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EDITOR’S TALK

บรรณาธิการแถลง
เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 แล้ว จากปัญหาเร่งด่วนที่หลายฝ่ายเล็งเห็นตรงกันว่าควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นั่นก็คือ เรื่องการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐอย่างกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา และสมาคมฯ ต่างได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อ
เพิ่มทักษะฝีมือให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ ฉบับนี้เราได้รับเกียรติในการเข้า
สัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ท่านได้บอกเล่าถึงแผนการท�ำงานและแนวทาง
การแก้ปัญหาในเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ติดตามได้ในคอลัมน์ VIP Interview
คอลัมน์เยี่ยมชมโรงงาน (Factory Outlook) เรามาท�ำความรู้จักกับผู้ผลิตแม่พิมพ์ยาง (Rubber Mould)
ทั้ง 2 แห่งคือบริษัท ไทยรับเทค จ�ำกัด และบริษัท โกลบอล พรีซีชั่น จ�ำกัด ที่คร�่ำหวอดในอุตสาหกรรมยางให้สมาชิก
ได้เรียนรู้ถึงมุมมองและแนวความคิดการบริหารอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ส�ำหรับสมาชิกที่ติดตามบทความ
“ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” และ “การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานด้านแม่พิมพ์” ยังคงอัดแน่นไปด้วยความรู้
สมาชิกท่านใดที่เพิ่งมาติดตามสามารถอ่านย้อนหลังได้ในฉบับก่อนหน้านี้นะคะ ในฉบับนี้เรามีบทความพิเศษเรื่องใหม่
“เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรประเภท Turn - Mill” Part 1 เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์อย่างไร?
“มัจจิงงุ” ความหมายคืออะไรติดตามได้ในคอลัมน์พูดจาภาษา (ญี่ปุ่น) แม่พิมพ์ (Talk Kanagata) คอลัมน์
Mold & Die Like สาระ ฉบับนี้ว่ากันด้วยเรื่อง อันตราย..ระวังโดนเรียกค่าไถ่ อันตรายแค่ไหน วิธีระวังคืออะไร? จะดีแค่
ไหนถ้าเราสามารถเห็นภาพจริงๆ ในการพยากรณ์อากาศ (Tempescope) ติดตามได้ในคอลัมน์ Innovation Today
และเมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมาในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ได้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่
ประจ�ำปี 2558-2559 ที่รับช่วงต่อในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้ก้าวไกล ในฉบับนี้เราได้เผย
โฉมหน้าคณะกรรมการชุดใหม่ให้สมาชิกได้รับทราบด้วย เราทีมงานจัดท�ำวารสารทุกคนตั้งใจคัดสรรและเป็นสื่อกลาง
ในการให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในอุตสาหกรรมแก่สมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมี
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Machining Center
Twin Gates
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HRP 1320
High Rapid Precision
Machining Center
X-travel : 2m – order made
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สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยได้รับเกียรติเข้าสัมภาษณ์พิเศษ (VIP INTERVIEW) ท่านอธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ กล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลการพัฒนาฝีมือแรงงานคือทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรากฐานส�ำคัญของประเทศ
มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
ในการสัมภาษณ์พิเศษนี้เราจะได้ทราบถึงนโยบายแผนงานต่างๆ ของทางภาครัฐ และกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานว่าจะไปสู่ทิศทางใด และกรอบความร่วมมือสนับสนุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์
ต่อแวดวงอุตสาหกรรม

อีกทั้งเรายังได้รับเกียรติจากท่านนายก
สมาคมอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ไ ทย
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ เดินทางมา
ร่วมฟังการสัมภาษณ์พร้อมมอบกระเช้า
แก่ท่านอธิบดีฯ

Q : กล่าวได้วา่ ท่านอธิบดีอยูใ่ นสายงานของกรมพัฒนา
ฝีมอื แรงงานมาโดยตลอด อยากให้ทา่ นเล่าประวัติ
การท�ำงานทีผ่ า่ นมา ?
A : อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นมีการตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2535 และในปี
2537 มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมขึ้น
โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปสังกัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม โดยเริ่มแรกจะอยู่ในส่วนประสาน เช่น
งานเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลุ่มสตรี เยาวชน และ
เป้าหมายเฉพาะ เป็นผูด้ โู ปรแกรมฝึกให้กบั ผูป้ ระกอบการต่างๆ
และเป็นผู้อ�ำนวยการกองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สตรีและเด็ก ต่อมาเป็นผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาศักยภาพ
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แรงงานและผู ้ ป ระกอบการก็ จ ะเพิ่ ม งานการพั ฒ นา
ศักยภาพด้านต่างๆ ทีเ่ ป็นแนวโน้มใหม่ เช่น โลจิสติกส์ และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ขยับในสายงานมาเรื่อยๆ
จนมาเป็นผูอ้ ำ� นวยการสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 3
ชลบุรี และมาเป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนามาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน
เราต้องท�ำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการช่วยกัน
จัดท�ำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้สอดคล้องกับ
การจ้างงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเนื่องจาก
มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งค่ า จ้ า งเพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการและการจ่ายค่าจ้างจริงๆ ในอุตสาหกรรมบริการ
ใช้มาตรฐานเป็นตัวน�ำ หลังจากนั้นได้มาเป็นรองอธิบดี
เป็นผู้ตรวจกระทรวง และมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยยังมีงานอีกมากมายหลายเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
ให้ท�ำ นี้เป็นประวัติการท�ำงานอย่างคร่าวๆ “การพัฒนา
ฝีมอื แรงงานเป็นงานทีส่ ำ� คัญ ของประเทศและยังมีอะไร
ทีต่ อ้ งท�ำอีกหลายอย่าง ทีจ่ ะท�ำให้กำ� ลังแรงงานไทยเป็น
WorkForce With World Class Competency”
Q : ท่านอธิบดีมีความคิดเห็นต่อระบบมาตรฐาน
ในการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานที่ ท างกพร.*
ผลักดันขึน้ มาเพือ่ เป็นตัวชีว้ ดั ทักษะของแรงงาน
อย่างไรบ้าง ?
A : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นข้อก�ำหนดทาง
วิชาการที่จะวัดความรู้ความสามารถและทัศนคติของ
ผู้ท�ำงานวัดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ส�ำคัญคือ
ทักษะฝีมือที่ยืนยันว่าท�ำได้จริง (มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ)

*กพร. = กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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Q : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ก�ำหนดกรอบ และ
แผนกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานไว้
อย่างไรบ้าง ?
A : กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานมี แ ผนรองรั บ การเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน ในการท�ำงานเราชูประเด็นมาตรฐาน
น�ำเรามองว่าในการพัฒนาแรงงานไม่ว่าจะอุตสาหกรรม
และบริการต้องเร่งท�ำมาตรฐานสมรรถนะและฝึกคนเข้า
ตามกรอบสมรรถนะนี้ให้ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ท�ำงานร่วม
กับทางสภาอุตสาหกรรม 11 กลุ่มอุตสาหกรรมจริงๆ มี
มากกว่านี้ เรียกว่าเป็น 7 Pilot รอบแรก 44 สาขา รอบ
ต่อมาอีก 44 สาขารวมเป็น 88 สาขาที่ท�ำเสร็จแล้วโดย
หลักการมาตรฐานเราต้องสร้างผู้ทดสอบหรือกรรมการที่
จะมาดูว่าท�ำข้อสอบได้อย่างถูกต้องหรือไม่โดยกรรมการ
ที่ดีจะต้องอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นคนที่รู้ดีที่สุด
ในเรื่องค่าจ้างจริงๆ ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดแต่เรามองว่า
มาตรฐานจะเป็ น ตั ว ยื น ที่ ท� ำ ให้ ค นมี ขี ด ความสามารถ
ที่สามารถแข่งขันได้ มาตรฐานนี้เป็นแผนงานที่ส�ำคัญเรา
ต้องเน้นย�้ำให้เกิดเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
เราก็มาลงในรายละเอียดส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่ง
เป็นระดับต้นๆ ในการส่งออกแต่ในเรื่องประกอบเราไม่
เน้นเพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มาเน้นในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็น SMEs
ครอบคลุมเกือบทุกงานเกือบทุกช่างอุตสาหกรรมเราจะ
สามารถพัฒนา SMEs ไทย และ Supply Chain ได้ทั้งวง
รวมทั้งครอบคลุมแรงงานหลายแสนคนจึงมีการหยิบยก
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เรื่องนี้ ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาภายใต้คณะกรรมการระดับ
ชาติของกรมฯ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เรียกว่าเป็นคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) คณะท�ำงานประกอบ
ด้วย 13 หน่วยงาน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
สถาบันการศึกษา สมาคมทุกภาคส่วน กระทรวงแรงงาน
มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นรองประธาน
ท่านปลัดกระทรวง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น
เลขา คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการก�ำหนดเรื่องแผน
ในการพัฒนาก�ำลังคนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างด้านความ
ต้องการและการผลิตคนป้อนความต้องการ
Q : การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการหรือ SMEs ไทยทางกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีแผนงานในการพัฒนาอย่างไร
บ้าง ?
A : ส�ำหรับแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานในปี 2558 ใน
ส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบ่งออก
เป็น 3 ด้าน
1. จัดท�ำโครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการให้มคี วามรู้
มีทักษะในเรื่องธุรกิจ การบริหาร/จัดการ และการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน โดยมีโครงการให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับ SMEs จ�ำนวน 260 แห่ง
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ
ต่างๆ สามารถน�ำแนวทางไปปฏิบตั แิ ละฝึกอบรมบุคลากร
ของตนเอง เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานในทุกจังหวัด

2. การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
แบบอิงสมรรถนะต�ำแหน่งงานในการจ้างงาน โดยร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม องค์กรวิชาชีพ
ฯลฯ เพือ่ ให้แรงงานมีทกั ษะความสามารถตามการจ้างงาน
ของภาคอุตสาหกรรมรองรับประชาคมอาเซียน จ�ำนวน
96 สาขาอาชีพ
3. เพิม่ ศักยภาพฝีมอื แรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรม
ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเป็นรายอุตสาหกรรม โดยน�ำร่องในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เป็น
อันดับแรก มีเป้าหมายแรงงานจ�ำนวน 6,800 คน
Q : ในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
ในปี 2558 ทางกรมพัฒนาฝีมอื แรงงานมีนโยบาย
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการเร่งด่วน อย่างไรบ้าง ?
A : ในส่วนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่
ยานยนต์ มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การตั้ ง เป้ า ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต รถยนต์ ข อง
อาเซียน หรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย ซึ่งในภาค
อุตสาหกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
เป็นอย่างมาก ปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน คือ ก�ำลัง
แรงงานที่มีทักษะฝีมือ แต่ในขณะนี้ประเทศก�ำลังประสบ
ปัญหาขาดแคลนทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวง
แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ได้รว่ มกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจัดท�ำ “สถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ย านยนต์ ”
(Automotive Human Resource Development
Academy-AHRDA) จัดตัง้ ขึน้ ในสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ภาค 1 บางพลี สมุทรปราการ เพื่อให้เป็นสถาบันหลัก
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขานี้
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Q : การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความร่วมมือ
แก่แรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC)
อย่างไรบ้าง ?

Q : ในโครงการน�ำร่องสถาบันพัฒนาบุคลากรของ
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นหรื อ
AHRDA ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)
มีการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง อย่างไรบ้าง ?
A : คาดการว่าในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ (2558-2562) มี
ความต้องการแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการ
ยานยนต์ประมาณ 63,025 คน กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ 200,555 คน และเมื่อถึงปี 2563 ไทยจะขยาย
การผลิตรถยนต์ให้ได้ไม่ตำ�่ กว่า 3 ล้านคัน เพิม่ ขึน้ จากเดิม
ราว 5 แสนคัน จึงต้องการก�ำลังแรงงานฝีมือประมาณ 2
แสนคน ทั้งในระดับปฏิบัติการและวิศวกร พร้อมทั้งลด
การพึ่งพาแรงงานเพื่อนบ้าน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในไลน์การ
ผลิตประมาณ 120,000 คน จากทั้งหมด 700,000 คน
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานระดับล่างที่ไร้ทักษะฝีมือ ซึ่งเป็น
ปั ญ หาอย่ า งมากในด้ า นการผลิ ต เกิ ด ความล่ า ช้ า และ
คุณภาพสินค้าต�่ำกว่ามาตรฐาน ทางกพร. จึงตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวด้วยการวางแผนพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานคนสาขานี้ให้ได้ 800 คน ในปีแรกมีการวาง
กลุม่ เป้าหมายในการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย AHRDA
รวมถึงพนักงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษา
อาชีวศึกษาในระดับปวช. ปวส. ทางด้านยานยนต์ วิทยากร
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น กลึงซีเอ็นซี กัดซีเอ็นซี การ
เชื่อมแมกซ์ ระบบไฮโดรลิกส์ รวมทั้งการจัดท�ำมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ประมาณ 36 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานงาน
กลึง งานไฮโดรลิกส์ และการเชื่อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ครบทุกสาขาในปี 2560
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A : กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานได้ดำ� เนินการ โครงการสร้าง
ทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว / กัมพูชา / เมียนมาร์)
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ เป็นโครงการทีส่ อดรับนโยบายและยุทธศาสตร์เร่งด่วน
ของรัฐบาล คือยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย รวมกับกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชน
ประชาชน เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและแรงงาน ทั้งฝ่ายไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน ด�ำเนินการโดยศูนย์
พัฒนาฝีมอื แรงงานทีม่ พี นื้ ทีต่ ิดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวอย่างเช่น ศพจ.น่าน ได้ด�ำเนินการฝึกอาชีพให้กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ใน
3 หลักสูตร ดังนี้สาขาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
สลับและการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม, สาขา
การเชื่อมไฟฟ้า, สาขาการตรวจสภาพและบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรกล (ดีเซล) เป็นต้น

www.dsd.go.th
www.facebook.com/dsdgothai
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Q : โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนนี้เป็นการเตรียมความพร้อม
สร้างบุคลากรของกพร. ต่อระบบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ฝ ี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ข องไทยและ
อาเซียนให้เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการ
ยอมรับนั้นมีกรอบการด�ำเนินงาน และกิจกรรม
อะไรบ้าง ?
Q : อยากทราบถึงโครงการการพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนที่กรมพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน (กพร.) จัดขึน้ มานัน้ มีวตั ถุประสงค์
เช่นไร ?
A : โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ
Singapore Polytechnic International โดยการ
สนับสนุนของ Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ น
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่น สภาการศึกษา สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ ส ามารถ
ด�ำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
และคุณวุฒอิ นื่ ๆ ภายใต้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ (National
Qualifications Framework : NQF) กรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference
Framework : AQRF) เพือ่ เป็นกลไกอ�ำนวยความสะดวก
ในการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศต่างๆ
ซึ่งมีบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกันทั้งในด้านระดับ
คุณวุฒิและขอบเขตผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สามารถสร้าง
ความโปร่ ง ใสในการเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ ร ะหว่ า งกั น
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการเคลือ่ นย้าย
แรงงานที่มีทักษะฝีมือได้อย่างเสรี

A : โครงการนี้มีระยะเวลาด�ำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 - 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานจ�ำนวน 8 กิจกรรม
ในปี 2558 มีสองกิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การ
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ อ ้ า งอิ ง
อาเซียน” วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน และเชือ่ มโยงกับคุณวุฒติ า่ งๆ
ของไทย ให้แก่ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องกรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม 165 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 4
มิถุนายน 2558
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
เทียบเคียงกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน” วัตถุประสงค์เพือ่
สร้างทักษะในการด�ำเนินการตามกระบวนการเทียบเคียง
กรอบคุ ณ วุ ฒิ อ ้ า งอิ ง อาเซี ย นให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน
60 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1
ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน ก�ำหนดจัดกิจกรรมในวันที่
5 มิถุนายน และระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
และจะมีการลงนามใน MOU วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
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Q : ท่านอธิบดีมีข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการไทย
ในการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรบ้าง ?
A : สถานประกอบการต้ อ งปรั บ ตั ว ในการพั ฒ นา
ศักยภาพแรงงานของตนเองโดยฝึกอบรม in - house
training และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถน�ำ
หลักสูตรและค่าใช้จ่ายมาให้กรมฯ รับรองซึ่งจะสามารถ
หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม
นอกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีการจัดอบรม
ยกระดับ (Upgrade Training) ให้สถานประกอบการแล้ว
เราจะมีโครงการทีเ่ รียกว่า Labor Productivity การเพิม่
ประสิทธิภาพแรงงาน ครอบคลุมใน 19 กลุม่ อุตสาหกรรม
ธุรกิจและบริการ เน้นการพัฒนาคนท�ำยังไงให้คนมีทกั ษะ
ขั้นสูงมีความสามารถเพิ่มขึ้นเช่นในกระบวนการผลิต
ถ้าเราฝึกคนก่อนลงมือท�ำเขาจะท�ำงานไม่ผดิ พลาดเลยเรา
จะเห็ น ภาพว่าคนสามารถพัฒนาขึ้นได้ทันตาเห็ นโดย
เฉพาะผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยจะมีจดุ อ่อนในเรือ่ งระบบ
การบริหารจัดการช่วยในการวางแผนการผลิตช่วยเรื่อง
การจัดระบบช่วยลดต้นทุนซึ่งโครงการเราก็ตอบโจทย์
นโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อม AEC จะมีการ
ปรับรูปแบบของหลักสูตรยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ
เป็นเรื่องๆ ไปให้ขยายครอบคลุมทั้งหมดในภาคส่วนการ
ศึ ก ษาเราสามารถท� ำ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเข้ามามีบทบาทช่วยในการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ได้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่
มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริงการที่เราจะเชื่อมโยงกัน
ระหว่างภาคการศึกษากับภาคแรงงานภาคการศึกษา
เมื่อเตรียมคนพร้อมแล้วเข้ามาสู่ภาคแรงงานจะต้องเติม
ในส่วนของการฝึกงานภาคปฏิบัติในระหว่างเรียนหรือ
ก่อนจบด้วย
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จากเสียงตอบรับของสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้าร่วม
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของ
สถานประกอบกิจการ โดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ทีเ่ น้น
แนวทางการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ตามกระบวนงานส�ำคัญ
4 กระบวนงานคือ กระบวนงานที่ 1 การปรับปรุงขัน้ ตอน
กระบวนการท�ำงาน (Work Improvement) กระบวนงาน
ที่ 2 การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ กระบวนงาน
ที่ 3 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน และ
กระบวนงานที่ 4 การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
มีส่วนช่วยให้สถานประกอบกิจการสามารถลดต้นทุนใน
การผลิตมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในเวลาเท่าเดิมและพนักงานมี
ทักษะเพิม่ มากขึน้ (Multi Skills) ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
ชืน่ ชอบและรูส้ กึ ดีใจทีภ่ าครัฐมีโครงการดีๆ เช่นนี้ เนือ่ งจาก
สามารถลดต้นทุนในการผลิต งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงานมีทักษะในการท�ำงานสูงขึ้น ได้รับค่าแรงมากขึ้น
Q : ในสภาวะของการแข่งขันที่เปิดกว้างขึ้นหลังจาก
ที่มีการเปิดประชาคมอาเซียน (AC) ในปี 2558
ซึง่ การเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีมากขึน้ ท่านอธิบดี
มี ค ว า ม เ ห็ น ต ่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ม ่ พิ ม พ ์
และผู ้ ป ระกอบกิ จ การว่ า ควรมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมอย่างไร และภาครัฐจะให้การสนับสนุน
อย่างไรบ้าง ?
A : ต้องพัฒนาให้เป็น Modern Industry พัฒนา
ศักยภาพของแรงงานหรือให้ทนั ต่อเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไป
โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น กรอบและใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.2545 ต่อไป และทีส่ ำ� คัญคือความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

7.3 พัฒนาแรงงานของภาค
อุตสาหกรรมเพ�่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แรงงานและประสานการ
ฝกอาชีพแหงชาติ
(กพร.ปช.)
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาฝมือแรงงาน
เพ�่อรองรับการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมืออยางเสร�
ในภูมิภาค ASEAN

แผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานเพ�่อเตร�ยมการ
รองรับประชาคมอาเซียน
กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 1
การเสร�มสรางข�ดความสามารถ
ของแรงงาน ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ระบบการบร�การจัดการแรงงาน

3. เพ�่มศักยภาพฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ�นสวน 6,800 คน
(นำรอง)

4. สงเสร�ม/สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
ดำเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
1,025,000 คน

3. ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพ�่อยกระดับทักษะฝมือเทียบเทามาตรฐานสากล
และการประเมินคาจางแรงงาน
51,160 คน

2. พัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเคร�อขาย
แรงงานนานาชาติ 1,980 คน

1. ยกระดับฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ใหเปนแรงงานมีฝมือ
ภาษาตางประเทศ / IT / อุตสาหกรรมสำคัญ
รองรับการพัฒนาประเทศ 80,169 คน

1. เพ�่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการ
สถานประกอบกิจการ
260 แหง ผลิตภาพแรงงานเพ�่มข�้นรอยละ 5

2. พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
อิงสมรรถนะตำแหนงงานรองรับประชาคมอาเซียน
จำนวน 48 สาขา

เพ�่มศักยภาพ
กำลังแรงงาน

การเพ�่มข�ดความสามารถ
ในการแขงขัน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับ
การพัฒนาพ�้นที่เศรษฐกิจชายแดน
33,380 คน

พัฒนาฝมือแรงงานนอกระบบ
เพ�่อเพ�่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
และการปรับเปลี่ยนอาชีพ
5,813 คน

การพัฒนาฝมือแรงงานเพ�่อเพ�่ม
โอกาสในการประกอบ
อาชีพ

การพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ 2558 รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จำนวน 1,224,302 คน งปม. 693,716,200 ลานบาท

ยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ป 2558 (สศช.)

นโยบายรัฐบาล ขอ 7
สงเสร�มบทบาทและการใช
โอกาสในประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประวัติการศึกษา :
• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
• ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การอบรม / ดูงาน / สัมมนา
๑. ศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๓ (ปรอ.) วปอ.๒๕๕๓  :  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๒. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๐  :  กระทรวงมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
๓. หลักสูตรนักบริหารพัฒนาฝีมือแรงงาน (รุ่นที่ ๓)  :  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔. หลักสูตร Strategic Leadership for GMS Cooperation  :  ประเทศจีน
๕. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ILO/SKILLS AP/Japan Regional Workshop and Study on Workplace training.  :  ประเทศญี่ปุ่น
๖. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์ส�ำหรับผู้บริหาร  :  ประเทศฝรั่งเศส-อังกฤษ
๗. หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการจัดฝึกอบรมให้กับคนพิการ (ILO/KEPAD)  :  ประเทศเกาหลี
๘. หลักสูตร Youth Entrepreneur Training Program.  :  ประเทศเวียดนาม
๙. หลักสูตร Third Country Training Program on gender eqnality.  :  ประเทศฟิลิปปินส์
๑๐. หลักสูตร Planning Organization and Implementation Training Program for Woman.  :  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประวัติการท�ำงาน

•
•
•
•
•

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - มหาวชิรมงกุฏ
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• ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
• ผูอ้ �ำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
• ผูอ้ �ำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบการ
• ผู้อ�ำนวยการกองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก

INNOVATION TODAY

โดย จ.จ้อ

the.jor@hotmail.com

TEMPESCOPE
TEMPESCOPE
กล่องพยากรณ์อากาศ
จ�ำลองสภาพอากาศ
ให้เห็นกันจริงๆ
การเช็คสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ผ่านจอทีวีหรือ
แอพบนมือถือคงเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไปแล้วหากเทียบกับ
เจ้าสิ่งนี้ เพราะกล่องมหัศจรรย์ดังกล่าวเป็นทั้งอุปกรณ์
น่ารักเก๋ไก๋ไว้วางตกแต่งบ้าน และยังบอกสภาพอากาศ
วั น พรุ ่ ง นี้ ไ ด้ โ ดยจ� ำ ลองสภาพอากาศพร้ อ มเสี ย งจริ ง ๆ
ให้เกิดขึ้นภายในกล่องได้ด้วย
เจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้ มีชื่อว่า Tempescope ออกแบบ
โดยวิศวกรบริษัท Google ชาวญี่ปุ่น นามว่า Ken
Kawamoto อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เจ้ากล่องนี้
สามารถแสดงสภาพอากาศจริงๆ ภายในกล่องได้ ไม่ว่าจะ
เป็น แสงแดด เมฆจ�ำลอง ฝนตก หรือแม้แต่ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
ได้ โ ดยใช้ ข ้ อ มู ล พยากรณ์ อ ากาศจากอิ น เตอร์ เ น็ ท หรื อ
แอพบนมือถือมาแสดงผลเป็นสภาพอากาศจริงให้เกิดขึ้น
ภายในกล่อง เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับการเช็คตาราง
ภูมิอากาศของวันพรุ่งนี้ได้อย่างดีทีเดียว แต่น่าเสียดายที่
เจ้าเครื่องนี้ไม่สามารถผลิตหิมะออกมาได้

Tempescope นัน้ จะได้รบั ค�ำพยากรณ์อากาศจากทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเชื่อมต่อการท�ำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
จากนั้นตัวอุปกรณ์จะแสดงผลให้ทราบในรูปแบบเสมือน
จริง เช่น ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก ภายในกล่องก็จะมีน�้ำหยดลงมา
ถ้าอากาศดีมีแดดออกไฟสีส้มแดงจะฉายออกมา หรือถ้ามี
เมฆมากจะมีกลุ่มควันออกมา เป็นต้น เราสามารถใช้ไอโฟน
ของเราในการควบคุม Tempescope ได้เลยโดยผ่านทาง
Bluetooth นั่นเอง จากการผสมผสานสองสิ่งนี้ ท�ำให้เรา
ได้รูปแบบการพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นย�ำ ที่ส�ำคัญมี
ดีไซน์ที่เก๋ไก๋ทันสมัย

Ambient weather display for your home
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INNOVATION TODAY

โดย จ.จ้อ

the.jor@hotmail.com

นอกจากนี้ Ken Kawamoto คนนี้ยังใจดีถึงขนาด
ปล่อยโค้ดและพิมพ์เขียวของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาสู่
สาธารณชนด้วย เรียกได้ว่าอนุญาตให้ใครก็ตามที่มีความ
สามารถด้านการประดิษฐ์ เอาไปท�ำใช้กันได้ตามอัธยาศัย
กันเลยทีเดียว หากใครอยากจะลองท�ำ Tempescope มา
ใช้เองเล่นๆ ในบ้านก็สามารถเข้าไปดูวิธีการท�ำได้ที่เว็บไซต์
ของ Tempescope.com และหากใครอยากสอบถาม
อะไรเพิ่มเติม ก็ตามไป Follow ทวิตเตอร์ของผู้สร้างได้
เลย ที่ @kenkawakenkenke ถ้าใครมีหัวทางด้านนี้ก็ลอง
เอาไปท�ำใช้แล้วถ่ายรูปมาอวดกันบ้างละกันนะครับ

แหล่งอ้างอิง :
http://www.tempescope.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Euw6ebwXlMI
“Tempescope กล่องพยากรณ์อากาศเสมือนจริงดีไซน์สุดเจ๋ง”
เข้าถึงได้ที่ http://www.unlockmen.com/tempescope/
“เมื่อกล่องใบสี่เหลี่ยม..พยากรณ์สภาพอากาศแบบเหมือนจริงได้!!”
เข้าถึงได้ที่ http://www.beartai.com/news/itnews/50244
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คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ไทย
ประจำ�ปี 2558-2559
คุณวิโรจน์

คุณชัยรัตน์
สุวิรัชวิทยกิจ

นายกสมาคมฯ

อุปนายก

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ศิริธนาศาสตร์

มาสเตอร์เทค แอนด์ ซิสเต็มส์ บจก.
95/116 ซ.บุญศิริ 16 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท เซ็นทรัล โมลด์ จำ�กัด
888/38 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำ�หรุ
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

คุณบุญเจริญ
มโนบูรชัยเลิศ

คุณเชาวลิต
บุณยทรัพย์

อุปนายก

อุปนายก

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำ�กัด
54/2 หมู่ 9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท ซี. พี. โมลดิ้ง จำ�กัด
151 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

รศ.ดร.วารุณี
เปรมานนท์

รศ.สถาพร
ชาตาคม

อุปนายก

เลขาธิการ

หัวหน้าภาค

หัวหน้าภาค

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลย์สงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

คุณบุญเลิศ
ชดช้อย

คุณพัชรี
มาณวพัฒน์

ปฏิคม

ประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จ�ำกัด
29 หมู่ 8 ถนนศาลาแดง 11 ต.ศาลาแดง
อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000

บริษัท มาสทิป(ประเทศไทย) จำ�กัด
427/216 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
10150
วารสารแม่พิมพ์

MOULD & DIE JOURNAL
www.tdia.or.th

17

คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ไทย
ประจำ�ปี 2558-2559
คุณสุนิมนต์
ตั้งสกุล

ผอ.วรพงษ์
ฉินโชคสกุลชัย

เหรัญญิก

นายทะเบียน

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำ�นาญการพิเศษ

ผอ.ส่วนเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้า

สำ�นักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำ�นักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คุณประพันธ์
โสดาทิพย์

อ.วิเชียร
ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
27/125 ต.หนองตำ�ลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
55/1, 55/6 หมู่ 1 ต.หนองซ�้ำซาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

คุณชาตรี
บุนฑารักษ์

คุณวุฒิชัย
เหลืองเอกทิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
420/1 ซ.วัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด
129/1-5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

คุณภานุรุจ
มงคลบวรกิจ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย โมลด์ แอนด์ ดาย จ�ำกัด
777 สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
18
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FACTORY OUTLOOK

บริษัท ไทยรับเทค จำ�กัด

Te c h Co.,Ltd.

Integrated Solutions of Rubber Technology

WORLD CLASS ONE STOP SERVICE

&

SOLUTIONS FOR RUBBER INDUSTRY

เลขที่ 35 ซอย 2 ถนนเอกชัย-บางบอน 4 เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel : 02-892-4200, 4300, 4500 / Fax : 02-892-2534

MOLD CLEANER COMPOUND

www.moklean.com

คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยรับเทค จำ�กัด

วารสารโมลด์แอนด์ดายในฉบับนี้ เรามาแนะน�ำ บริษัท ไทยรับเทค จ�ำกัด กล่าวได้ว่าเป็นผู้น�ำตัวจริงใน
อุตสาหกรรมยางที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ ในธุรกิจอุตสาหกรรมยางครบวงจรอย่าง
แท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการน�ำอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกในระดับสากล มาเรียนรู้
แนวคิดผ่านบทสัมภาษณ์คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรับเทค จ�ำกัด
www.thairubbtech.com

วารสารแม่พิมพ์
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Q : คุณชยุตช่วยแนะน�ำบริษทั ไทยรับเทค และประวัติ
ความเป็นมาอย่างย่อๆ ?

Q : สิ่ ง ที่ ท� ำ ใ ห ้ บ ริ ษั ท ไ ท ย รั บ เ ท ค โ ด น เ ด ่ น ใ น
อุตสาหกรรมยางและแม่พิมพ์ยางคืออะไร ?

A : บริษัท ไทยรับเทค เป็นบริษัทในเครือของบริษัท
S.K. Polymer เริ่มต้นจากท�ำอุตสาหกรรมยาง ตั้งแต่ปี
2533 จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า 25 ปี เราเป็นผู้ผลิต
รับจ้างท�ำชิ้นส่วนยางในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการผลิตเรา
เล็งเห็นความส�ำคัญของการผลิตแม่พิมพ์ซึ่งในตอนนั้น
ผู้ผลิตแม่พิมพ์ไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของเรา
ได้ครบ ทางบริษัทจึงเริ่มศึกษาที่จะผลิตแม่พิมพ์ขึ้นมาเอง
จึงได้มาเปิดโรงงานที่นี่ในปี 2543 โดยแรกเริ่มเราเปิด
ท�ำแม่พิมพ์เพื่อใช้เองภายใน และเรายังรับผลิตแม่พิมพ์
กับลูกค้าอีกด้วย ในปีหนึ่งเราสามารถผลิตแม่พิมพ์ได้
ประมาณ 200 กว่าชุด แม่พิมพ์ที่เราผลิต 90% เป็น
แม่พมิ พ์ยาง 10% เป็นแม่พมิ พ์พลาสติก บริษทั ไทยรับเทค
จึงเรียกได้ว่าเราอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมยางที่ครอบคลุม
สินค้าและบริการเช่น รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์, Jig
& Fixture, Wire Cut, Moklean ยางท�ำความสะอาด
แม่พมิ พ์, ยางธรรมชาติ, ยางผง, เคมียาง, ผลิตภัณฑ์รไี ซเคิล
เป็นต้น

A : เมื่อพูดถึงบริษัท ไทยรับเทค ลูกค้าจะนึกถึงคุณภาพ
และการบริการ สินค้าและบริการที่ครบวงจรแบบ OneStop Service Solution ส�ำหรับอุตสาหกรรมยาง
ทีมงานของเรามีความช�ำนาญงานสูง จากปัญหาทีเ่ ราเคย
เจอในอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ทวั่ ไป คือขาดความรับผิดชอบ
ต่องานทีท่ ำ� เราสร้างจุดเด่นโดยเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพและบริการ
อย่างเช่นการส่งสินค้าจะต้องเป็นไปตามนัด สเปกเหล็กที่
ใช้ก็ต้องตรงตามที่ตกลงกับลูกค้า และจุดเด่นในแม่พิมพ์
ของเราคือมีความเทีย่ งตรงสูง ช่างแม่พมิ พ์มี Know-How
ทักษะฝีมือที่ครอบคลุมรองรับแม่พิมพ์ได้หลากหลาย
เราซื่อสัตย์ในสินค้าและบริการนั้นคือความส�ำคัญของ
การท�ำธุรกิจแม่พิมพ์

OUR SHARE VALUES

Te c h Co.,Ltd.

Integrated Solutions of Rubber Technology

QUALITY CONSCIOUS

HONEST

TEAMWORK

PUNCTUALLY
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Q : ทางบริษทั มีการวางกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จ ?
A : กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการท�ำธุรกิจแบบครบวงจร
ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การช่วยผลักดันโครงการรัฐบาลที่จะเพิ่มมูลค่ายางพารา
ด้วยการสนับสนุนให้มีการแปรรูปในประเทศ
ระดับต้นน�้ำ คือ การผลิตยางธรรมชาติเกรดพิเศษ
ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

FACTORY OUTLOOK

ระดับกลางน�้ำ
• ผลิตแม่พมิ พ์ทมี่ คี วามเทีย่ งตรงสูง ระยะเวลาส่งมอบ
สั้น และการออกแบบที่ท�ำให้ต้นทุนการผลิตของ
ลูกค้าต�่ำสุด
• ผลิตฉนวนกันความร้อน ทีใ่ ช้ในเครือ่ งขึน้ รูปยางเพือ่
ประหยัดพลังงาน
• ผลิตแม่พมิ พ์ตดั (Die-cut) ทีใ่ ช้ในการตบแต่งตะเข็บ
ชิ้นงาน
ระดับปลายน�ำ้ คือ คอมปาวด์ทำ� ความสะอาดแม่พมิ พ์
ภายใต้ชื่อแบรนด์ Moklean ที่ใช้ล้างท�ำความสะอาด
แม่พิมพ์ในระหว่างการผลิตโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง
Q : คุ ณ ชยุ ต มี มุ ม มองการบริ ห ารธุ ร กิ จ อย่ า งไร
ที่ท�ำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ?
A : เราจะปลูกฝังแก่พนักงานทุกคนเลยว่าเราไม่ได้ไป
เอาก�ำไรจากลูกค้านะ เราจะท�ำให้ต้นทุนของลูกค้าลดลง
อย่าไปหาลูกค้า โดยบอกแค่ว่ามาขายแม่พิมพ์ เราไม่ได้
ไปหาลูกค้าเพียงขายของ เพื่อเอาก�ำไรจากคุณ แต่เรามา
เพื่อช่วยแก้ปัญหา ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่นเราไปหา
ลูกค้าที่แม่พิมพ์เดิมท�ำแล้วมีของเสีย 30,000 PPM. คือ
หนึ่งล้านชิ้นจะมีของเสียประมาณ 3% แต่ถ้าผมตอบคุณ
ไม่ได้ว่าจะลดให้เหลือ 5,000 PPM. ผมก็ขายของให้คุณ
ไม่ได้ ถ้าของเดิมที่คุณท�ำอยู่ใช้เวลา 4 นาที ผมไปหาคุณ
ขายแม่พิมพ์ให้คุณแล้วผมท�ำไม่ได้ใน 3 นาที อย่างนี้
ไม่ต้องมาซื้อสินค้าผม เพราะฉะนั้นเมื่อผมไปพบลูกค้า
ผมไม่ได้มาขายของแต่เราไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
ให้แก่ลูกค้า นั้นคือกลยุทธ์และความได้เปรียบในการท�ำ
ธุรกิจของเรา
สนช. : National Innovation Agency – NIA เป็นองค์การ
มหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ
1

Q : คุณชยุตมองว่าอะไรเป็นปัญหาและอุปสรรค
ที่อุตสาหกรรมยางก�ำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ?
A : เรื่องคนอย่างเดียวเลย เราขาดบุคลากรที่จบมาจาก
ภาคการศึ ก ษาแล้ ว พร้ อ มที่ จ ะลงมื อ ท� ำ งานได้ ทั น ที  
ปัญหาในอุตสาหกรรมเรามอง 4M คือ Man, Machine,
Materials, Method อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เครื่องจักร
ไม่มีปัญหาเพราะเราน�ำเข้ามาอย่างล่าสุดมีเงินสามล้าน
บาทก็ซื้อเครื่องจักรได้แล้วแต่คนที่มาใช้เครื่องจักรราคา
สามล้านหายาก ประเทศไทยเราต้องพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพในระดับ Specialist ให้ได้
ใน 10 ปีแรกที่เริ่มท�ำธุรกิจมีปัญหาเรื่องบุคลากร
เมือ่ เปรียบเทียบอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ยางกับอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์พลาสติกแล้ว อุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกมี
ความสามารถในการจ้างคน เพราะว่ามีมูลค่าสูงกว่า
แม่พิมพ์ยาง แต่ช่วง 4-5 ปีมานี้ทางบริษัทแทบจะไม่มี
คนออกเลย พอคนไม่หมุนเวียน งานเริ่มนิ่งคุณภาพที่ได้
ก็ดีตามมา
Q : ในส่ ว นขององค์ ก รมี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
บุคลากรอย่างไรบ้าง ?
A : ที่เราท�ำอยู่คือ Multi Skill คือให้ช่างของเรามี
ทักษะฝีมือความช�ำนาญที่ครอบคลุมใน Skill ทุกๆ ด้าน
ทางบริษัทมีการเทรนทั้งภายในกันเองและส่งไปอบรม
ทั ก ษะภายนอกเพิ่ ม เติ ม ให้ ช ่ า งมี ทั ก ษะหลากหลาย
สามารถใช้เครื่องต่างๆ ได้เช่นเครื่อง EDM, สปาร์ค,
CNC, Wire Cut มีการแบ่งการท�ำงานเป็นทีม จากเดิมที่
จะเป็นไลน์การผลิตต้องผ่านหลายขั้นตอน เมื่อใช้ Multi
Skill ในการท�ำงานจ่ายงานเข้าในทีม งานจะรวดเร็วมี
คุณภาพเป็นมาตรฐานและตรวจสอบได้ บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อชิ้นงาน มีความรู้เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้นด้วย
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Q : ทราบมาว่าทางบริษัทได้มีความร่วมมือกับทาง
ภาคส่ ว นการศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
ระดับมหาวิทยาลัยด้วย ?
A : ในส่วนความร่วมมือกับทางภาคการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา ทางบริษทั มีนกั ศึกษาเข้ามา
ฝึกงานท�ำโปรเจควิจยั การมาฝึกงานทีเ่ ราจะต้องลงมือท�ำ
จริงๆ ที่ผ่านมาฝึกงานจบแล้วก็กลับมาท�ำงานที่เรา ใน
ตอนนี้ก็มีนักศึกษาเข้ามาฝึกงานท�ำโปรเจคเรื่องต่างๆ
เช่น การใช้ Tools ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สเปกของ
เหล็กที่มาใช้ท�ำแม่พิมพ์
และในระดับองค์กรหรือมหาลัยนัน้ ทางเราได้รว่ มมือ
กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D)
เป็นต้น
Q : คุณชยุตมีความเห็นเกี่ยวกับเทรนใหม่ๆ ของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์/แม่พิมพ์ยางว่าอนาคต
ควรจะไปในทิศทางใด ?
A : แนวโน้ ม ของแม่ พิ ม พ์ ใ นอนาคตจะเน้ น ในเรื่ อ ง
ไร้ความสูญเสีย และต้องมีความเที่ยงตรงสูง อย่างเช่น
แม่พมิ พ์ของญีป่ นุ่ ทีผ่ ลิตจากเครือ่ งจักรทีไ่ ม่ได้ทนั สมัยกว่า
บ้านเราเลย แต่ชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูง จึงจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าในการผลิตได้ ขณะนี้ทางบริษัทพัฒนาวิจัย
ในเรือ่ งของ Cold Runner Block (โคลรันเนอร์บล็อก)
แม่พิมพ์ยางโดยปกติเวลาฉีดชิ้นงานจะมีส่วนรันเนอร์
ทีจ่ ะเสียเปล่า น�ำมาหลอมใหม่กเ็ ป็นดาวน์เกรด ในอนาคต
Cold Runner ตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
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ยางอย่างมาก ท�ำให้ผู้ใช้ประหยัดในส่วนของยางที่ต้อง
สูญเสียไปสามารถลดต้นทุนการผลิต ขณะนี้ทางบริษัท
พัฒนาท�ำเสร็จและมีการน�ำไปใช้งานจริงจ�ำหน่ายสู่ตลาด
แล้ว
Q : แนวคิดการร่วมกลุม่ Cluster ของอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ คุณชยุตมีความคิดเห็นเช่นไร ?
A : เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ การจะรวบกลุม่ เป็น Cluster
ผู้ประกอบการไม่ควรที่จะปิดกั้นตัวเอง อย่างไต้หวันเป็น
ตัวอย่างการรวมกลุ่มคัสเตอร์ที่ดี อย่างโรงพยาบาลใน
สิ ง คโปร์ เ ขาก็ มี ก ารรวมกลุ ่ ม คั ส เตอร์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย น
เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาแพง เช่นเครื่อง MRI
เครื่อง X-Ray ที่โรงพยาบาลน�ำมาใช้ไม่ถึง 3% จะท�ำ
ยังไงให้เราใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพการรวมกลุ่มเป็น
คัสเตอร์จึงเป็นค�ำตอบ เพราะฉะนั้นค่ารักษาราคาแพง
ที่คนไข้จ่ายไปเป็นค่าเสื่อมเครื่องนั้นก็จะมีราคาถูกลง
ในส่วนของบริษทั ไทยรับเทค เราก็มกี ารซือ้ เหล็กส�ำเร็จรูป
โดยผูกราคากับคัสเตอร์ของเรา เราจะต้องมีคัสเตอร์ที่มา
ช่วยกันในเรื่องเหล่านี้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่กัน   
Q : แต่ก็จะมีบริษัทหรือโรงงานหลายรายที่จะท�ำใน
รูปแบบครบวงจร One-Stop Service จะท�ำ
อย่างไรให้เขาเห็นความส�ำคัญของการรวมกลุม่
เป็นคลัสเตอร์ ?
A : เราไม่สามารถจะเปลีย่ นมุมมองของเขาได้ จนกว่าเรา
จะท�ำให้เขาเห็น คนเราไม่เปลี่ยนความคิดง่ายๆ ต่อให้คุณ
พูดยังไง ถ้าเราท�ำให้เขาเห็นได้ ในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับ
เพราะฉะนั้นเราควรสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ต้นแบบสักกลุ่ม
สองกลุ่ม เพื่อให้เห็นภาพและเกิดความส�ำเร็จจะท�ำให้
กลุ่มของเราเติบโตขึ้น คลัสเตอร์ที่ดีควรสร้างเป็น ฟอรั่ม
(Forums) ของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ตั้งแต่ Material,
Tools, Machine โรงงานผู้ผลิตแม่พิมพ์ สุดท้ายภาค
การศึกษาทีท่ ำ� งานวิจยั พัฒนาและผลิตคน เราต้องนั่งคิด
ร่วมกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรให้เราพัฒนาอุตสาหกรรม
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แม่พิมพ์ การรวมกลุ่มอย่าเริ่มต้นจากขายของแต่จะต้อง
เริ่มว่าท�ำยังไงให้คลัสเตอร์เราอยู่ได้ มีงานก็ส่งให้กัน มี
ความรู้ก็แลกเปลี่ยนกัน ไม่ควรเห็นใครเป็นศัตรู ควรมอง
ทุกคนเป็นมิตรให้หมดคือสิ่งที่เราต้องท�ำ
Q : คุณชยุตคิดว่าภาครัฐควรจะให้การสนับสนุน
ในเรื่องใดบ้าง ?
A : ภาครัฐบาลควรสนับสนุนคือเรื่อง BOI ภาษีการ
น�ำเข้าเครื่องจักรและวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอบรมตาม
โรงงานต่างๆ และก�ำแพงภาษี อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ในบ้านเราจะเกิดขึ้นและสามารถแข่งขันได้ต้องสร้าง
ก�ำแพงภาษี
Q : การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาง
บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ?
A : AEC เปิดถือว่าเป็นโอกาสและลูท่ างทีด่ ี แม่พมิ พ์ของเรา
มีคุณภาพและมาตรฐานความสามารถแข่งขันในระดับ
AEC ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนา
การผลิตแม่พิมพ์ให้สามารถส่งถึงมือลูกค้าภายในระยะ
เวลา 15 วัน ในเรื่องของบุคลากรทางบริษัทได้เปิดคอร์ส
สอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานทุกคนมา 2 ปีกว่าแล้ว
ในส่วนการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเราได้

เตรียมความพร้อมไว้แล้วเนื่องจากลูกค้าของเราบางส่วน
ได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
Q : ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นในอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ไ ทย
ที่ควรแก้ไขคืออะไร ?
A : ภาครัฐควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นเครื่องจักร
พิเศษทีเ่ อกชนไม่สามารถหาซือ้ ได้อย่างเช่น เครือ่ งห้าแกน
ที่เอกชนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งในเรื่องนี้การรวมกลุ่ม
คลัสเตอร์ของผู้ประกอบการก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
Q : ข้อเสนอแนะอื่นๆ ?
A : อุตสาหกรรมในประเทศส่วนมากจะให้ความส�ำคัญ
และให้ น�้ ำ หนั ก ไปกั บ อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก มากกว่ า
ถ้ามองในแง่ของขีดความสามารถจริงๆ แล้ว ประเทศไทย
เรามีศักยภาพในการผลิตทั้งยางธรรมชาติที่มีคุณภาพ
อันดับหนึ่งของโลก การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ที่
ช่วยเพิ่มมูลค่ายาง วงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยาง
ควรจะได้รบั การสนับสนุน และให้ความส�ำคัญจากภาครัฐ
มากกว่านี้  
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Turn - Mill
TECHNOLOGY

ธราพงษ์ แตงเพ็ชร
Digital Machining Engineer
Mould die and Machine Tool Center

PART 1

เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรประเภท

Turn - Mill

ในปั จ จุ บั น ตลาดอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
มีความต้องการปริมาณและคุณภาพที่สูงมากขึ้น ดังนั้น
แต่ ล ะบริ ษั ท จะต้ อ งหาวิ ธี พั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต เพื่ อ
ลดเวลาในการท�ำงาน รวมไปถึงการควบคุมเวลาและ
คุณภาพของชิ้นงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า
ด้ ว ยรู ป แบบของชิ้ น งานที่ มี ค วามแตกต่ า งและ
มีความซับซ้อน ชิ้นงานที่จะต้องขึ้นรูปด้วยการกลึง การ
กัด การเจาะรู และอื่นๆ ดังเช่นรูปภาพตัวอย่างที่ 1
ผู้วางแผนกระบวนการผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้อง
วิเคราะห์และหาวิธีการที่จะควบคุมกระบวนการให้ง่าย
และเร็วทีส่ ดุ หนึง่ ทางเลือกทีเ่ ริม่ ใช้กนั ในปัจจุบนั ก็คอื การ
เลือกหาเครื่องจักรหนึ่งเครื่อง ที่จะสามารถผลิตชิ้นงาน
ได้หลายๆ กระบวนการ มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการ
ลดเวลาและขั้นตอนในการผลิต

รูปภาพที่ 1 ตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ประเภท Turn – Mill 1

ปัจจัยที่ท�ำให้ Turn – Mill Technology เริ่มมีบทบาท
กับอุตสาหกรรมในปัจจุบันก็คือ

หนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตที่เข้ามามีบทบาทกับ
อุตสาหกรรม นั่นก็คือ เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักร
ประเภท Turn – Mill (Turn – Mill Technology) เป็น
เทคโนโลยีของเครื่องจักรประเภทเครื่องกลึงซีเอ็นซี ที่
สามารถกัดขึ้นรูป (Milling Process) ได้ด้วย โดยมีความ
สามารถในการท�ำงานที่มากขึ้น เช่น การกัดขึ้นรูปและ
เจาะรู การต๊าปเกลียว สามารถแบ่งองศาที่ก�ำหนดได้ ดัง
รูปภาพที่ 2 หรืออาจจะเรียกได้ว่า “การท�ำงานในหนึ่ง
เครื่องจักรแต่ได้หลายกระบวนการผลิต”

1

24

ข้อมูลภาพ : http://www.sprutcam.com/home/turning-and-milling
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1. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการซื้อเครื่องจักร
2. ลดปริมาณการใช้เครื่องจักรในการผลิต
(เครื่องเดียวท�ำได้หลายกระบวนการ)
3. ขั้นตอนในการผลิตน้อยลง (ลดการจับยึด
ชิ้นงาน) และมีความต่อเนื่องในการท�ำงาน
4. ลดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร		
5. สามารถท�ำงานที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
￼
￼

SPECIAL FEATURE

Turn - Mill
TECHNOLOGY
PART 1

รูปภาพที่ 2 ลักษณะการท�ำงานของเครื่องจักรประเภท Turn – Mill 2

ลักษณะการท�ำงานของเครือ่ งจักรประเภท Turn-Mill
ส� ำ หรั บ คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งจั ก รประเภท
Turn - Mill คือ เป็นเครือ่ งกลึงซีเอ็นซีตงั้ แต่ 3 แกนขึน้ ไป
ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปจนถึง 5 แกน (X, Z, C, Y, B)
การเคลื่อนที่ในแต่ละแกนจะมีทิศทางที่แตกต่างกันไป
ดังรูปภาพที่ 3 						
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงาน
Turn - Mill ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันเป็นแบบ
สามแกน (X, Z, C) เนื่องจากแนวโน้มผู้ผลิตเครื่องจักร
เน้นการผลิตเครื่องตั้งแต่สามแกนขึ้นไป ลดการผลิต
เครื่องจักรประเภทสองแกนน้อยลง ซึ่งลักษณะของ
เครื่องจักรแบบสามแกน จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
หมุนเครื่องมือตัดอีกประเภทหนึ่ง คือ Driven Tool หรือ
Sub - spindle ซึ่งใช้ในการจับเครื่องมือตัดเช่น End
Mill, Drill, Tap และอื่นๆ ในการท�ำงานของ Driven
Tool นั้น สามารถก�ำหนดทิศทางและรอบที่ใช้ในการ
หมุนของเครื่องมือตัดได้โดยการใช้ค�ำสั่งผ่านโปรแกรม
ซีเอ็นซี ซึ่งทิศทางการท�ำงานของ Driven Tool ทั่วๆ ไป
จะประกอบ ไปด้วยสองทิศทางคือ 1. ทิศทางในแนวแกน
2. ทิศทางในแนวรัศมี ดังรูปภาพที่ 4

2
3

X
Z
Y
รูปภาพที่ 3 ลักษณะเครื่อง Turn Mill
ประเภท 5 แกน 3

รูปแบบการเขียนโปรแกรม (Programming)
เมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ใ นการจั บ เครื่ อ งมื อ ตั ด แล้ ว นั้ น
ขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องจักร
ประเภท Turn Mill ท�ำงาน สามารถเขียนโปรแกรมได้
2 รูปแบบคือ
1. เขียนโปรแกรมโดยตรงจากผู้ใช้งาน ใช้ค�ำสั่ง
G – Code, M – Code ของ Controller		
2. เขียนโปรแกรมโดยการใช้ Software CAD/CAM

ข้อมูลภาพ : Industrial project: Thai-German institute
ข้อมูลภาพ: http://www.sandvik.coromant.com
วารสารแม่พิมพ์
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1. Driven Tool แนวแกน

2. Driven Tool แนวรัศมี

รูปภาพที่ 4 ทิศทางการท�ำงานของ Driven Tool 4

ส�ำหรับการเขียนโปรแกรมนัน้ จะต้องมีการก�ำหนด
ระนาบ (Plane) เพือ่ เป็นการก�ำหนดต�ำแหน่งการเคลือ่ นที่
ของแกน C สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งให้เคลื่อนที่เพื่อกัด
ชิ้นงานได้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ
1. ก�ำหนดต�ำแหน่งแบบระนาบจริง คือ การ
ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ให้ เ ครื่ อ งมื อ ตั ด เคลื่ อ นที่ กั ด งานตาม
ต�ำแหน่งจริงของเครื่อง
2. ก�ำหนดต�ำแหน่งแบบระนาบสมมุติ คือ การ
ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ให้ เ ครื่ อ งมื อ ตั ด เคลื่ อ นที่ กั ด งานตาม
ต�ำแหน่งระนาบสมมุติที่สร้างขึ้น โดยจะต้องก�ำหนดด้วย
ระบบจีโค้ด (G-Code) แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
2.1 ระนาบสมมุติด้านหน้า (G112, G12.1)
2.2 ระนาบสมมุติด้านข้าง (G107, G7.1)

ส�ำหรับการเขียนโปรแกรม จะมีความยากง่ายนั้น
ขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อนของแบบงาน (Drawing) ซึง่ ผูเ้ ขียน
โปรแกรมจะต้องมีการก�ำหนดรูปแบบการท�ำงานและ
ท�ำการเลือกใช้โหมดในการเขียนโปรแกรมให้สอดคล้อง
กับลักษณะงาน ดังรูปภาพตัวอย่างที่ 5
￼ ￼
กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรประเภท Turn
Mill นั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและปัจจัยต่างๆ มาช่วย
ในการผลิต เช่น คุณสมบัติของเครื่องจักร (Machine)
การก�ำหนดกระบวนการผลิต (Process) เครื่องมือตัด
(Cutting Tool) เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม
รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงาน ที่จะต้องเรียนรู้หลักการท�ำงาน
ของเครื่องจักรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่ากับ
การใช้เครื่องจักร ที่ส�ำคัญเมื่อผลิตชิ้นงานแล้วจะต้องตรง
ตามแบบงาน (Drawing) และลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด

รูปภาพตัวอย่างที่ 5 ลักษณะการเขียนโปรแกรมและแสดง Simulation 5
4
5
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MOLD & DIE LIKE

สาระ
By KNP

อันตราย...

ระวังโดนเรียกค่าไถ่
ย้อนหลังความเก่าสมัยผมยังเล็ก จะได้ยินผู้ใหญ่
ขู่เด็กๆ เวลาที่เค้าไม่ยอมนอนกลางวันว่า “ถ้าไม่ยอม
นอนเดี๋ยวโจรมาจับไปเรียกค่าไถ่” เพราะสมัยนั้นมีข่าว
เกี่ยวกับโจรเรียกค่าไถ่อยู่บ่อยๆ ครั้นพอผมโตขึ้นมา
ข่าวท�ำนองนี้ก็เริ่มซาหายไป กลายเป็นข่าวอย่างอื่นมา
แทน ท่านผู้อ่านบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกงง และตั้งค�ำถาม
ไว้ในใจเล็กๆ ว่า แล้วที่เล่ามา มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องใน
วงการแม่พมิ พ์ละ่ เนีย่ แหม...ถ้าท่านเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของ
คอลัมน์ “MOLD & DIE LIKE สาระ” จะไม่งงเด็ดขาด
เพราะอย่างไรเสีย ผมในฐานะผู้เขียนจะรับผิดชอบ
สื่อสารผ่านอักษร โยงอ้อมไปถึงกันจนได้แหละน่า ขนาด
ตอนเก่าๆ เรื่องของท่านครูสุรพล สมบัติเจริญ ผมยังโยง
มาเรื่องแม่พิมพ์ได้เลย จ�ำได้หรือเปล่าไม่รู้เนอะ
(a)

(d)

โจรเรียกค่าไถ่เริ่มระบาดราวต้นปี 2558 นี้ และ
ก็มีเวอร์ชัน 2 แพร่กระจายอีกรอบจากข่าวการโจมตี
ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละไฟล์ เ อกสารที่ อ ยู ่ ใ นเครื่ อ ง
ของ CTB-Locker ซึ่งจัดเป็นมัลแวร์ (Malware)
ตัวหนึ่ง หากท่านไม่คุ้นชินกับศัพท์ค�ำนี้ อาจจะเรียกว่า
ไวรัสก็ได้ครับ การโจมตีของเจ้าวายร้ายตัวนี้ คือ เมื่อมัน
เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว มันจะค้นหา
ไฟล์นามสกุล .DOC .DOCX .XLS .XLSX .PPT .PPTX
.TXT .JPG หรือแม้กระทั่ง นามสกุล .PDF ท่านรู้สึกว่า
คุ้นๆ มั้ยครับ ส�ำหรับไฟล์นามสกุลเหล่านี้ หากเห็นว่ามัน
เยอะเกินไปยากที่จะจดจ�ำ ก็ดูไอคอนจากรูปที่ 1 ก็ได้
ซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นกับเวอร์ชัน
ของซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ใช้เปิดครับ
(b)

(c)

(a) ตัวอย่างไอคอนของไฟล์ยอดฮิตในตระกูล MS Office
(b) ตัวอย่างไอคอนของไฟล์ .PDF
(c) ตัวอย่างไอคอนของไฟล์ .TXT
(d) ตัวอย่างไอคอนของไฟล์ .JPG .JPEG และอื่นๆ
รูปที่ 1 : ตัวอย่างไอคอนของไฟล์นามสกุลที่มัลแวร์จับเป็นตัวประกัน
วารสารแม่พิมพ์
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ระวังโดนเรียกค่าไถ่

28

กลับมาที่เจ้าวายร้ายมัลแวร์ CTB-Locker ตัวนี้
อีกครั้ง เมื่อมันค้นหาไฟล์เหล่านี้เจอแล้ว มันจะเริ่ม
ด�ำเนินการเข้ารหัสไฟล์แบบอัตโนมัติ ราวกับว่ามันเป็น
เจ้าของไฟล์เสียเอง ย�้ำ!... มันลุกลามเข้ารหัสไฟล์ไปทั่ว
ทั้งฮาร์ดดิสก์ของท่านเลยทีเดียว เมื่อท่านผู้อ่านที่เป็น
เจ้าของไฟล์ตัวจริง เสียงจริง มาเปิดไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสไว้
ก็จะถึงบางอ้อทันทีว่า ขณะนี้ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ครอบ
ครองและจั บ ไฟล์ ข องท่ า นเป็ น ตั ว ประกั น ไปเสี ย แล้ ว
หากท่านต้องการที่จะเปิดไฟล์ของท่าน กรุณาจ่ายค่าไถ่
แลกกับรหัสส�ำหรับเปิดไฟล์ สนนราคาส�ำหรับการเปิดไฟล์
แปลงเป็นเงินไทยแล้วก็ราวๆ 20,000 บาท (สองหมืน่ บาท)
พระเจ้า! ไฟล์ของเราแท้ๆ แต่กลับต้องมาจ่ายค่าไถ่!
การจ่ายเงินให้โจรเรียกค่าไถ่ ก�ำหนดให้จา่ ยในเงินดิจติ อล
รูปแบบหนึ่ง เรียกว่า บิตคอยน์ (Bitcoin) ส�ำหรับท่านที่
เคยซื้อสติ๊กเกอร์ลวดลายแปลกตาจากแอพพลิเคชั่นไลน์
บนสมาร์ทโฟน ก็คงรู้จักเงินดิจิตอลรูปแบบนี้ดี

เอกสารก็จ�ำเป็นต้องใช้งานอีก ต่อให้ท่านยืนยันว่าไม่
เกี่ยวกับไฟล์ CAD ของแม่พิมพ์ก็ตามที ที่ผมพูดเช่นนี้
เพราะ ผมเคยเห็นคนในโรงงานใช้งาน Excel แทน
Word เรียกได้วา่ เปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทำ� งานส่งหัวหน้า
หรือเจ้านายทีไร เป็นต้องเปิด Excel เสียเป็นส่วนมาก
ดังนั้นหากติดเชื้อเจ้ามัลแวร์ตัวนี้ แทบไม่รอด!

บางท่านอาจจะไม่เห็นด้วย เนื่องจากรูปแบบไฟล์
ที่ว่ามาข้างต้น ไม่เกี่ยวข้องกับไฟล์แบบแม่พิมพ์ซึ่งล้วน
เป็นไฟล์ตระกูล CAD ทั้งสิ้น ส่วนจะเป็นนามสกุลอะไร
มันก็ขนึ้ กับว่ามีการออกแบบและเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์
ตัวไหน แต่ผมก็ยังยืนยันว่า หากบริษัทของท่านและ
ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์คนละตัวกัน ก็มักจะคุยและตกลงกัน
ที่ไฟล์เอกสารธรรมดาๆ อย่างไฟล์ PDF มิใช่หรือ ? แล้ว
มัลแวร์ตวั นีก้ ต็ รวจจับเข้ารหัสไฟล์ PDF ด้วย โอกาสทีท่ า่ น
จะรอดเงื้อมมือโจรเรียกค่าไถ่ก็มีไม่มากนัก นอกจากนี้
เจ้าไฟล์ยอดฮิต 3 เกลอในตระกูล MS Office เช่น
Word Excel PowerPoint หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ควรหมั่นส�ำรองไฟล์ส�ำคัญๆ ไว้ในอุปกรณ์
เก็บข้อมูลที่ปลอดภัย เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก
(External Harddisk) หรือฮาร์ดดิสก์พกพา
(Portable Haddisk) แผ่นดีวีดี แผ่นซีดี ฯลฯ
และเมื่อส�ำรองแล้ว ไม่ควรเสียบหรือเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เหล่านั้นไว้ตลอดเวลากับคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งานอยู่ เนื่องจากการท�ำงานของ CTB-Locker
จะรวดเร็วมาก หากเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลไว้
จะไม่ปลอดภัยจาก CTB-Locker
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ส�ำหรับทางหลีกหนีให้ไกลจากเจ้า CTB-Locker
ก็มีผู้รู้แนะน�ำไว้ดังนี้
เมื่อมีอีเมลแปลกๆ ไม่รู้จัก หรือจากคนที่
รู้จักแต่รู้สึกว่ามีข้อความแปลกๆ ในอีเมลนั้น
กรุณาอย่าเปิดไฟล์ที่แนบมาด้วย หรืออย่าคลิก
ลิงค์น�ำไปยังแหล่งไม่ปลอดภัย หากไม่แน่ใจให้
โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้ส่งโดยตรง
1

2

MOLD & DIE LIKE

สาระ

อัพเดทระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกัน
และตรวจจับไวรัส เพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น จะ
ช่วยให้ปลอดภัยจาก CTB-Locker ได้ในระดับหนึง่
3

ให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำแผนกไอทีของบริษัท
บล็อกการเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ตโดเมนทีต่ อ้ งสงสัย
ซึ่งจะตัดปัญหากับการคุกคามของ CTB-Locker
4

หากบริ ษั ท ของท่ า นมี ก ารใช้ ไ ฟล์ ร ่ ว มกั น
ในระบบเครือข่าย จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดสิทธิ์
การเข้าถึง การเปิด การแก้ไข การท�ำส�ำเนาให้กับ
ไฟล์ต่างๆ เพื่อป้องกันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จาก
ผู้ไม่ประสงค์ดีมาเข้ารหัสไฟล์ และจะเกิดปัญหา
ตามมาในอนาคต

ก่อนจากกันวันนี้ ผมขอน�ำค�ำสอนของศาสตราจารย์
สังเวียน อินทรวิชัย ฝากเป็นข้อคิดไว้ให้ท่านผู้อ่านว่า

5

ส�ำหรับท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7
ขึ้นไป ท่านสามารถใช้ Volume Shadow Copy ในการ
กู้คืนไฟล์ที่ถูก CTB-Locker เข้ารหัสไว้ แล้วน�ำมาเก็บไว้
ในต�ำแหน่งใหม่ในเครื่องเดิม หรือในอุปกรณ์เก็บข้อมูล
ที่ปลอดภัยได้ แต่ต้องมีการเปิดการใช้งานส่วนนี้ในระบบ
ปฏิบัติการของท่านเสียก่อน

สิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้อง
แม้ ไม่มีใครท�ำสิ่งนั้น
สิ่งที่ผิดคือผิด
แม้ทุกคนท�ำสิ่งนั้น

แล้วพบกันอีกฉบับหน้าครับ
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SPECIAL FEATURE

ระบบการผลิตแบบ โตโยต้า

ตอนที่

โดย อดีตผู้บริหารต�ำแหน่งส�ำคัญของโตโยต้า
นาย มิกิฮะรุ อะโอกิ
ส�ำนักพิมพ์ธุรกิจญี่ปุ่น
แปลและเรียบเรียงโดย : หนึ่งน�้ำ นาวานิยม

5

อ่านย้อนหลังตอนที่ 4 ได้จากวารสารแม่พิมพ์ฉบับที่ 1 ปี 2558

เข้าสู่เส้นทางสู่การท�ำให้เท่ากัน
กระบวนการรูปธรรมตั้งแต่การสั่งซื้อจนกระทั่งท�ำให้เท่ากัน

ส่วนที่
2-1

------ กระบวนการน�ำเสนอแผนการผลิต

ในภาพล่าง แสดงจ�ำนวนรถ 3 ชนิดซึง่ ลูกค้าสัง่ แต่ละวัน
ตัง้ แต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคม แน่นอนว่าลูกค้าสัง่ แต่ละวัน
ไม่เท่ากัน

ฝ่ายท�ำแผนผลิตก็เริ่มท�ำงาน ตัวเลขนี้ คิดหาจ�ำนวน
ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องใช้ต่อวัน ยืนยันกับโรงงานโตโยต้าและ
ผู้ผลิตทุกขั้นตอนที่ร่วมมือทั้งหมดว่าสามารถผลิตได้หรือไม่

ในภาพซ้ายมือ แสดงจ�ำนวนรถ 3 ชนิดซึ่งลูกค้าสั่งแยก
ตามชนิดรถ หาค่าเฉลี่ยชนิดรถซึ่งต้องผลิตรายเดือน ท�ำให้
จ�ำนวนการผลิตรถรายวันเท่ากัน

ถ้าความสามารถของเครือ่ งจักรไม่พอ กรณีทราบจ�ำนวน
ชัดเจนที่เครื่องจักรไม่สามารถผลิตได้ รีบแจ้งฝ่ายขายว่า
สามารถเลื่อนการรับออเดอร์ได้หรือไม่

รวมจ�ำนวนการผลิตรถนั้น ดังภาพบนหน้า 33 ทราบ
จ�ำนวนคันทั้งหมดที่ต้องผลิตรายชนิดต่อวันแยกเป็นราย
เดือนชัดเจน

สภาพการสั่งซื้อโดยตรงจากลูกคา

คัน / วัน
28
70

29

27

65

30

31
30

26

10
29

25

60
13
55 16

15
13

11
11 14 16

26 25 24 22

25

15
16

18 20

16

9

15
14

20
18

13 12 11

10

12 13

9
8

29
26

6

13

25

12 11 10

9

8

7

6

30

31

30

9
29

15

11

12

27

28

29

25

20

15

7
28

27

7
26

23

21

15

12

11

10

11

12 12

13
9

10 11

24

20

19

19

18

14

13

20

21

22

17

16

15

14

16

22

17

13

8

25

23
21

18

9

8

23

19

15

10

8

25

24

22
20

9
8

27

27

22

20

24

11

11

10

6
14

26

16 15

12

12

11

8

6

15

18

14 13
13

12

7

30

28

14

23

19

8

10

16

16

22

21

8
17

21

17 17

12
13

9

10

35

11
27

23

10

10
45

40

14

11

12 11

10

28

14

12

50

10

29

13

14

15 15

5

1

1
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SPECIAL FEATURE

เฉลี่ยผลิตรายเดือนรายชนิดรถ
คัน / วัน
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8
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2
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14 14
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10 10

5
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คัน / วัน
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2
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SPECIAL FEATURE

รวมจำนวนรถเฉลี่ยแตละชนิดรถ ทำใหเทากันเปนมาตรฐาน
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
55 คัน/วัน

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
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26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
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20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

15
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
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1
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SPECIAL FEATURE

แสดงจำนวนที่ตองใชไปใหเอาทซอทผลิตชิ�นสวน
(

)
20

Part No.

. .

.....

51606-35109-00
. .

2313-5
1

2

3

13

XX
4

5

6

7

8

13 13 13 13 13
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20
.....
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 13 13 13 13

13 13 13 13 13
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13 13 13 13 13
.....
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. .
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5

5

5

5

5

20
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5
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5

5

5

5

5
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5

5

5

5

5
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. .
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3
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1

1

1

1

1

20

.....
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

เร�่มการผลิต
(รูปแบบระบบการผลิตแบบโตโยตา)

สรุปแผนการผลิตหลังจากปรับระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ แล้ว
ท�ำให้เป็นมาตรฐานเท่ากันเพื่อสร้างระบบการ
ผลิตของโตโยต้า
ดังนั้น ในสภาพจริง ล�ำดับงานในไลน์ไหลอย่างหลาก
หลายตามชนิดรถ เรียก (ท�ำให้เป็นมาตรฐานเท่ากัน) ของงาน

ตัวอย่างเช่น กรณีส่งมอบเข้าโตโยต้าวันละ 4 เที่ยว
จ�ำนวนที่บรรทุกเท่ากันทุกเที่ยว
หากชิน้ ส่วนทีบ่ รรทุกหลากหลาย ต้องเตรียมรถบรรทุก
ขนจ�ำนวนสูงสุด เกิดสูญเปล่า
ต้ อ งผ่ า นกระบวนการทั้ ง หมดตามที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายแล้ ว
จึงสามารถเริ่มกิจกรรมผลิตโตโยต้า

ดังนั้นการท�ำดังกล่าวนี้ ชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็นส่วน
ประกอบของรถชนิดต่างๆ ถูกใช้อย่างหลากหลาย (ช่วงการ
ใช้เท่ากัน)

การว่ายน�้ำ ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
จะท�ำสภาพน�้ำในสระราบรื่นไม่มีคลื่นเสมอ เพื่อให้พนักงาน
ว่ายน�้ำ แต่การผลิตที่ไม่ผ่านกระบวนการที่ได้อธิบายแล้ว
เสมือนว่ายน�้ำในสภาพคลื่นแรงในทะเลเสมอ

ดังภาพบน จ�ำนวนใบคัมบังของชิน้ ส่วนทีส่ ง่ มอบรายวัน
ของแต่ละชิ้นส่วนเหมือนกัน เพื่อกระจายให้จ�ำนวนเท่ากัน
ในเวลา

ด้วยสภาพดังนี้ สั่งด้วยเสียงสูงให้ท�ำไคเซ็นให้เพิ่ม
ผลิตภาพ พนักงานก็จมน�้ำ
บริษัทที่ถอดใจว่าระบบการผลิตแบบโตโยต้าไม่ค่อย
ได้ผล ลองทบทวนจุดนี้อีกครั้งครับ
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ส่วนที่
2-2

ท�ำให้สายการประกอบเครื่องยนต์เท่ากัน
------ การประกอบเครื่องยนต์ก็เช่นเดียวกับ
(โรงงานรถยนต์ขนาดเล็ก)

รากฐานของระบบการผลิตแบบโตโยต้า คือ การผลิต
แบบมาตรฐานเท่ากัน แต่ไม่ได้อธิบายว่าท�ำอย่างไร ดังนั้น
การมุง่ มัน่ เรียนรูร้ ะบบการผลิตแบบโตโยต้า เข้าใจส่วนนีแ้ ล้ว
จึงเรียนรู้หัวข้อถัดไป
สภาพเช่นนี้ จึงไม่เข้าใจระบบการผลิตแบบโตโยต้า
อย่างแท้จริง ท�ำให้การน�ำระบบไปใช้ล้มเหลว จะท�ำชิ้นงาน
รอเท่ากันเป็นมาตรฐานอย่างไร จะอธิบายอย่างละเอียดโดย
ยกตัวอย่างโรงงานเครื่องยนต์

ท�ำให้มาตรฐานเท่ากันในโรงงานตัวรถ
อันดับแรก ภาพหน้า 36 อธิบายท�ำให้มาตรฐานเท่ากัน
ของโรงงานประกอบรถ
โรงงานประกอบรถ เริ่มจากผลิตวัตถุดิบจนกระทั่ง
ขัน้ ตอนสุดท้ายของไลน์ผลิตยาวมาก จึงสรุปท�ำเป็นมาตรฐาน
เท่ากันและจัดล�ำดับใส่เข้าในไลน์ประกอบ
ท�ำไลน์ประกอบแคมรี่ของโรงงาน M ให้มาตรฐาน
เท่ากัน ไหลตามล�ำดับจากเกรด 1 ถึง เกรด 3 คือ เกรด 1,
เกรด 2, เกรด 3, เกรด 1, เกรด 2, เกรด 3
ไลน์ประกอบโคโรน่าโรงงาน H, ไลน์ประกอบวิสต้า
โรงงาน T ก็เช่นเดียวกัน ท�ำให้มาตรฐานเท่ากัน ไม่ผลิตเกรด
เดียวกันต่อเนื่อง
เครื่องยนต์ที่ใส่ในตัวรถ 3 ชนิด ก�ำหนดให้แต่ละเกรด
แต่ละชนิด เกรด 1 เครื่องยนต์ A, เกรด 2 เครื่องยนต์ B,
เกรด 3 เครื่องยนต์ C
เครื่องยนต์ A, B, C ทั้งหมดที่ถูกส่งให้โรงงานประกอบ
รถทั้ง 3 ชนิด ผลิตจากโรงงานเครื่องยนต์ดังภาพขวามือ
หน้า 36
เมื่อดูโรงงานประกอบรถ ทั้งชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนทั่วไปซึ่งสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์
ภายนอก เพียงส่ง-รับป้ายคัมบังในช่วงจังหวะเวลาที่ต้องการ
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กล่าวว่า เป็น “ชิ้นส่วน” เหมือนกัน ดังนั้น อาจคิดว่า
เวลาเครื่องยนต์ถูกหยิบออกไป ก็ผลิตเครื่องยนต์ชนิดที่ถูก
หยิบไป
ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่น ต้องใช้ไลน์ประกอบเฉพาะใน
การผลิตเครือ่ งยนต์นี้ ต้องสัง่ ซือ้ ชิน้ ส่วนทีส่ งั่ จากซัพพลายเออร์
ข้างนอก เท่ากับเครื่องยนต์ จ�ำนวนมาก การประกอบ
เครื่องยนต์เหมือนกับการประกอบรถขนาดเล็ก
ต้องมีไลน์ประกอบเฉพาะเครือ่ งยนต์ นอกจากมีพนักงาน
ท�ำหน้าที่ประกอบ ด้วยมาตรฐานเท่ากันเฉพาะ ต้องก�ำหนด
ล�ำดับงานรอ ให้พนักงานท�ำมาตรฐานงานเป็นรอบ ยิง่ กว่านัน้
ถ้าไม่ก�ำหนดล�ำดับงานรอ จากไลน์นี้ ไปยังขั้นตอนก่อนหน้า
เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายนอก แจกใบคัมบังตามล�ำดับที่ได้
ท�ำเป็นมาตรฐาน
โรงงานประกอบเครือ่ งยนต์ เมือ่ รวมจ�ำนวนผลิตรายเดือน
ของไลน์ประกอบรถในขั้นตอนถัดไป ก�ำหนดล�ำดับการผลิต
ด้วยการท�ำงานรอให้มาตรฐานเท่ากัน โดยหาจ�ำนวนผลิต
รายชนิด, % ผลิตและวางเครื่องยนต์ที่ผลิตเสร็จไว้ ณ จุดวาง
เครื่องยนต์ท�ำเสร็จ โรงงานประกอบรถซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไป
ก็จะดึงเครื่องยนต์ชนิดที่ต้องการจากจุดวางนั้น

ท�ำให้ไลน์ประกอบเครื่องยนต์เท่ากัน
อธิ บ ายการก� ำ หนดล� ำ ดั บ งานรอในไลน์ ป ระกอบ
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์เป็นศูนย์รวมของเทคนิค สเปคหลากหลาย
แตกต่ า งตามข้ อ กฎหมายของแต่ ล ะประเทศที่ ส ่ ง ออก
ทั้ ง เครื่ อ งยนต์ ต ้ อ งการชิ้ น ส่ ว นเฉพาะซึ่ ง เครื่ อ งยนต์ นั้ น
ใช้เวลาประกอบในไลน์ประกอบมากกว่าเครื่องยนต์ธรรมดา
หากเครื่องยนต์ดังกล่าวใช้เวลานานไหลมา 1 เครื่อง
เครื่องยนต์ธรรมดาอื่นสามารถรองรับงานส่วนเกินได้ทันที
แต่หากไหลมาเป็นกลุ่มจะท�ำให้งานมาตรฐานของพนักงาน
นั้นหลุด ตามความเร็วไลน์ไม่ทัน
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เพื่อแก้ปัญหานี้ ต้องกระจายเครื่องยนต์ที่ต้องการ
ชิ้นส่วนเฉพาะ การจัดล�ำดับรอผลิตให้เท่า ๆ กัน จึงขาดไม่ได้
รถยนต์และเครื่องยนต์จะไม่ส�ำเร็จ หากขาดชิ้นส่วน
เพียงชิน้ เดียว โดยเฉพาะชิน้ ส่วนพิเศษเฉพาะมักจะส่งมอบช้า
ดังนั้น ต้องใส่ใจชิ้นส่วนพิเศษเฉพาะ สร้างระบบรับอย่าง
ราบรื่น

ท�ำให้มาตรฐานเท่ากัน
วิธีคิดพื้นฐาน (ท�ำให้มาตรฐานเท่ากัน) ของโตโยต้า
ง่ายมาก คือ (จัดล�ำดับชิ้นส่วนต่างๆ อย่างเข้มงวด)

1. แยกย่อยเป็นรายรุ่นรถติดตั้ง
2. แยกย่อยด้วยมี/ไม่มีมาตรการจัดการไอเสีย
3. แยกย่อยด้วยประเทศปลายทาง
นั่นคือเรียงล�ำดับย่อยตามหัวข้อนั้น
การจั ด การนี้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ค� ำ นวณอย่ า งอั ต โนมั ติ
เมื่อดูตารางล�ำดับตรวจสอบว่า (รถมีออยล์คูลเลอร์ เปิดช่อง
ไว้กว่า 10 คันไหม) (รถใช้ตะกั่ว เปิดช่องไว้กว่า 10 คันไหม)
เป็นต้น ถ้าพบว่าช่องห่างนั้นแคบ พนักงานจะตัดสินสลับ
ล�ำดับทันที

ตัวอย่างเช่น โรงงานเครือ่ งยนต์นี้ ผลิตเดือนละ 300 คัน
และต้องใช้ชิ้นส่วน 10 ชิ้น ต่อคัน ผลิต 1 คันใช้เวลา 7 ชั่วโมง
40 นาที นั่นคือ 1 คันใช้เวลา 460 นาที ÷ 10 ชิ้น = 46 นาที/
ชิ้น
ต่อไปในไลน์ทำ� บล็อกขนย้ายอัตโนมัต,ิ ไลน์ทำ� ข้อเหวีย่ ง
ขนย้ายอัตโนมัติ เป็นต้น ต้องใส่ข้อมูล สัดส่วนการผลิตของ
แต่ละชนิด จากตัวอย่าง (A:B:C:=4:2:3) บันทึกสัดส่วนผลิต
ในลิมิตสวิทซ์ของสายพานควบคุมสต็อค
ในไลน์ประกอบ จ�ำนวนต่างๆ ลดจากจ�ำนวนแน่นอน
ในสต็อค ลิมิตสวิทซ์ปิด และส่งค�ำสั่งไปยังจุดวางวัตถุดิบ
ตรงทางเข้าไลน์ผลิต วัตถุดิบเป้าหมาย 1 ชิ้นไหลเข้าไลน์
อัตโนมัติ
จากวิธีดังกล่าว ท�ำให้มาตรฐานเท่ากันได้ทั้งไลน์ผลิต
ซึง่ ยาวมากในโตโยต้า ฉะนัน้ จากจุดไหนของไลน์ประกอบรถ,
ไลน์ประกอบเครื่องยนต์, ไลน์ท�ำเครื่องยนต์, ส่งใบคัมบัง
ไปยังขั้นตอนก่อนหน้า เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายนอก เป็นต้น
ช่วงเวลาเป็นมาตรฐานเท่ากัน

โรงงานจั ด ชิ้ น งานรอในขั้ น ตอนมาตรฐานเท่ า กั น
ถ้าทราบจ�ำนวนชิ้นส่วนที่ต้องการ จะทราบได้ทันทีว่า 1 ชิ้น
ใช้เวลากี่นาที
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โตโยตาผลิตเทากันมาตรฐานไดอยางไร
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TDIA’S ACTIVITIES

กิจกรรมสมาคมฯ

TDIA’S ACTIVITIES
25 มีนาคม 2558
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่พิมพ์และอุปกรณ์” โดย อาจารย์กมล
นาคะสุวรรณ นายกสมาคมฯ วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 304
สำ�นักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึก MIDI)

30 มีนาคม 2558
อ.กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมฯ เข้าร่วม
การสั ม มนาแนวทางการพั ฒ นากำ � ลั ง แรงงานใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ย านยนต์
พ.ศ. 2558 - 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
รัชดาภิเษก วันที่ 30 มีนาคม 2558
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2 เมษายน 2558
สมาคมฯ ร่วมออกบูธในงาน SUBCON THAILAND ROADSHOW ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

8 เมษายน 2558

งานสัมมนา “ฝีมือแรงงานไทย ก้าวไกล
ไปกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” และพิธีมอบโล่
แด่ ผู้ ส นั บ สนุ น และหนั ง สื อ รั บ รองแด่ ผู้ ผ่ า น
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่ ง ชาติ
ระดับ 1 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม จำ�นวน
44 สาขาอาชีพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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27 เมษายน 2558

คุณบุญเลิศ ชดช้อย กรรมการบริหารสมาคมฯ
(บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำ�กัด) นำ�เครื่องผ่าไม้ (Vertical
Band Saw Machine) ไปร่วมจัดแสดงในกิจกรรม
ครม.สัญจร วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

27-29 เมษายน 2558

การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตร “เทคนิคการขัดเงาแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก” วันที่ 27-29 เมษายน
2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 สำ�นักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน
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28 เมษายน 2558

อ.กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมฯ
กล่าวรายงานในการประชุมสัมมนาทิศทางการ
จั ด การเรี ย นการสอนสาขาแม่ พิ ม พ์ ข อง
คณะอนุ ก รรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ
พัฒนากำ�ลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) โดยมี
ท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันที่
28 เมษายน 2558
อ.กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมฯ บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานช่าง
แม่พิมพ์ของสมาคมฯ

การสาธิตการทดสอบมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรม
การผลิตแม่พิมพ์

ติดตามชมภาพ
กิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
www.tdia.or.th
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13 พฤษภาคม 2558

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ความท้าทายในงานปั๊มขึ้นรูป
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง” โดย รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณเอกสิทธิ์ จันทรกลม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยออโต้ทลู ส์ (ปทุมธานี) จำ�กัด และ
คุณดุจเทพ คำ�ปัญญา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซอฟท์พริน้ จำ�กัด
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

14 พฤษภาคม 2558
ก า ร สั ม ม น า ท า ง วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง
“แนวโน้ ม เทคโนโลยี ใ หม่ สำ � หรั บ งานฉี ด
พลาสติก” โดย คุณโกเวท ลิ้มตระกูล
กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
จำ�กัด (มหาชน) รศ.สถาพร ชาตาคม หัวหน้า
ภาควิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ อาจารย์อุเทน คณะวาปี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ และคุณไพศาล กสิกรรม
ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทพลาส (ประเทศไทย)
จำ�กัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ติดตามชมภาพ
กิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
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บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

GLOBAL PRECISION ENGINEERING CO., LTD.
ในคอลัมส์ Factory outlook ฉบับนี้น�ำเรามาเรียนรู้
เรื่องราวและวิสัยทัศน์ของคุณประพันธ์ โสดาทิพย์
ในฐานะของผู้ประกอบการที่กล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่าง
จากความมุ่งมั่นในการสร้าง SMEs ไทยให้แข็งแกร่ง
เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของชาติ

คุณประพันธ์ โสดาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ

เรายึดมั่นค�ำสัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า
ส่งมอบตรงเวลา เพิ่มคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

Rubber

Mould

Plastic

Injection Mould
Precision

Jig & Fixture
Precision

Machine Part

Factory :
27/125 Moo 5, T.Nongtamlueng, A.Panthong, Chonburi 20160
Tel : 038-789-472 / Fax : 038-789-438 / E-mail : gpe-sale@hotmail.com
www.gpe.co.th, www.globalmold.in.th
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Q : คุณประพันธ์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของ
บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น จ�ำกัด ?
A : แรกเริม่ เลย ผมได้เข้ามาบริหารบริษทั แม่พมิ พ์ขนาด
เล็กที่อยู่ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแม่พิมพ์รายใหม่
ของสถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute-TGI)
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์เป็นระยะเวลา
3 ปี โดยขณะนัน้ ใช้ชอื่ บริษทั M.S. Create Plast Co.,Ltd.
พัฒนามาตัง้ แต่อยูใ่ นศูนย์บม่ เพาะได้ใบรับรอง จนมีทมี งาน
พร้อมที่จะเปิดตลาด หลังจากที่โครงการครบตามสัญญา
แล้วจึงได้ย้ายบริษัทมาตั้ง ณ ที่ท�ำการปัจจุบันนี้ บริษัท
ด�ำเนินงานโดยเป็นการร่วมทุน ระหว่างเอกชนกับทาง
ภาครัฐคือ สสว. (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม) ทางสสว. ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในส่วน
ค�ำแนะน�ำในเรื่องการตลาด ช่องทางในการท�ำธุรกิจ การ
ท�ำบัญชี โดยมาช่วยฝึกอบรมให้เดือนละครัง้ ผมได้เข้าเป็น
ผู้บริหารและเป็นทีมงานด้วยโดยมีพนักงานทั้งหมด 8 คน
ในขณะนัน้ มีความยุง่ ยากในการบริหารงานกับทางภาครัฐ
และจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2008 เกิดวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ช่วงนั้นมีลูกค้า
และยอดขายแต่ ผ ลประกอบการยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ราย
จ่ายเท่าที่ควร ในส่วนการบริหารกับทางภาครัฐมีความ
ไม่คล่องตัวทางเจ้าของฝ่ายเอกชนต้องการคืนหุ้นให้กับ
สสว. และต้องการเลิกกิจการทางเจ้าของจึงต้องการคืนหุน้
เลิกกิจการ ผมมีสองทางเลือกคือ รับเงินชดเชยหรือจะท�ำต่อ
ผมตัดสินใจท�ำธุร กิจ นี้ต่อไปเพราะเรามีป ระสบการณ์
ความช� ำ นาญอี ก ทั้ ง ยั ง มี ง านและออเดอร์ ที่ ค ้ า งอยู ่
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เราต้องท�ำการดูแลลูกค้า บริการลูกค้าต่อ จึงได้จดทะเบียน
เปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั โกลบอล พรีซชี นั่ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
ต้นปี 2009 ตอนนั้นรวมผมด้วยมีทีมงานที่เหลืออยู่ 6 คน
เราก็มาก�ำหนดทิศทางท�ำการตลาด หาลูกค้ารายใหม่ๆ
โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยางและพลาสติก
Q : คุณประพันธ์มองว่าจุดเด่นของบริษทั โกลบอลฯ
คืออะไร ?
A : ถึงเราเป็นบริษัท SME ขนาดเล็ก แต่มีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ และเราสามารถท�ำผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย ตั้งแต่แรกเริ่มเราท�ำแม่พิมพ์ยางเป็นหลัก
แต่ช่วงที่ผมอยู่ในศูนย์บ่มเพาะสถาบันไทย-เยอรมันได้
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบและการปรั บ ประกอบ
แม่พิมพ์พลาสติก เราสามารถผลิตแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์
พลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพวงมาลัยรถยนต์ (PU Foamed
Injection) กลุ่มลูกค้าจะอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้ นส่ วนเป็ นหลั ก ในปั จจุ บันเราได้ มี ก ารออกแบบและ
ผลิตแม่พิมพ์ส�ำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ BIO โดย
เราใช้ ทั ก ษะจากการออกแบบและผลิ ต แม่ พิ ม พ์ ย าง
แบบ Compression Mold อนาคตอาจจะมีการเพิ่ม
ไลน์การผลิตฉีดพลาสติก หลักการท�ำงานผมได้มีโอกาส
ไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นและได้น�ำหลัก Q.C.D.1 มาปรับใช้
ในการบริหารงาน และรวมถึง Service การบริการลูกค้า
ด้วย
1

Q = Quality คุณภาพ
C = Cost ต้นทุน
D = Delivery การส่งมอบทันที, ตรงตามเวลา
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แต่ก็ติดเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่มีมากมาย บางส่วนจึงยังไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการเท่าที่ควร
เหมือนฉีดยายังไม่ตรงจุด

Q : สิ่งที่กล่าวได้ว่าบริษัทโกลบอลฯ ได้เปรียบคู่แข่ง
คืออะไร ?
A : เราได้เปรียบในด้านท�ำเลสถานทีต่ ง้ั บริษทั เราอยูใ่ กล้
นิคมอุตสาหกรรม ท�ำให้การขนส่ง (Logistic) สะดวก
รวดเร็ว เราสามารถไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได้ใน
15 นาที ไปนิคมอุตสาหกรรมบางพลีได้ในครึ่งชั่วโมง
ไปนิ ค มอุ ต สาหกรรมอี ส เทิ ร ์ น ซี บ อร์ ด ในสี่ สิ บ ห้ า นาที
การบริการลูกค้าเราจึงเข้าถึงได้รวดเร็วกว่า องค์กรเรามี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ กลุ่มพันธมิตรที่เรามี
อยู่ใกล้เคียงรายล้อมสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องก�ำลัง
การผลิตของเครื่องจักร เครื่องมือวัด และเครื่องมือต่างๆ
ท�ำให้ระยะเวลาในการผลิตแม่พิมพ์สั้นลง สามารถส่ง
มอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลา
Q : ในฐานะของผู้ประกอบการคุณประพันธ์คิดว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างที่บริษัท SMEs
ไทยก�ำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ?

ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานช่ า งฝี มื อ ตอนนี้
หน่วยงานภาครัฐก�ำลังให้ความสนใจในการปรับหลักสูตร
อาชีวะศึกษา ทางโกลบอลฯ ได้เปรียบในโลเคชั่นที่ตั้ง
ใกล้นิคมอุตสาหกรรม แต่ในทางกลับกันก็เสียเปรียบด้าน
แรงงานที่จะเลือกเข้าไปท�ำในโรงงานหรือบริษัทที่ใหญ่
กว่าแทน แรงงานทีเ่ รามีอยูเ่ ป็นแรงงานมีฝมี อื และกึง่ ฝีมอื
เราก็ อ าศั ย ในเรื่ อ งอบรมพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ภายในเอง
เรามีการสร้างให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจเพื่อบริษัท สร้าง
แรงจูงใจในการท�ำงาน ในเรื่องการเพิ่มสวัสดิการต่างๆ
เพื่อดึงดูดแรงงานให้อยู่กับเรา
Q : ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเศรษฐกิจ
ในประเทศก�ำลังซบเซา ทางบริษัทมีมาตรการ
ในการป้องกัน หรือปรับตัวอย่างไรบ้าง ?
A : สภาวะเศรษฐกิ จ โลกทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและใน
ประเทศที่ซบเซา การบริโภคของประชากรลดลง ส่งผล
กระทบต่องานที่เข้ามาน้อยลง ท�ำให้รายได้ไม่ครอบคลุม
รายจ่าย โดยการบริหารต้องมองเป็นเดือนต่อเดือน สอน
พนักงานให้พยายามช่วยกันลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ลดการสูญเสียในการผลิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

A : เรือ่ งของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือประเด็นหลักของ
บริษัท SMEs ไทย เราไม่เหมือนนักลงทุนต่างชาติ ที่
ทุ่มเงินเข้ามาลงทุน สร้างโรงงาน และท�ำการตลาดใน
เมืองไทย อย่างเช่นบริษัทโกลบอลฯ เป็น SME ที่เกิดจาก
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ SMEs จะขาดในเรื่องของหลักทรัพย์
ที่จะมาค�้ำประกันเงินกู้ ที่ไม่มีหรือมีแค่เครื่องจักรที่อยู่
ในโรงงาน การจะพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องการผลิต การ
ออกแบบ หรือซือ้ เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยเข้ามาจึงไม่สามารถ
สู้คู่แข่งได้ ถึงแม้ในตอนนี้ภาครัฐมีนโยบายต่างๆ ที่ออก
มาสนับสนุน ทั้ง SME Bank หรือการค�้ำประกันจาก บสย.
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Q : คุณประพันธ์คิดว่าทิศทางของอุตสาหกรรม
แม่ พิ ม พ์ ไ ทยในอนาคตจะไปในทิ ศ ทางไหน
อย่างไรบ้าง ?

พบผู้ขาย การฝึกอบรมและพาไปศึกษาดูงาน พัฒนาการ
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานทั้งในและต่างประเทศ

A : ผมมองว่ า อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ยั ง ขั บ เคลื่ อ น
ไปได้เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังมีผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ๆ ทั้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค ฯลฯ ในการผลิต
เป็น Mass Product ทุกอย่างต้องใช้แม่พิมพ์ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมต้นน�้ำที่ควรได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องและเราเองต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กร
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Q : คุณประพันธ์คิดว่าการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของ
เราในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง ?

Q : ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
คุณประพันธ์มองว่า ณ ปัจจุบันนี้มีแนวโน้มเป็น
ยังไงบ้าง ?
A : ณ ปัจจุบันนี้ภาพรวมทั้งส่วนอุตสาหกรรมการผลิต
แม่พมิ พ์โดยตรง และกลุม่ สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับแม่พมิ พ์
ค่อนข้างที่จะซบเซาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่
ปลายปี 2014 ถึงกลางปี 2015 ไม่คอ่ ยสูด้ นี กั สาเหตุจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลก และอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไม่มี
โมเดลใหม่ๆ ออกมา แนวโน้มในอีก 1 ปีข้างหน้านี้ผมเอง
ยังมองว่าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก็ยังจะทรงตัวอยู่
Q : การรวมกลุ ่ ม คลั ส เตอร์ ข องอุ ต สาหกรรม
แม่พมิ พ์ไทยมีทศิ ทางอย่างไรบ้าง ?
A : การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่ดีสามารถช่วยขับเคลื่อน
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ประสานและ
เชื่อมโยงสมาชิกด้วยนโยบายทางการตลาด เพื่อน�ำพา
กลุ่มไปสู่เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการเชื่อม
โยงอุตสาหกรรม ซึ่งในขณะนี้ก็มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
หลายกลุ่ม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กลุ่ม
หมู่บ้าน ดี.เค.พระราม 2 กลุ่มนาโน โกลบอล พรีซิชั่น
คลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) กลุ่ม
พันธมิตรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (MDCT) อมตะนคร
เป็นต้น ทางสมาคมแม่พิมพ์ไทยก็มีการจัดกิจกรรมผู้ซื้อ
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A : กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยเรายังไม่
ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ในเรือ่ งทีจ่ ะกระจายชิน้ ส่วนต่างๆ ไปช่วยกันท�ำ จะมีปญ
ั หา
ในเรื่องคุณภาพและราคา ซึ่งในแต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิก
จะคิดราคาจากฐานที่แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่เครื่องจักรเป็น
ชนิดและรุ่นเดียวกันจึงตกลงราคากันค่อนข้างล�ำบาก
และบางครั้งเองยังมีการแย่งลูกค้าและตัดราคากันอยู่
สุดท้ายก็ต้องต่างคนต่างท�ำ
Q : ในมุมมองของคุณประพันธ์เราจะแก้ปัญหาใน
เรื่องราคามาตรฐาน ได้อย่างไร ?
A : ควรที่จะมีหน่วยงานกลาง เช่น กรมส่งเสริมฯ
สถาบันหรือสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นตัวกลาง
เซ็ตเรทมาตรฐานขึ้นมาให้ทุกคนยอมรับ โดยเราควรจะ
ท�ำเป็นโมเดลขึ้นมาสักกลุ่มหนึ่งก่อน เช่น สมาชิกกลุ่ม
คลัสเตอร์ทผี่ ลิตแม่พมิ พ์พลาสติกและยาง ให้เอาก�ำลังการ
ผลิตของเครื่องจักร CNC Machining Center มารวมกัน
ขนาดเครื่องจักรจะเป็นตัวก�ำหนดราคามาตรฐาน โดย
คิดค่า Operation Cost ค่า Cutting Tools ค่าเขียน
โปรแกรมรวมเข้ า ไปบวกด้ ว ยเปอร์เซ็นต์ก�ำไรแล้วให้
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ตั้งเป็นราคามาตรฐานของกลุ่มเครื่องจักรนั้นๆ โดยแยก
ขนาดโต๊ะ เครื่องไต้หวัน เครื่องยุโรป หรือเครื่องญี่ปุ่น
ก็ ใ ห้ คิ ด ฐานของราคาแยกและทุ ก คนก็ ต ้ อ งยอมรั บ ใน
ราคาที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ครับ
ถ้าสามารถเกิดขึน้ ได้เราจะสามารถกระจายงานได้มากการ
ร่วมกันพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแม่พิมพ์ก็จะตามมา
Q : ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ SME คุณประพันธ์
คิดว่าภาครัฐควรให้การส่งเสริม หรือช่วยเหลือ
ในเรื่องใดบ้าง ?
A : ผมมองที่หน่วยงาน BOI ซึ่งตัวผมเองก็เข้าร่วม
โครงการได้รบั สิทธิก์ ารสนับสนุนจาก BOI มาแล้วประมาณ
2 ปี SMEs บ้านเราควรจะได้รบั การสนับสนุนโดยเท่าเทียม
เพราะส่วนมากบริษัทจากต่างชาติจะได้รับการสนับสนุน
จาก BOI มากกว่าธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs เป็น
รากหญ้าของอุตสาหกรรมในประเทศเรา ควรที่จะได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าในเรื่องของการ
ใช้สิทธิ์ในการน�ำเข้าเครื่องจักรและวัสดุดิบ สิทธิ์ในเรื่อง
สถานที่ตั้งโรงงาน สิทธิ์ในเรื่องของภาษี
Q : ในส่วนภาคการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้าน
แม่พมิ พ์คณ
ุ ประพันธ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรบ้าง ?

Q : ในฐานะคณะกรรมการสมาคมฯ และคลุกคลีอยู่
ในแวดวงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์คุณประพันธ์
มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการฝากถึง
สมาคมฯ และสมาชิกอย่างไรบ้าง ?
A : จากการทีผ่ มอยูใ่ นสมาคมอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทย
และเป็นผู้ประกอบการเองด้วย ผมมองว่าในกลุ่มสมาคม
แม่พิมพ์ยังรวมกลุ่มได้ไม่เต็มที่ ทางสมาคมฯ ที่เป็น
หน่วยงานกลางระหว่างสมาชิกควรจะมีการจัดกิจกรรม
เช่น ควรจะให้คณะกรรมสมาคมฯ มีการไปเยี่ยมชม
สมาชิกว่าเค้าเป็นอยู่อย่างไร มีงานไหม ประสบปัญหา
อะไรหรือเปล่า เพื่อเก็บข้อมูล หาสมาชิกใหม่ๆ และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลของเหล่าสมาชิกที่อยู่ในแต่ละโซน
แต่ละภูมิภาค เมื่อเราไปเห็นโรงงงานของสมาชิกแล้ว
จะสามารถน�ำมาวางแผนจัดกิจกรรม ส่งเสริมเป็นการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย
มีคอนเน็คชัน่ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมอื หาตลาดใหม่ๆ
น�ำไปสู่การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งได้ เช่น
กิ จ กรรมผู ้ ส ร้ า งพบผู ้ ใ ช้ ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานอยู ่ เ ราก็
มาถูกทางแล้ว และในอนาคตควรจะมีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่เหล่าสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

A : ในส่วนการศึกษาภาครัฐควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
สายอาชีวะ อยากให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้ ทักษะฝีมือ
ของแรงงานยังไม่เพียงพอต่อการท�ำงานเท่าที่ควร ทาง
สถานประกอบการจะต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมก่อน
ท�ำงานจริง
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(ญี่ปุน)

แมพ�มพ
面白い金型関連用の日本語

Talk

ตอน

มัจจิงงุ

(マッチング)

KANAGATA

ในตอนนี้ จ ะพู ด ถึ ง ค� ำ ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ภาษาญี่ ปุ ่ น
ค�ำหนึ่งที่ใช้ในงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ปั๊ม (Stamping or
Press Die, プレス金型, ぷれすかながた, พุเร็ซซุ-คะนะงะตะ)
หรือแม่พิมพ์ส�ำหรับปั๊มตัดเฉือน-ขึ้นรูปโลหะ (Metal
Stamping Die, 金属プレス用金型, きんぞくぷれすようかな
がた, คินซคคุ-พุเร็ซซุ-โย คะนะงะตะ) โดยเฉพาะอย่าง
กระบวนการตัดเฉือนวัสดุภายในแม่พมิ พ์กลุม่ นี้ ซึง่ เรือ่ งนี้
อาจจะไม่ มี ก ารสอนในสถาบั น การศึ ก ษาของไทยเรา
ถ้าหากล่ามภาษาญี่ปุ่นไปถามวิศวกรแม่พิมพ์ที่เพิ่งส�ำเร็จ
การศึกษาในสาขานี้ อาจจะไม่ได้รับค�ำตอบในเรื่องนี้ที่
เกี่ยวข้องกับด้านแม่พิมพ์ก็เป็นไปได้
ส�ำหรับค�ำศัพท์เทคนิคภาษาญี่ปุ่นค�ำนี้ ก็เป็นอีก
ค�ำหนึ่งที่มีการใช้ค�ำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษด้าน
แม่พิมพ์คือค�ำว่า “Matching” และก็เช่นเดียวกันกับ
หลายๆ ค�ำที่น�ำมาจากภาษาต่างประเทศแล้วทับศัพท์
เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งก็มีเหตุผลคล้ายๆ กันกับศัพท์เทคนิค
ภาษาไทยที่ทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งก็คือ
ค�ำทับศัพท์นั้นตรงกันกับภาษาของค�ำศัพท์นั้นๆ ซึ่งจะมี
ความกระชับกว่าเมื่อแปลแล้วท�ำให้เยิ่นเย้อจนเกินไป
หรือจะต้องมีจำ� นวนพยางค์ของค�ำศัพท์นนั้ ๆ ยาวมากขึน้
ถึงจะสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ และหรือแปลแล้วไป
ตรงกันกับค�ำศัพท์ค�ำอื่นที่ภาษาไทยมีอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะ
ท�ำให้เข้าใจความหมายผิดได้ เช่นค�ำว่า “DIE” บางครั้ง
จะเรียกทับศัพท์ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็น “ดาย”
ที่หมายถึงแม่พิมพ์ซึ่งเป็นค�ำนาม และมีความหมายที่
หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ ท� ำ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่มีรูปร่าง-รูปทรงเหมือนๆ กัน
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เป็นจ�ำนวนมาก แต่ในความหมายทั่วไปที่เป็นค�ำกริยาใน
ภาษาไทยจะแปลว่า “ตาย” ซึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่ง
และนอกจากนี้ค�ำว่า “แม่พิมพ์” ก็ยังเป็นอีกค�ำนามหนึ่ง
ที่หมายถึง “(คุณ) ครู” ได้อีกด้วย
ทั้งนี้ค�ำว่า “Matching” จะมีค�ำแปลเป็นภาษา
ไทยใช้กันอยู่ทั่วไปในหลายๆ ความหมาย เช่น จับคู่
จับคู่กัน การจับคู่ ความเข้ากันได้ ซึ่งค�ำศัพท์ที่คุ้นเคย
และพบว่ามีการใช้งานบ่อยๆ เช่นค�ำว่า “Mix and
Match” ที่อาจจะหมายถึงการผสมผสานสิ่งของต่างๆ ที่
มีความแตกต่างกันให้มีความเข้าด้วยกันได้หรือในความ
หมายที่ใช้การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)
เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ปั๊มแล้ว อาจให้ความหมายเป็นการต่อที่เข้ากันของ
(แนวเส้น) การตัด (Matching, マッチング, まっちんぐ,
มัจจิงงุ) ที่เกิดจากกระบวนการตัดเฉือนของสถานีงาน
หรือขั้นตอนที่อยู่ก่อน และหลังซึ่งกันและกัน แล้วท�ำให้
ได้แนวเส้นจากการตัดของทั้งสองแนวนั้นต่อเข้าด้วยกัน
ได้เป็นอย่างดี โดยต้องไม่เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดครีบหรือ
รอยเยินภายหลังการตัด และต้องไม่ท�ำให้เกิดเป็นร่อง
หรือรอยเว้า-แหว่งที่จุดตัดของแนวเส้นการตัดซึ่งเป็นจุด
ที่ต่อเส้นรอบรูปของชิ้นงานเข้าด้วยกันนี้จนท�ำให้ชิ้นงาน
สูญเสียหน้าที่การท�ำงานไปหรือมีผลท�ำให้เกิดเป็นฝุ่นผง
วั ส ดุ ที่ เ กิ ด จากการต่ อ ที่ เ ข้ า กั น ของการตั ด ที่ อ อกแบบ
ผิดพลาดไปนี้ แล้วตกค้าง และกระจายอยู่ในแม่พิมพ์
ท�ำให้ถูกกดอัดเข้ากับแถบวัสดุที่ใช้ปั๊มตัดเฉือน-ขึ้นรูป
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หรือชิ้นงานที่ก�ำลังผลิตอยู่ในแม่พิมพ์นั้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
รอยต�ำหนิหรือข้อบกพร่องกับสภาพภายนอกของชิ้นงาน
แล้วกลายเป็นชิน้ งานเสียได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแม่พมิ พ์
โปรเกรสซีฟว์ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องมีการต่อที่เข้ากัน
ของการตัดในลักษณะเช่นนี้หลายๆ จุด ทั้งนี้จ�ำนวนจุด
จะขึ้นอยู่กับลักษณะความซับซ้อนของเส้นรอบรูปทั้งที่
อยู่ภายใน และหรือภายนอกของชิ้นงานนั้นๆ และหาก
มีการออกแบบแม่พิมพ์ที่ผิดพลาดก็มีผลท�ำให้จ�ำนวนจุด
การต่อเข้าด้วยกันนี้มีมากเกินไปได้เช่นกัน
ส่วนการสื่อสารอย่างง่ายกับคนญี่ปุ่นว่าในภาษา
ญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้ความหมายว่า “มัจจิงงุ (マッチング) ในภาษาไทย
เรียกว่า “การต่อที่เข้ากันของการตัด” นั้นก็อาจกล่าวได้
ว่า “มัจจิงงุ”วะ ไทโงะเดะ “การต่อที่เข้ากันของการตัด”
โตะโยะบิมัซซุ ซึ่งก็อาจจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า

แนวคิดการต่อแบบตัดเกยตามรูปย่อยที่ 1 (ซ้ายมือ)
เป็นการต่อแบบให้ส่วนตัดเฉือนบางส่วนคาบเกี่ยวหรือ
เกยกัน ซึ่งส่วนที่คาบเกี่ยวกันนี้มีโอกาสที่จะเกิดครีบ
ได้ง่ายกว่า และการต่อแบบตัดเกยต่างระดับในรูปย่อยที่
2 (กลาง) เป็นการต่อแบบให้แนวเส้นการตัดเฉือนเกย
ต่างระดับกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเศษวัสดุคงเหลือที่บอบบาง
แล้วส่งผลให้เกิดครีบเป็นเส้นฝอยผอมยาวที่เรียกว่าครีบ
เส้นขนหนวด-เคราได้ง่าย ส่วนการต่อที่เข้ากันของการ
ตัดในรูปย่อยที่ 3 (ขวามือ) เป็นการต่อที่ดีกว่าโดยแนว
เส้นการตัดครั้งที่ 1 จะมีส่วนเว้าหลบส�ำหรับแนวเส้นการ
ตัดเฉือนครั้งที่ 2 จึงเกิดปัญหาครีบที่จุดต่อที่เข้ากันของ
การตัดน้อยกว่าการต่อด้วยวิธีอื่น

“マッチング” は タイ語で「ｶｰﾝ・ﾄｰ・ﾃｨｰ・ｶｳ・ｶﾝ・ｺｰﾝ・ｶｰﾝ・ﾀｯﾄﾞ」
と 呼びます。

(ข้อความนี้ใช้สื่อสาร “ส�ำหรับชาวญี่ปุ่น”

= 日本人向け)

รูปที่ 1 ตัวอย่างเปรียบเทียบ 3 แนวคิดในการออกแบบจุดต่อที่เข้ากันของการตัดเฉือนของแนวเส้นตรง
ขอบชิ้นงานที่มีความจ�ำเป็นต้องตัดเฉือน 2 ครั้ง
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โดย อำ�นาจ แก้วสามัคคี

รูปที่ 2 การแก้ปัญหาชิ้นงานแบลงก์หรือแผ่นวัสดุ
ขนาดพร้อมใช้ (ส�ำหรับกระบวนการถัดไป) ที่ได้
จากกระบวนการแบลงกิงในรูปนีซ้ งึ่ จะเกิดการโค้งงอ
ภายหลังการตัดเฉือนออกจากแม่พิมพ์ โดยใช้
กระบวนการตัดแยกออกหรือคัตออฟ (Cutoff
Process) ที่เป็นแบบการตัดแยกส่วนหรือตัดแยก
ชิน้ งานออกจากกัน (Parting) เข้ามาแทน ซึง่ จะมีการ
ตัดเฉือนไปตามแนวเส้นรอบรูปของชิน้ งานทีละส่วน

จากในรูปที่ 2 ทีเ่ ป็นการแก้ไขปัญหาชิน้ งานโค้งงอ
หรือแอ่นภายหลังการตัดเฉือน โดยเปลี่ยนมาเป็นการ
ตัดแยกส่วนชิ้นงานออกจากกัน ดังนั้นจะต้องน�ำวิธีการ
“การต่อที่เข้ากันของการตัด” มาใช้ร่วมด้วย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดครีบเส้นขนหนวด-เครา และผงวัสดุตกค้างใน
แม่พมิ พ์ตามมาด้วย ซึง่ ก็หวังว่าผูอ้ า่ นบทความจะสามารถ
น�ำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนเองได้ต่อไปอีกด้วย
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แหล่งอ้างอิง :
1. Dai-ichi Denshi Kougyou Kabushiki Gaisya No
Kensyuu Shiryou. 1992.
(第一電子工業 株式会社 の 研修資料）

2. http://www.seki-corp.co.jp
3. http://jp.misumi-ec.com
4. http://www.nc-net.or.jp

หากท่านใดสนใจอยากทราบ
ค�ำศัพท์เทคนิคแม่พิมพ์สามารถติดต่อได้ที่
กองบรรณาธิการ
tdia.thailand@gmail.com และหรือ
varunee.pre@kmutt.ac.th

UPCOMING EVENTS

UPCOMING

EVENTS
Exhibition Calendar

13-16 พฤษภาคม 2558

ในประเทศ

17-20 มิถุนายน 2558

INTERMACH 2015

PROPAK ASIA 2015

24-27 มิถุนายน 2558
INTERMOLD

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

www.intermachshow.com

www.propakasia.com

www.intermoldthailand.com

9-12 กรกฎาคม 2558

24-25 สิงหาคม 2558

INTERPLAS THAILAND 2015

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

SITEX 2015

สำ�นักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID)

www.interplasthailand.com

18-21 พฤศจิกายน 2558

THAILAND INDUSTRY EXPO 2015
www.ftimatching.com

METALEX 2015

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
www.metalex.co.th

Exhibition Calendar

14-17 April 2015
MTA ASIA 2015
SINGAPORE

www.mta-asia.com

7-10 July 2015
MTA VIETNAM 2015

Ho Chi Minh City, VIETNAM
www.mtavietnam.com

T-PLAS 2015 / TIPREX 2015

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
www.tplas.com

22-27 กันยายน 2558
ชาเรนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

26-29 สิงหาคม 2558

25-26 เมษายน 2559
Medical Plastics Expo 2016

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
www.medicalplastics-expo.com

ต่างประเทศ

15-18 April 2015
INTERMOLD 2015 /
DIE & MOLD ASIA 2015
Tokyo Big Sight, JAPAN
www.intermold.jp

10-12 September 2015
VIETNAM MANUFACTURING
EXPO 2015

Hanoi, VIETNAM
www.vietnammanufacturingexpo.com

20-23 May 2015
CHINAPLAS 2015
Guangzhou, CHINA

www.chinaplasonline.com

8-10 October 2015
METALEX VIETNAM 2015
Ho Chi Minh City, VIETNAM
www.metalexvietnam.com

4-26 September 2015

29-30 October 2015

PROPAK MYANMAR 2015

SUBCON MYANMAR 2015

Automotive World 2016

www.propakmyanmar.com

www.intermachmyanmar.com

www.automotiveworld.jp

Yangon, Myanmar

Rangoon, MYANMAR

13-15 January 2016
Tokyo Big Sight, Japan

26-28 April 2016
MTA HANOI 2016
Hanoi, VIETNAM

www.mtahanoi.com
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การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานด้านแม่พิมพ์

ตอนที่

3

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT IN MOLD & DIE OPERATIONS
金型作業における生産性向上

โดย: อำ�นาจ แก้วสามัคคี

การพัฒนาไปสู่การเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์
ได้ภายใน 1 นาที ด้วยการสัมผัส
อ่านตอนที่ 2 ได้จากฉบับที่ 1 ปี 2558

เวลาในการเปลี่ยน-ติดตั้งแมพิมพ

1

ขั้นที่ 1 จดบันทึกกิจกรรมตางๆ ในการเปลี่ยน-ติดตั้งแมพิมพ
โซะโตะดันโดะริ 1

อุจิดันโดะริ

ผลิตชิ้นงาน A

โซะโตะดันโดะริ 2
ผลิตชิ้นงาน B

รูปที่ 14 : ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการลดเวลาในการเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ ซึ่งได้ใช้แผนภูมิ
ในรูปที่ 12 หรือ 13 ทำ�การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ในการเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ตามวิธีการ
ในปัจจุบัน หรือก่อนที่จะทำ�การพัฒนา จากแม่พิมพ์ที่ใช้สำ�หรับผลิตชิ้นงาน A ไปเป็นแม่พิมพ์
ที่ใช้สำ�หรับผลิตชิ้นงาน B
จากในรูปจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มกิจกรรมหรือการท�ำงาน
แบบที่สามารถติดตั้งภายนอก (โซะโตะดันโดะริ) หรือ
ด�ำเนินการได้ในขณะผลิตชิ้นงาน A ก่อนที่จะหยุดเครื่องปั๊ม
(โซะโตะดันโดะริ 1) และด�ำเนินการได้ภายหลังจากติดตั้ง
แม่พิมพ์เสร็จและเริ่มเดินเครื่องผลิตชิ้นงาน B ไปแล้ว
(โซะโตะดันโดะริ 2) แต่กลับมากระท�ำในขณะที่หยุดเครื่อง
เพื่อท�ำการเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ ซึ่งถือเป็นเวลาที่สูญเสียไป
โดยใช่เหตุและประเมินรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง 50
เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมดในการเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ตาม
วิธีปัจจุบันนี้ ส�ำหรับกิจกรรมที่ถือเป็น “โซะโตะดันโดะริ 1”
เช่น การไปน�ำแม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตชิ้นงาน B จากชั้นวางมา
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ที่เครื่องปั๊มภายหลังจากที่หยุดเครื่องปั๊มและถอดแม่พิมพ์
ส�ำหรับผลิตชิ้นงาน A ออกจากเครื่องปั๊มและน�ำไปเก็บ
บนชั้นวางแล้ว หรือตามตัวอย่างสิ่งของที่สามารถเตรียม
ล่วงหน้าได้ (แต่ไม่ได้เตรียม) ดังสิ่งของต่างๆ ที่แสดงในรูปที่
8 (อ้างถึงรูปที่ 8 จากตอนที่ 1 ฉบับที่ 4 ปี 2557) และ
ส�ำหรับกิจกรรมทีถ่ อื เป็น “โซะโตะดันโดะริ 2” เช่น การไปน�ำ
แม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตชิ้นงาน A ที่ถอดออกจากเครื่องปั๊มแล้ว
ก็น�ำไปเก็บบนชั้นวางทันที (แทนที่จะวางลงไว้ที่ข้างๆ เครื่อง
ปั๊มก่อน แล้วรีบน�ำแม่พิมพ์ B ขึ้นไปติดตั้งเข้ากับเครื่องปั๊ม
จนสามารถเดินเครื่องผลิตชิ้นงานได้เสียก่อน) จากนั้นจึง
ย้อนกลับมายังเครื่องปั๊มเพื่อเริ่มท�ำการติดตั้งแม่พิมพ์ส�ำหรับ
ผลิตชิ้นงาน B เข้ากับเครื่องปั๊ม เป็นต้น

SPECIAL FEATURE

รูปที่ 15 : ตัวอย่างการจัดลำ�ดับกิจกรรม หรือลำ�ดับการทำ�งาน (Re-Arrange, 再編成,
さいへんせい, ไซเฮ็นเซ) ในกระบวนการถอดเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ใหม่ โดยเปลี่ยนไปทำ�ใน
ช่วงการติดตั้งภายนอกหรือ “โซะโตะดันโดะริ” แทน

โดยที่ตัวอย่างข้างต้นจะเป็นการยกตัวอย่างกิจกรรม
ทั้ง 4 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการถอดน�ำแม่พิมพ์ออก
(TAKE OFF DIE, 金型外し, かながたはずし, คะนะงะตะ
ฮะซึชิ), กิจกรรมการขนส่ง (TRANSPORTATION, 運搬,
うんぱん, อุงปัง) ที่น�ำแม่พิมพ์ลูกก่อนหน้าที่ผลิตชิ้นงาน
เสร็จสิ้นแล้วจากเครื่องปั๊มไปเก็บเข้าในชั้นวาง หรือพื้นที่
จัดเก็บที่ก�ำหนดเพื่อให้หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงตรวจสอบและ
เตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมส�ำหรับผลิตในรอบถัดไป กิจกรรม
การขนส่ง (TRANSPORTATION, 運搬, うんぱん, อุงปัง)
ทีเ่ ป็นการน�ำแม่พมิ พ์ทผี่ า่ นการตรวจสอบ-ซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน
ที่เตรียมไว้แล้วจากชั้นวางน�ำมายังเครื่องปั๊ม และกิจกรรม
การติดตั้งแม่พิมพ์ (INSTALLATION DIE, 金型取付け,
かながたとりつけ, คะนะงะตะโทะริ - ทซึ เ คะ) เข้ า กั บ

เครื่องปั๊ม ซึ่งภายหลังปรับปรุงหรือ “ไคเซ็น” วิธีการท�ำงาน
ด้วยการเตรียมงานล่วงหน้า (PREPARATION, 準備, じゅんび,
ยุมบิ) ส�ำหรับกิจกรรมเตรียมการขนส่ง-น�ำแม่พิมพ์ที่จะใช้ใน
ล�ำดับถัดไปในขณะเดินเครื่องผลิตด้วยแม่พิมพ์ชุดก่อนหน้า
อยู่ โดยให้น�ำมาไว้ข้างๆ เครื่องปั๊มในพื้นที่ที่ก�ำหนดเพื่อให้
พร้อมส�ำหรับติดตั้งได้ทันทีภายหลังถอดน�ำแม่พิมพ์ชุดที่ผลิต
ชิ้นงานก่อนหน้าออกแล้ว และรวมถึงกิจกรรมการขนส่ง-น�ำ
แม่พิมพ์ลูกที่ถอดออกแล้วน�ำไปจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บหรือ
ชัน้ วาง แต่จะกระท�ำในภายหลังจากทีไ่ ด้ทำ� การติดตัง้ แม่พมิ พ์
ส�ำหรับผลิตชิ้นงานรุ่นถัดไปเสร็จสิ้นและเดินเครื่องปั๊มผลิต
งานได้แล้ว ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้จะถือเป็นการติดตัง้ ภายนอก
(OFF-LINE SETUP หรือ EXTERNAL SETUP, 外段取り,
そとだんどり, โซะโตะดันโดะริ) 			
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รูปที่ 16 : ตัวอย่างบางส่วนของอุปกรณ์และหรือสิ่งต่างๆ ที่สามารถเตรียมงานล่วงหน้าผลิตชิน้ งานรุน่ ก่อนหน้า และสามารถนำ�
ไปจัดเก็บภายหลังจากเดินเครือ่ งปัม๊ ผลิตชิน้ งานรุน่ ถัดมาแล้วได้ อันถือเป็นการติดตั้งภายนอก (โซะโตะดันโดะริ) นั่นเอง
รายการต่างๆ ในรูปทีผ่ า่ นมานัน้ สามารถทีจ่ ะเตรียมงาน
ล่วงหน้าได้ในขณะทีเ่ ครือ่ งปัม๊ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีอ่ ยูร่ ายรอบนัน้
เดินเครือ่ งผลิตชิน้ งานรุน่ ก่อนหน้าอยู่ โดยเตรียมไว้ในต�ำแหน่ง
ที่ก�ำหนดให้พร้อมต่อการน�ำไปใช้ได้ทันทีในระหว่างการ
ติดตัง้ ภายใน (อุจดิ นั โดะริ) และเมือ่ ท�ำการติดตัง้ -เปลีย่ นเข้าไป
แทนที่ของเดิมที่ใช้งานร่วมกับแม่พิมพ์รุ่นเดิมแล้ว อุปกรณ์
และหรือสิ่งต่างๆ รวมทั้งแม่พิมพ์รุ่นก่อนหน้าที่ถอดออกนั้น
จะน�ำไปเก็บเข้าทีก่ ต็ อ่ เมือ่ ได้ทำ� การติดตัง้ แม่พมิ พ์รนุ่ ใหม่ วัสดุ
และสิง่ ต่างๆ เข้าไปจนสามารถเดินเครือ่ งผลิตชิน้ งานรุน่ ถัดมา
ได้แล้วเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมเบิกม้วนวัสดุสำ� หรับ
ผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์รุ่นถัดมา แล้วน�ำมาวางไว้ใกล้ๆ กับ
อุปกรณ์คลายม้วนวัสดุให้พร้อมส�ำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานรอง
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ช่วยเปลีย่ น (ในขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านหลักเริม่ ท�ำการถอดเปลีย่ นติดตั้งแม่พิมพ์) เข้าไป แทนที่ม้วนวัสดุเดิมที่ใช้ผลิตชิ้นงาน
รุ่นก่อนหน้าออก โดยน�ำม้วนวัสดุที่ถอดออกวางไว้ข้างๆ ใน
ต�ำแหน่งทีก่ ำ� หนดเสียก่อน จากนัน้ ก็เข้าไปช่วยผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
ติดตัง้ แม่พมิ พ์รนุ่ ใหม่จนเสร็จสิน้ และสามารถเดินเครือ่ งได้แล้ว
จึงจะย้อนกลับมาน�ำม้วนวัสดุ (รวมทั้งแม่พิมพ์และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ถอดออก) ไปจัดเก็บเข้าที่ในต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้
แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเครื่องคลายม้วนวัสดุแบบ 2 ด้าน
ดังในรูปข้างต้นนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์ที่ช่วยให้
สามารถเตรี ย มติ ด ตั้ ง ม้ ว นวั ส ดุ ส� ำ หรั บ ใช้ ผ ลิ ต ชิ้ น งานกั บ
แม่พิมพ์รุ่นถัดไปได้ล่วงหน้าในระหว่างที่ก�ำลังเดินเครื่องปั๊ม
ผลิตชิ้นงานรุ่นก่อนหน้าได้ เป็นต้น

SPECIAL FEATURE

ผลิตชิ้นงาน A

2 ขั้นที่ 2 แยกกิจกรรม “โซะโตะดันโดะริ” กับ “อุจิดันโดะริ” แลวจัดลำดับการทำงานใหม
อุจิดันโดะริ

โซะโตะดันโดะริ 1

โซะโตะดันโดะริ 2
ผลิตชิ้นงาน B

รูปที่ 17 : ขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการลดเวลาในการเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ ก็จะดำ�เนินการ
จัดลำ�ดับของกิจกรรมในการติดตั้งแม่พิมพ์ใหม่(Re-Arrange, 再編成, さいへんせい, ไซเฮ็นเซ)
โดยน�ำกลุ่มกิจกรรม “โซะโตะดันโดะริ 1” ไป
เตรียมงานล่วงหน้าไว้ในขณะที่เครื่องปั๊มยังคงเดินเครื่อง
ผลิตชิ้นงาน A อยู่ เช่นการเตรียมสิ่งของที่สามารถเตรียม
ล่วงหน้าได้ดังแสดงในรูปที่ 17 เตรียมน�ำแม่พิมพ์ B จาก
ชัน้ วางมาไว้ใกล้ๆ กับเครือ่ งปัม๊ และเตรียมวัสดุมาไว้ใกล้ๆ กับ
เครื่องคลายม้วนวัสดุให้พร้อมส�ำหรับเปลี่ยนได้ทันที เป็นต้น
และน�ำกลุ่มกิจกรรม “โซะโตะดันโดะริ 2” ไปด�ำเนินการ
ภายหลังจากที่แม่พิมพ์ B ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตไปแล้ว เช่น
ภายหลังจากถอดแม่พิมพ์ A ออกจากเครื่องปั๊มแล้วให้
ด�ำเนินการติดตั้งแม่พิมพ์ B เข้ากับเครื่องปั๊มจนเดินเครื่อง
ผลิตชิ้นงานได้เสียก่อน จึงย้อนกลับมาน�ำแม่พิมพ์ A น�ำไป
เก็บบนชั้นวาง หรือส่งมอบให้หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงแม่พิมพ์
ตรวจสอบและเตรี ย มแม่ พิ ม พ์ ใ ห้ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ รอบการ
ผลิตถัดไปและในลักษณะคล้ายๆ กันก็น�ำมาใช้กับการถอด
เปลี่ยน-ติดตั้ง-จัดเก็บม้วนวัสดุส�ำหรับใช้ผลิตชิ้นงาน A และ
B ที่อุปกรณ์คลายม้วนวัสดุ เป็นต้น
		
ผลิตชิ้นงาน A

3

ส�ำหรับขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส�ำคัญ เข้มข้นและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปกว่า 2 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว
เพราะว่ า เป็นขั้นตอนที่กระท�ำในระหว่างที่เครื่องปั๊มและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่อยู่รายรอบนั้นหยุดเดินเครื่องอันถือเป็นเวลา
สูญเสียของเครื่องจักร และท�ำให้ประสิทธิภาพการใช้งาน
ของเครื่องจักร-อุปกรณ์ลดลงนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจมีความ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ การพิ จ ารณาในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ การ
ลงทุนเพิม่ เติมอยูบ่ า้ งไม่วา่ จะเป็นการจัดท�ำอุปกรณ์ชว่ ยต่างๆ
เพิ่มขึ้นท�ำการดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม หรือแม้แต่
กระทั่งจัดซื้อ-จัดหาแล้วน�ำมาใช้งาน ทั้งนี้ก็เพื่อท�ำการลด
เวลาในการติดตั้งภายใน (อุจิดันโดะริ) ให้น้อยลงให้มากยิ่ง
ขึ้นไปกว่าที่ท�ำได้ในขั้นตอนที่ 2 ที่ผ่านมา โดยอาจพิจารณา
ให้ดีว่าจะซื้อหรือท�ำเองเพื่อความเหมาะสมกับเครื่องมือที่มี
อยู่ภายในโรงงานของตนเอง และต้องเข้ากันได้กับสภาพ
แม่พิมพ์ เครื่องปั๊ม อุปกรณ์ และระบบการผลิตของตนเอง
ดังตัวอย่างของสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันต่อไปนี้

ขั้นที่ 3 พัฒนากิจกรรม “อุจิดันโดะริ”
ใหกระชับมากยิ่งขึ้นดวยการลดหรือกำจัด, รวม และงายขึ้น
อุจิดันโดะริ
เวลาติดตั้งภายในลดลง

เริ่มผลิตชิ้นงาน B ไดเร็วขึ้น

รูปที่ 18 : ขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนการลดเวลาในการเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์ โดยอาศัยหลักการ
กำ�จัดกิจกรรมที่ไม่จำ�เป็นออกไป (Eliminate, 除去, じょきょ, โยะเคียว), รวมกิจกรรมตั้งแต่
2 กิจกรรมขึ้นไปมากระทำ�ในช่วงเวลาเดียวกัน (Combine, 結合, けつごう, เค็ทซึโง) และ
ทำ�กิจกรรมนั้นให้ง่ายยิ่งขึ้น (Simplify, 単純か, たんじゅんか, ตันยุงคะ)
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รูปที่ 19 : ตัวอย่างอุปกรณ์ชว่ ยต่างๆ และวิธกี ารทีม่ รี ปู แบบการใช้งานแตกต่างกันไป ใช้สำ�หรับช่วยให้การนำ�แม่พมิ พ์เข้าติดตัง้
และถอดออกจากเครื่องปั๊มด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในช่วง “อุจิดันโดะริ” ที่เป็นช่วงที่สูญเสียเวลาในการติดตั้งภายในเพราะ
เป็นช่วงที่หยุดเดินเครื่อง
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นอกจากอุ ป กรณ์ ใ นการช่ ว ยในการเลื่ อ นแม่ พิ ม พ์
เข้าสู่แม่พิมพ์ได้ด้วยความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นตามที่
กล่าวมาแล้วนั้น ก็ยังมีวิธีการและอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ใน
ขนส่ ง -ขนย้ า ยแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ก ารถอดเปลี่ ย น
แม่พิมพ์ในช่วง “อุจิดันโดะริ (การติดตั้งภายใน)” นี้ได้ด้วย
ความรวดเร็วกว่าแบบปรกติทั่วไป วิธีที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
วิธีการขนย้ายแม่พิมพ์โดยระบบการจัดเก็บและเรียกกลับ
โดยอัตโนมัติที่มีใช้งานอยู่ในโรงงานที่ทันสมัย ซึ่งอาจใช้

ร่ ว มกั น กับการเตรียมเปลี่ยน-ติดตั้งแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว
ด้วยสัมผัสเดียวที่มีเป้าหมายกระท�ำให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
1 นาทีเท่านั้น โดยในที่นี้จะเสนอให้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์
ช่วยในการขนย้าย จัดเก็บและติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊มตัดเฉือนขึ้นรูปโลหะด้วยความรวดเร็วแบบที่ต้องใช้แรง และหรือ
กลไกช่วยท�ำงานอยู่บ้าง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
รูปแบบการผลิตของตนเองดังตัวอย่างอุปกรณ์ต่อไปนี้

รูปที่ 20 : อุปกรณ์ขนย้ายแม่พิมพ์ที่มีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะใช้สำ�หรับช่วยให้การขนส่ง-ขนย้าย
แม่พมิ พ์ขนาดเล็กแล้ว ก็ยงั ช่วยทำ�ให้การนำ�แม่พมิ พ์เข้าติดตัง้ และถอดออกจากเครือ่ งปัม๊ ทำ�ได้ดว้ ยความรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ในช่วง
“อุจิดันโดะริ (การติดตั้งภายใน)”
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รูปที่ 21 : ตัวอย่างบางส่วนของอุปกรณ์เปลี่ยนแม่พิมพ์ (DIE CHANGER, ダイチェンジャー, だいちぇんじゃー,
ดายเช็น-ชยา) ที่ใช้ในการขนส่ง-ขนย้ายแม่พิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ และช่วยทำ�ให้การนำ�แม่พิมพ์เข้าติดตั้ง-ถอดออก
จากเครื่องปั๊มทำ�ได้ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในช่วง “อุจิดันโดะริ (การติดตั้งภายใน)” จึงช่วยให้สูญเสียเวลาหยุดเดินเครื่อง
ของเครื่องปั๊มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รายรอบน้อยลงได้ โดยจะมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไปให้เลือกนำ�มาใช้งานตาม
ต้องการ
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รูปที่ 22 : วิธีการกำ�หนดตำ�แหน่งของแม่พิมพ์บนแผ่นโบลสเตอร์ของเครื่องปั๊มด้วยความรวดเร็วในลักษณะต่างๆ กัน ที่
สามารถเลือกนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะระบบการผลิตของตนเองตามต้องการ เพื่อลดเวลาในช่วง “อุจิดันโดะริ
(การติดตั้งภายใน)” ลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
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รูปที่ 23 : วิธีการและอุปกรณ์ในการขันยึดแม่พิมพ์เข้ากับแรมหรือสไลด์ และแผ่นโบลสเตอร์ของเครื่องปั๊มด้วยความรวดเร็ว
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งความเร็วในการจับยึดและราคาของอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย ที่แต่ละองค์กรสามารถเลือกนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะระบบการผลิตของตนเองตามต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในช่วง “อุจิดันโดะริ
(การติดตั้งภายใน)” ลง แล้วช่วยทำ�ให้เครื่องปั๊มและอุปกรณ์เดินเครื่องได้โดยเร็ว
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รูปที่ 24 : วิธีการและการใช้อุปกรณ์ในการขันยึดแม่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม แม้ว่าบางวิธีการเป็นการขันยึดเพื่อให้
การติดตั้งทำ�ได้ด้วยความรวดเร็วสำ�หรับงานทั่วไปก็ตาม แต่ไม่สมควรนำ�มาใช้ในการจับยึดแม่พิมพ์เพราะไม่แข็งแรงเพียงพอ
และอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายกับแม่พิมพ์ เครื่องปั๊ม รวมทั้งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย
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SPECIAL FEATURE

รูปที่ 25 : ตัวอย่างอื่นๆ ที่จะช่วยให้ช่วง “อุจิดันโดะริ (การติดตั้งภายใน)” ทำ�ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะจะทำ�ให้เกิด
การสูญเสียเวลาในกิจกรรมนั้นๆ ในขณะที่หยุดเดินเครื่องอยู่ลดลง
ตามตัวอย่างในรูปผ่านมาที่มีการท�ำให้การท�ำงานใน
กิจกรรมนัน้ ๆ ใช้เวลาได้กระชับยิง่ ขึน้ ในระหว่างหยุดเดินเครือ่ ง
ดังต่อไปนี้ การปรับแก้แม่พมิ พ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วให้มมี าตรฐานส�ำหรับ
การจับยึดเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ การปรับให้ความสูงปิด
ของแม่พิมพ์ให้มีค่าเท่าๆ กันโดยการเสริมแท่งรองยึดเข้ากับ
ด้านล่างของแม่พิมพ์ (ช่วยให้ไม่ต้องสูญเสียเวลาในการต้อง
ปรับค่าความสูงปิดของเครื่องปั๊มที่เดิมมีค่าเท่ากับความสูง
ปิดของแม่พิมพ์ชุดก่อนหน้าให้มามีค่าเท่ากับความสูงปิดของ
แม่พิมพ์ชุดถัดมา) และการปรับระยะความสูงในการจับยึด
แม่พิมพ์ชุดล่างโดยการเพิ่มแท่งโลหะเสริมให้สูงเท่าๆ กัน
(ช่วยให้ไม่ต้องสูญเสียเวลาปรับระยะยึดของตัวแคลมป์จับ
ยึดกลับไปกลับมา) นอกจากนี้ในกรณีที่เครื่องปั๊มที่มีโครง
ครอบปิดเพื่อช่วยป้องกันเสียงในขณะเดินเครื่อง ก็สามารถ
จัดท�ำแผงเครือ่ งมือทีใ่ ช้เฉพาะการถอดเปลีย่ น-ติดตัง้ แม่พมิ พ์
ตามระบบการผลิตของตนเองแล้วแขวนยึดไว้กับผนังของ
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โครงครองกันเสียงนี้ หรือกรณีที่เป็นเครื่องแบบเปิดก็อาจจัด
ท�ำเป็นรถเข็นที่มีเฉพาะเครื่องมือส�ำหรับการถอดเปลี่ยนติดตัง้ แม่พมิ พ์เท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มคี วามเป็นระเบียบและสะดวก
(PUT IN ORDER หรือ ORDERLINESS, 整頓, せいとん,
เซ-ตง) และลดเวลาสูญเสียเนือ่ งจากการค้นหาหรือการเคลือ่ น
หยิบเครื่องมือของผู้ปฏิบัติงานลงได้ และรวมถึงในกรณีที่
ต้องมีการติดตั้ง-จับยึดเข้ากับแม่พิมพ์หรือเครื่องปั๊มส�ำหรับ
ใช้งานกับการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์นั้นๆ ก็ให้ออกแบบใช้
สกรู โบลต์ หรือนัตแบบที่สามารถใช้นิ้วมือขันยึดให้แน่นได้
โดยเร็วแทนการใช้ประแจมาขันยึดอีกทีหนึ่ง เช่นตัวอย่างใน
รูปเป็นราง (CHUTE, シュート, しゅーと, ชยู-โตะ) ที่ใช้
ส�ำหรับรองรับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ (WORKPIECE หรือ
PRODUCT, 製品, せいひん, เซ-ฮิง) ที่ปั๊มตัดเฉือน-ขึ้นรูป
และปลดออกจากแม่พิมพ์แล้วให้ไหลออกจากชิ้นงานลงสู่
ภาชนะรองรับ เป็นต้น

ADVERTISING RATES

10

ลด %
สำหรับสมาชิก
สมาคมฯ

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2558

อัตราค่าโฆษณา :
ปกด้านใน
หน้า 3
ติดหน้าสารบัญ
ติดหน้าบรรณาธิการ
ปกหลัง
ปกหลังด้านใน
เต็มหน้า 4 สี ทั่วไป
เต็มหน้า 2 สี ทั่วไป
รูปแบบวารสาร :
วารสาร Mould & Die ราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ)
ขนาด 8.25 x 11.5 นิ้ว จำ�นวน 68 หน้า
1. ปกกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน,
Spot UV ความหนา 210 แกรม
2. เนื้อใน (หน้าโฆษณา) กระดาษอาร์ตด้าน
พิมพ์ 4 สี ความหนา 120 แกรม
3. เนื้อใน (บทความ / คอลัมน์)
• พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตด้าน ความหนา 120 แกรม
• พิมพ์ 2 สี สำ�หรับบทความและคอลัมน์ทั่วไป
กระดาษปอนด์ 80 แกรม
• เข้าเล่ม ไสกาว
จำ�นวนพิมพ์ : 3,000 ฉบับ
การกระจายวารสาร :

• สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
• หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
• เอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

50,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
40,000 บาท
65,000 บาท
50,000 บาท
38,000 บาท
20,000 บาท

เจ้าของ :
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-4518-9, 087-559-1878
โทรสาร : 0-2712-4520
E-mail : tdia.thailand@gmail.com
Website : www.tdia.or.th
Facebook Fanpage Search : www.facebook.com/
ThaiToolandDieIndustryAssociation

ออกแบบและจัดพิมพ์ :
จุรีรัตน์ ศรีตระกูลกิจการ
862 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-468-34-02
โทรสาร : 02-876-1822
E-mail : helishan22@gmail.com
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TDIA สคช. เฟส 2
Siam Elmatech Co.,Ltd.
สถาบันไทย-เยอรมัน
Promote Website & Fanpage TDIA
MC Star Co.,Ltd.
Machine Tech Co.,Ltd.
Bangkok Pacific Steel Co.,Ltd.
Martens International Co.,Ltd.
บริษัท ยูบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
C.C.S. Advance Tech Co.,Ltd.
C.C. Auto Part Co.,Ltd.

ใบสมัครสมาชิก

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ไทย
เรียน นายทะเบียนสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ข้าพเจ้า ………………………………………..................................................……..อายุ……………………..วุฒิการศึกษา…………............………………
สถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………………...……………...
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมาชิกสามัญนิติบุคคล
ในนามของ บริษัท/หจก. ……………………………………………………………………………………………….. ที่อยู่ ……………….……………………………
…....……………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………
…....……………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………
โทรศัพท์ ……………………………………………………….. โทรสาร ……………………………………...…………. การช�ำระค่าสมัครโอนเงินเข้าบัญชี
E-mail: ……………………………………………....………… www: ……….....………………………...……………
ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน�้ำไท
บัญชีออมทรัพย์
ชนิดของแม่พิมพ์ที่ผลิต
เลขที่ 117-4-37506-1 ในนาม
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลาสติก
อื่น ๆ ……………………........................……….. “สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย”
พร้อมส่งส�ำเนาใบน�ำฝากและ
ลักษณะกิจการ
ชื่อที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน
รับจ้างผลิต
ผลิตเพื่อใช้เอง
ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
ตัวแทนจ�ำหน่าย
ไปที่ โทรสาร 0-2712-4520
ผลิตภัณฑ์หลัก ………………………………………………………………………………………………………………… หมายเหตุ: สมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้
ช�ำระค่าบ�ำรุงประจ�ำปีทุกเดือนมกราคม
………………………………………………………………………………………………………………….......................... ของทุกปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

อัตราค่าสมัครสมาชิก
ค่าลง
ทะเบียน
500.-

อัตราค่าบำ�รุง (Rate of Payment) (บาท)
ม.ค.-ธ.ค. เม.ย.-ธ.ค. ก.ค.-ธ.ค. ต.ค.-ธ.ค.
3,000.-

** ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% **
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2,250.-

1,500.-

750.-

ลงชื่อ ………………..................………………………..
(……………………...............................………………)
วันที่ …………………………….................……………..

