Tooling   
 บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

✪ Bronze Award

➠ กลุ่ม Observe  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 (ฝ่ายปฏิบัติการ เขตนครหลวง)
➠ กลุ่ม Glowplug Team   
 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
➠ กลุ่ม Thunder Team บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จ�ากัด  

ผลงานประเภท Karakuri Kaizen

✪ Golden Award

➠ กลุ่ม สี่แคว  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นครสวรรค์)
➠ กลุ่ม Logistic Shop Gateway บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
 ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
➠ กลุ่ม สามสหาย+1   
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 

✪ Silver Award

➠ กลุ่ม Logistic Shop Gateway  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
 ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
➠ กลุ่ม L-Brick  บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด 
 (มหาชน) 
➠ กลุ่ม Parts Shop Gateway  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
 ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
➠ กลุ่ม FALCON (ฟาล์คอน)  
 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 

✪ Bronze Award

➠ กลุ่ม ปากมูลร่วมใจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(เขื่อนปากมูล) 

➠ กลุ่ม The big best บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 
จำกัด (โรงงานวังศาลา) 

➠ กลุม่ เส้นชยั บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
(โชคชัย)

➠ กลุ่ม B-right บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ผลงานประเภท Project Kaizen

✪ Golden Award

➠ กลุ่ม น้ำใส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
(ปทุมธานี) 

➠ กลุ่ม Toyota Fighting spirit  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)  

➠ กลุ่ม FUENGFU VNT-K2 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
✪ Silver Award

➠ กลุ่ม พญาคชสาร 2020 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ 
(ประเทศไทย) จำกัด
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➠ กลุ่ม Boot Hammer Mill  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) (บ้านโป่ง)

ผลงานประเภท Genba Kaizen

✪ Golden Award

➠ กลุม่ 50 ปีสสีนัความสขุคูช่วีติคนไทย  บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด

➠ กลุม่ Handmould  บรษัิท กระเบือ้งกระดาษไทย (สระบรุ)ี 
จำกัด 

➠ กลุ่ม Thunderbolt  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง)

➠ กลุ่ม Green Mine การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(เหมืองแม่เมาะ)

➠ กลุม่ 9 พลงั 0  บรษิทั กระเบือ้งกระดาษไทย (ทุง่สง) จำกดั
✪ Silver Award

➠ กลุ่ม Clamp Stick  การไฟฟ้านครหลวง
➠ กลุ่ม Modern Brainstorming  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (สุราษฎร์ธานี)
➠ กลุม่ ไปไม่กลบั  บรษิทั คอสมอส บรวิเวอรี ่(ประเทศไทย) 

จำกัด
➠ กลุ่ม Work Smart We Smile บริษัท ซีพีแรม จำกัด 

(เชียงใหม่)
➠ กลุ่ม Machine of Dream บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จำกัด
➠ กลุ่ม TRINITY บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

(ปทุมธานี)
✪ Bronze Award

➠ กลุ ่ม Freedom Team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จำกัด

➠ กลุ่ม Combine Harrester  
 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชลบุรี) 

ผลงานประเภท Innovation

✪ Silver Award

➠ กลุม่ คนเอาถ่าน  บรษิทั เบยีร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 
✪ Bronze Award

➠ กลุ่ม Inspection Combine  บรษิทั สยามคโูบต้าคอร์ปอ-
เรชั่น จ ากัด (ชลบุรี)

ผลงานประเภท Kaizen Suggestion System

✪ Golden Award

➠ นายสมพงษ์ ชุติวโชภาส บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด (พระนครศรีอยุธยา)

➠ นายคมปกรณ์ อารีนาม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) (สมุทรปราการ)

✪ Silver Award

➠ นายพีรพัฒน์ ชำปฏิ บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
➠ นายธนาธร สกุลรัง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย 

(หนองแค) จำกัด 
➠ นายธวัชชัย จันทร์ดี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) (แก่งคอย)
➠ นายพงศธร เลิศรุจิวงศ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) (หนองจอก) 
➠ นายพงษ์พันธ์ รูณา บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

✪ Bronze Award

➠ นายบรรหาร สุขสมัย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ า
กัด (มหาชน)

➠ นายสถาพร ชุติพงศธร  บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด
✪ KSS Trophy

➠ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด
 ผลงานประเภท Kaizen for Office

✪ Golden Award

➠ กลุ่ม SERVICE CENTER  บรษิทั ไทยฮโีน่ (นครสวรรค์) 
จ�ากัด

➠ กลุ่ม Innovator  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง 
จ�ากัด 

➠ กลุ ่ม NP ส ้อมด ้าย ศูนย ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

➠ กลุ ่ม ลานกระบือพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (โรงไฟฟ้าลานกระบือ)  
✪ Silver Award

➠ กลุ่ม SUPER SENIOR TEAM 
 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ�ากัด
➠ กลุม่ Mega Change  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(บางกรวย) 
➠ กลุ่ม ไม่นิ่ง ดู DIE (แม่พิมพ์) บริษัท แม่น�้าสแตนเลสไวร์ 

จ�ากัด (มหาชน)
➠ กลุ่ม Optimize  บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดกระบัง)

✪ Bronze Award

➠ กลุม่ Menam Logistic  บรษิทั แม่น�้าสแตนเลสไวร์ จ�ากดั 
(มหาชน)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailan 
Kaizen Award 2015 และขอร่วมชืน่ชม แสดงความยนิดกีบัผูท้ีไ่ด้รบั
รางวัลทุกท่าน การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท�างานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นการพัฒนาผลงาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้มาส่งตรงถึงผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง และขยายไปสู่องค์กร สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม 
และประเทศไทยต่อไป 


