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ล มหนารอนกลับม าแลว และทำ�ใหเรากลับมาเจอะเจอกันใน
วารสารเลมนี้อีกค รั้ง เปนอยางไรบางคะสำ�หรับธุรกิจและชีวิตในชวงตนปที่
ผานมา หวังวาทุกทานจะมีกำ�ลังใ จสู อยายอมแพต ออุปสรรคตางๆนะคะ
ดังคำ�คมของนักรองชื่อกองโลก Mariah Carey ที่บอกไววา "ไมวาคุณจะ
เผชิญกับสิ่งใดในชีวิต อยายอมแพเปนอันขาด" ดังนั้น หากคุณเจอ
ใครสักคนที่รูสึกทอแท หมดกำ�ลังใจ เพียงแคแบงปนคําพูดดีๆ มันอาจ
ทําใหเขาฮึดสู และตัดสินใจเดินไปบนเสนทางขางหนาอยางมีพลังและ
กำ�ลังใจนะคะ เพราะอยาลืมวา “ถาเรายอมแพต ั้งแตวันนี้ เราจะไมมี
วันพรุงนี้อีกตอไป” พระอาทิตยยังมีขึ้นทุกวัน ยังไงเราก็ตองมีวันดีๆ
ของเราบางจริง สูๆ นะคะ พวกเราทุกคนขอเปนกำ�ลังใจใหคะ
ฉบับนท้ี า นจะไดพบเนือ้ หาและสาระดๆี พรอมบทความนา รู ทีท่ าง
ทีมงานไดคัดสรรมาลงในเลม อาทิ In-Trend เทคโนโลยีที่ที่จะเกิดขึ้น
ในป 2014 กับ Techno Focus หรือม าเจาะลึกกับ Mould & Die Like สาระ
ตอน สรรหามาเลา: มาเพิ่มม ูลคาใหกับแมพิมพยางกันเถอะ ปจจุบัน
ใครบา งทไ่ี มมมี อื ถือคะ มีแทบทกุ คนแตรไู หมวา จะมโี รคอะไรทีต่ ามมาบา งใน
โรคยอดฮิตของคนติดจอ หรือใครจะเชื่อวามนุษยท ำ�ใบไมเทียมไดแลว
ในหัวขอ ใบไมเทียมฝมอื มนุษย จาก Innovation Today ใสใจกับส ขุ ภาพกบั
Health Knowledge ประโยชนของเห็ด พืชมหัศจรรยเพือ่ ส ขุ ภาพ 	
เลมที่แลวไดรูจักวิธีการบริหารบริษัทจากอดีตผูบริหารบริษัท
โตโยตามาเลมนี้เปนตอนตอจ ากคราวที่แลวใ นเรื่อง “ระบบการผลิตแบบ
โตโยตา” (ตอนที่ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ ดวยระบบ
วางแผนทรัพยากรองคกร บทสัมภาษณจาก คุณสมหวัง บุญรักษเจริญ
รองผูอ �ำ นวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ผูอ �ำ นวยการศูนยแมพมิ พและ
เครือ่ งมือกล กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพมิ พไทย สัมภาษณผ บู ริหาร
ร ุ  น ใ หม  บ ริ ษ ั ท ไทย โมลด แอนด ดาย จํ ำ � กั ด ก ั บ คุ ณ ภานุ ร ุ จ
มงคลบวรกิจ "จักรกลอุตสาหกรรม" และ บริษัท แปซิฟค รับเบอรเวิรค
จํำ�กัด คุณชลัช สุวรรณพิมลกุล ผูจัดการฝายเทคนิค “คิดแบบไทย
ทํำ�แบบสากล” นอกจากนี้ยังมีสาระบันเทิงความรูด ๆี ใหชวนติดตามคะ
หวังวาวารสารเลมนีย้ งั คงเปนเพือ่ นทีด่ ขี องคุณไดตลอดไปนะคะ
รศ.ดร. วารุณี เปรมานนท
  บรรณาธิการบริหาร

www.tdia.or.th

สารบัญ

8

contents
วารสารแม่พม
ิ พ์
ปีท่ี 27 ฉบับที่ 2
เมษายน - มิถน
ุ ายน 2557

36
8

17

20

Special Feature
41	
“ระบบการผลิตแบบโตโยตา” (ตอนที่ 2)
52 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ
ดวยระบบวางแผนทรัพยากรองคกร

20
36

18

13
17
18

28

25
28

58
61

57
58
60

57

61

4

25

วารสารแมพิมพ

| MOULD & DIE JOURNAL

VIP Interview
สัมภาษณ คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
รองผูอำ�นวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้อำ�นวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

30
31
51

Factory Outlook
บริษัท ไทย โมลด์ แอนด์ ดาย จํำ�กัด
กับ คุณภานุรุจ มงคลบวรกิจ
"จักรกลอุตสาหกรรม"
บริษัท แปซิฟค รับเบอรเวิรค จํำ�กัด
คุณชลัช สุวรรณพิมลกุล ผูจัดการฝายเทคนิค
“คิดแบบไทย ทํำ�แบบสากล”
Technical Tips
Talk Kanagata พูดจาภาษา (ญีป่ นุ ) แมพมิ พ ตอนท่ี 2
Innovation Today ใบไมเทียมฝมือมนุษย
Techno Focus
เทรนด์ เทคโนโลยีที่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2014
Tips Share ภัย…กลองโฟม
Mould & Die Like สาระ

สรรหามาเลา: มาเพิ่มมูลคาใหกับแมพิมพย างกันเถอะ
Health Knowledge

ป ระโยชนของเห็ด พืชมหัศจรรยเพื่อสุขภาพ
Techno Focus โรคยอดฮิตของคนติดจอ
Health Knowledge

กูเกิลโชว์ คอนแทกต์เลนสอัจฉริยะ
ช่วยตรวจสุขภาพจากนำ�ตา

Interesting Tips

แนะนํำ� "10 วิธีคลายเครียดที่นารู"
Introduce New Member
TDIA’s activities
Up Coming Events

VIP Interview

8

วารสารแมพิมพ

| MOULD & DIE JOURNAL

VIP Interview

คุณสมหวัง บุญรักษเ จริญ
รองผูอำ�นวยการสถาบัน ไทย-เยอรมัน
ผูอำ�นวยการศูนยแมพิมพและเครื่องมือกล
"เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตมากขึน้ แม่พมิ พ์เพือ่ อุตสาหกรรม

ยานยนต์เราไม่เป็นรองใคร นํำ�หนา
้ เขาด้วยซ้�
ํำ ใน AEC แต่อย่างทีบ
่ อกว่า แม่พม
ิ พ์
ต้องเดินตามอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นผูใ้ ช้ เพราะฉะนัน
้ ต้องดูในภาพรวมเป็นอุตสาหกรรมฯ"
Q : ประวัตก
ิ ารทํำ�งานของทานทีผ
่ า
 นมามีอะไรบาง?
A: เรียน ปวช ที่เทคนิคสัตหีบแลวก็มาตอที่สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ตอนที่เรียนรับทุนของกรมอาชีว
ศึกษาไว ที่จริงจะตองไปเปนครูใหกับกรมอาชีวะฯ แตชวงที่
จบจากพระจอมเกลาฯ ชวงนั้นสถาบันฯขาดอาจารย สถาบันฯ
จึงขอตัวมาสอนทีพ่ ระจอมเกลาพระนครเหนือแทน   กเ็ ลยไดเปน
อาจารยสอนอยูที่นี่ สอนที่พระจอมเกลา 15 ป หลังจากนั้นที่
TGI มีการเปดรับสมัคร เห็นวานาสนใจก็เลยลาออกมาสมัคร
และไดรวมงานอยูที่ TGI  ตั้งแตเริ่มสราง จนถึงปจจุบัน ก็ 17 ป
แลว และเริ่มเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพมา
ตั้งแตนั้น แตที่เปนรูปธรรมมากขึ้นก็คือตอนที่ TGI ไดรับงบ
ประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาดำ�เนินโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแมพมิ พ ตอดวยโครงการยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแมพิมพ รวมระยะเวลา 10 ป   ปนี้เปนปสุดทาย
ของโครงการฯ ผมมีสว นรวมเกีย่ วกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
พัฒนาแมพิมพมาตั้งแตปแรกในฐานะที่เปนกรรมการและ
ผูช ว ยเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพมิ พ
ซึ่ ง จะต องเป นคนนำ � เสนอผลการดำ � เนิ น โครงการฯใหค ณะ
กรรมการฯพิจารณา นอกจากนั้นก็เปนกรรมการใหกับสมาคม
อุ ต สาหกรรมแม พิ ม พ ไ ทยในเรื่ อ งการจั ด ทำ �มาตรฐานฝ มื อ
แรงงานแหงชาติ รวมถึงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาอาชีพแมพิมพ
Q: บทบาทของทานในนามสถาบันไทย-เยอรมัน
มี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
แม  พิม พ  ใ นช  ว งเวลาที่ผ  า นมายั ง บ า งครั บ ?
A: ตอนแรกเราก็ทำ�ตามหนาที่หลักของเราเปนสวนใหญก็คือ

การฝกอบรมชางแมพิมพ จนถึงป 2547 เมื่อเราไดงบสนับสนุน
วารสารแมพิมพ
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ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพมิ พ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึง่ ตรงนีต้ อ งยกเครดิตใหกบั สมาคมฯ เพราะวาตัวตัง้ ตัวตีทท่ี �ำ ให
เกิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ในตอนนั้นสมาคมฯ
คิดจะจัดตัง้ สถาบันแมพมิ พ แตทางกระทรวงเห็นวา TGI ทำ�ตรงนี้
อยูแลว แลวก็เรื่องบริหารจัดการในราชการมันจะไมสะดวก ก็
เลยใหสถาบันไทย-เยอรมันดำ�เนินโครงการ ดังนัน้ ตัง้ แตจดุ เริม่ ตน
ผมเรียกวาระยะที่ 1 เราเรียกวาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
แมพมิ พ สิง่ ทีเ่ ราทำ�ก็คอื ปรับพืน้ ฐาน บูรณาการ
และก็วางระบบ ที่วาปรับพื้นฐานนั้น เพราะ
ก อ นที่ จ ะมี โ ครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
แมพมิ พ ทางโรงงานก็พฒ
ั นาอยูแ ลว ในลักษณะ
คิดเองทำ�เอง อยูในกรอบของตนเอง แตวา
ลักษณะระบบควรจะมีอะไรบาง รัฐควรจะชวย
สวนไหนมันยังไมชดั เจน พอเราเริม่ มีโครงการ
นี้ เ ราก็ ม าวางระบบและปรั บ พื้ น ฐานใหม
ทั้งหมด และงานที่ไดรับการชมเชยก็คือการ
ทำ�งานอยางบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนั้นผลของระยะที่ 1 ทำ�ใหเกิดการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบ เกิดหลักสูตรมาตรฐาน
ระบบมาตรฐานสมรรถนะชางแมพิมพ ที่เรา
เรี ย กว า ระบบมาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ
แมพิมพ T1-T7 ระบบการทดสอบ ก็เกิดจาก
โครงการนี้ เราเกิดหนวยเครือขายในการอบรม
ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และภาค
เอกชน ตรงนี้คือพื้นฐานของการพัฒนาฝมือ
ชางแมพิมพอยางเปนระบบ ในสวนของการ
พัฒนาเทคโนโลยีก็เกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเทคโนโลยีที่เรียกวา Excellent Center
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ทำ�งาน R&D งานทีป่ รึกษาใหบริษทั ตางๆ ขึน้ มา 7 แหง  นอกจาก
นั้นเรายังมีเครือขายกับตางประเทศดวย เชนกับสมาคมเทคโนโลยีแมพิมพญี่ปุน (Japanese Society of Die and Mold
Technology, JSDMT) ซึง่ จะมีการจัดสัมมนา Thailand-Japan
Die and Mold Technology Symposium ทุกๆสองป เมื่อ
จบระยะที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นวาอุตสาหกรรมแมพมิ พ
เปนอุตสาหกรรมทีส่ �ำ คัญ เปนอุตสาหกรรมแมของอุตสาหกรรม
การผลิตทัง้ หลาย (Mould and Die is the  mother of industry)
ตามสโลแกนของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ เพราะ
ผลิตภัณฑตา งๆเกิดจากแมพมิ พทง้ั นัน้ ทำ�ใหไดรบั การสนับสนุน
ตอเนือ่ งในการพัฒนาระยะที่ 2 เปนโครงการยกระดับขีดความ
สามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ ตัวยุทธศาสตรตางๆก็ยังไม
เปลีย่ นแปลงมากนัก คือพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนา
การตลาด แตจะเนนไปในสวนของการยกระดับใหสงู ขึน้ คือให
สามารถออกแบบและผลิตแมพมิ พทล่ี ะเอียดขึน้ ซับซอนมากขึน้
ใชเทคโนโลยีสงู ขึน้ เพือ่ ใหได QCD ทีเ่ ปนตัวชีว้ ดั ความสามารถ
ในการแขงขันที่ดีขึ้น และเปนการเตรียมการเขาสู AEC ที่กำ�ลัง
จะมาถึง เราก็ตอ งดูวา ตัวอุตสาหกรรมแมพมิ พของเราจะปรับตัว
ยังไง ที่จะรองรับใหไดตรงนี้
Q: แลวผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาอุตสาหกรรม
แมพม
ิ พเปนไปตามทีท
่ า
 นคาดหวังไวไหมครับ?
A: คือถาพูดในสวนของโครงการที่ผานมา ก็จะมีตัวชี้วัดวา

เราสรางและยกระดับ ชางแมพิมพเทาไหร พัฒนาเทคโนโลยี

VIP Interview
อะไรขึ้นมาไดบาง จำ�นวนเทาไหร ซึ่งในสวนของการดำ�เนิน
โครงการ ก็จะมีการประเมิน ทุก 2-3 ปของการดำ�เนินโครงการ
ผลจะออกมาวาเปนไปตามเปาที่เราวางไว แตตรงนี้จะเปนตัว
Output สวนตัว Outcome และImpact ก็ตอ งติดตามเปนระยะ ๆ
และประเมินในระยะยาว
Q: แผนแมบทของอุตสาหกรรมแมพิมพทิศทาง
ที่มันตอยอดพัฒนาตั้งแตอดีตตั้งแต 10 ปที่
ผานมาเปนยังไงบางครับ?
A: ตอนนี้เราจัดทำ�อยูนะครับ โดยจัดทำ�รวมกับ ศูนยวิจัย

เศรษฐศาสตร ป ระยุก ต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร ตอนนี้กำ�ลังทำ�การศึกษาสถานะ ความตองการ
และองคประกอบตาง ๆ แลวคอยมาจัดทำ�เปนแผนแมบท ซึง่ จะมี
การวางเปาหมายวาเราควรจะไปทางไหน อยางไร ยุทธศาสตร
ของการพัฒนาควรเปนอยางไร ซึ่งตอไปจะใชเปนตัวชี้นำ�
ในการดำ�เนินโครงการระยะที่  3  คราวๆที่มองไวตอนนี้ก็คือการ

ละเอียดขึน้ ซับซอนขึน้ รวมถึงเรือ่ งของพลังงานและสิง่ แวดลอม
ดวย การพัฒนาก็คงจะตองเปนไปในทิศทางนัน้ ซึง่ การพัฒนา
จะตองกอใหเกิดผลกระทบ ทัง้ ในดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  สังคม
และสิง่ แวดลอม ทีส่ �ำ คัญคือทำ�อยางไรใหแมพมิ พเราตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได โดยเฉพาะเมือ่ เขาสู AEC แลว อาจจะ
มีการยายฐานการผลิตและแรงงานมากขึน้ ฉะนัน้ อุตสาหกรรม
แมพิมพของเราจะอยูไดอยางไรอยางยั่งยืนและพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ งดวย แตปญ
 หาของเรา คือ ผูป ระกอบการแมพมิ พของเรา
สวนใหญเปน SMEs พอเปน SMEs มันจะตองมีอะไรไปชวยสนับสนุน
Q: และขี ด จํำ�กั ด ของผู  ป ระกอบการไทยกั บ
ภาวะแมพ
 ม
ิ พไ ทยในปจจุบน
ั เปน
 ยังไงบางครับ?
A: ถาเปรียบเทียบกันใน AEC เราไมเปนรองใครในภาพรวม

แตถา จะวิเคราะหตอ งมองไปทีอ่ ตุ สาหกรรมผูใ ชแมพมิ พ  ถึงแม
อุตสาหกรรมแมพิมพจะเปนอุตสาหกรรมแมก็จริง แตตองเดิน
ตามอุตสาหกรรมลูก ยานยนตไปทางไหน ไฟฟาไปทางไหน
แมพมิ พเปนอุตสาหกรรมกลางน้� 
ำ ปลายน้�ำ ทีเ่ ปนอุตสาหกรรม
ที่สำ�คัญคือยานยนต   ดังนั้นแมพิมพยานยนตเราไมแพใครใน
AEC แตถา เทียบไฟฟา อิเล็คทรอนิคแลว ทางมาเลเซีย สิงคโปร
จะเหนือเรานิดๆ แตการพัฒนาก็ตอ งดูวา อุตสาหกรรมการผลิต
ของเราไปทางไหน เพราะแมพิมพจะตองเขาไปสนับสนุนได  

Q: ภาวะตอนนี้ เ ราตามหลั ง หลายๆประเทศ
ทิ้งหางมากไหมครับ ศักยภาพและขีดจํำ�กัด
ของเราไดมีมากนอยขนาดไหน?
A: การพัฒนา 10 ปที่ผานมา เรามีการพัฒนา เทคโนโลยีใน

สรางความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ เพราะเรา
ไดปรับพืน้ ฐาน วางระบบ และยกระดับมาแลวในระยะที่ 1 และ 2
ดังนัน้ ในระยะที่ 3 จะตองตองขยายผลตางๆทีเ่ ราพัฒนามาแลว
ใหเกิดผลกับอุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรมการผลิตผูใช
แมพมิ พ และพัฒนาตออยางยัง่ ยืน รวมถึงการเตรียมความพรอม
หรือการปรับตัวในการเขาสู AEC วาจะตองทำ�อะไรบาง ทำ�
อยางไร มุงไปที่จุดไหน และสิ่งที่สรางความยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่
สำ�คัญคือมาตรฐานอุตสาหกรรมแมพิมพเรานาจะมีมาตรฐาน
ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ มาตรฐานของคน มาตรฐานของแมพมิ พและมาตรฐาน
ของโรงงานดวย
Q: แลว 10 ปทผ
่ี า
 นมาการตอยอดเปนไปในทิศทาง
ที่ดีไหมครับ?
A: เราไดปูพื้นฐานไวเรียบรอยแลวและยกระดับมาในจุดหนึ่ง

แต ว  า แม พิ ม พ ใ นอนาคตยั ง ไงก็ ต  อ งไปในทิ ศ ทางที่

การออกแบบและผลิตมากขึน้   แมพมิ พเพือ่ อุตสาหกรรมยานยนต
เราไมเปนรองใคร นำ�หนาเขาดวยซ้�ำ ใน AEC แตอยางทีบ่ อกวา
แมพิมพตองเดินตามอุตสาหกรรมที่เปนผูใช เพราะฉะนั้นตอง
ดูในภาพรวมเปนอุตสาหกรรมดวย แตถา เทียบกับญีป่ นุ เกาหลี
เรายังสูเ ขาไมไดในเรือ่ งของไฮเทค เรือ่ งสงออก แตเปาหมายหลัก
ในตอนนีก้ ค็ อื ลดการนำ�เขาซึง่ ในแตละปเรายังตองนำ�เขาอยูม าก
Q: การเตรี ย มความพร อ มของนั ก ลงทุ น และ
ผูป
 ระกอบSMEsดานอุตสาหกรรมแมพ
 ม
ิ พ
ในไทยสูอนาคตยังไงครับ?
A: มองใกลๆแค 5 ป 10 ป หรือ AEC ที่กำ�ลังจะมา การแขงขัน

ก็จะสูงขึ้น เราจะสูแมพิมพถูกๆจากจีนไดอยางไร เราจะตอง
มองใหออกวาถาเราจะไปแขงราคากับเขาเราคงแขงไมได
ตอนนี้เราดูที่ QCD ซึ่งเปนองคประกอบของความสามารถใน
การแขงขัน แมพิมพของเราที่นาจะสูไดก็คือ แมพิมพเฉพาะ
อยางทีต่ อ งการคุณภาพ และทีส่ �ำ คัญคือเรือ่ งของเซอรวสิ ของเรา
จะดีกวา นอกจากมี QCD แลว ยังมี S อีกตัวหนึ่งที่เปนตัวชวย
เพราะนี่ เ ป น ลั ก ษณะนิ สั ย ของคนไทยในด า นการบริ ก าร
วารสารแมพิมพ
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ใช แ ม พิ ม พ ไ ปแล ว แม พิ ม พ มี ป  ญ หาเราก็ ไ ปซ อ มไปดู แ ลได
เพราะแขงราคาสูเขาไมได เราก็ตองไปสูเขาในเรื่องของเซอรวิส
อีกอยางทีต่ อ งปรับคือการประยุกตใชเทคโนโลยี ทีว่ า หนึง่ สมอง
สองมือทำ�ไดทุกอยาง มันทำ�ไดแตแขงขันกับเขาไมได เราตอง
พัฒนาในเรือ่ งของเทคโนโลยี ตอนนีก้ ม็ เี ทคโนโลยีทเ่ี ราเริม่ สนใจ
มากขึน้ เชน เรือ่ ง เทคโนโลยี
Heat and Cool เทคโนโลยี
ใหมๆก็จะเริม่ เขามามากขึน้
และหลายๆเรือ่ งที่ TGI มอง
เห็ น แล ว นำ � มาลงทุน แต
อาจจะเร็วไป อุตสาหกรรม
ยังตามไมไมทัน อยางเชน
เทคโนโลยี 3D Printing ระบบ
Laser Sintering ทีส่ ามารถ
สรางชิ้นสวนแมพิมพจาก
วัสดุที่เปนผงโลหะได เรา
นำ�มาถายทอดเทคโนโลยี
3-4 ปแลว แตยังไมไดรับ
ความนิยม เพราะแมพิมพ
ของเรายังไปไมถงึ ระดับนัน้
Q: การเปด AEC
ทามกลางปญหา
ที่ ข า ด แ ค ล น
แรงงานและชาง
ฝ มือ มั น เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย  า ง ไ ร กั บ
อุตสาหกรรมแมพม
ิ พ ทถ
่ี อ
ื วาเปนอุตสาหกรรม
กลางน้ํำ�ที่สํำ�คัญครับ?
A: ไมตอ งรอ AEC หรอกทุกวันนีก้ เ็ กิดผลกระทบอยูแ ลว และ

ปญหานีไ้ มใชจะแกไดงา ยๆ ทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรทีต่ อ งการ เพราะการสรางชางแมพมิ พทม่ี คี วามสามารถ
ถึงขั้นออกแบบได ไมไดใชเวลาแค ปสองป ประสบการณกวา
จะถึงขัน้ ออกแบบเปน 10 ป ทำ�ใหขาดแคลนชางแมพมิ พทง้ั ใน
ปจจุบัน และไมสามารถแกไดในระยะเวลาสั้นๆ ดังจะเห็นวา
หลายๆ โรงงานในไทยก็เอาชางจากอินเดีย ฟลปิ ปนส จีนเขามา
บาง ในดานปริมาณเยาวชนรุน GEN Y GEN Z ไมอยากทำ�งาน
อุตสาหกรรม 4D : Dirty, Dangerous, Difficult และ Dignity  
เด็กใหมตอ งการจบปริญญาตรี เราจึงหาชาง ปวช. ปวส. ไดยาก
และอาจจะยากขึน้ เรือ่ ยๆ     
Q: แล ว ทุ ก ภาคส  ว นควรจะร  ว มมื อ กั น ยั ง ไง
ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแม  พิ ม พ ใ น
เฟลตที่ 3 เพื่อใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น?
A: จริงๆแลวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพที่เราทำ�มา
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ก็จะทำ�ในลักษณะเชิงบูรณาการมาตลอด ทุกภาคสวน ทั้ง
กระทรวงอุตสาหกรรมเอง กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน มีสวนรวมดวยกันทั้งหมด ทุก
ภาคสวนดูแลรับผิดชอบในสวนงานของตนเอง ทั้งการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนใหอุตสาหกรรมแมพิมพ
ของเราเข ม แข็ ง มากขึ้ น
ต อ น นี้ ที่ เ ห็ น ชั ด คื อ
การเตรี ย มความพร อ ม
เขาสู AEC ซึ่งตอไปจะมี
มาตรฐานเพิ่ ม มากขึ้ น
อย า งที่ เ ห็ น ชั ด เลยก็ คื อ
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
กระทรวงแรงงานสร า ง
มาตรฐานฝ มื อ แรงงาน
แหงชาติสาขาชางแมพมิ พ
รวมถึ ง มาตรฐานอาชี พ
และคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ของสำ�นักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาปรับและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รในการ
สร า งช า งแม พิ ม พ ใ ห
สอดคลองกับมาตรฐาน
โดยมีทางสมาคมฯเปน
หลักสำ�คัญในการชวยคิด
ชวยสราง ใหพิจารณาเพื่อประกาศใชอยางเปนทางการตอไป
Q: ทานมีขอเสนออะไรไหมครับสำ�หรับสมาคม?
A: ก็ตองดูจุดออน ประการแรกก็คือ เรื่องของขอมูลเราตองการ

มีฐานขอมูลอุตสาหกรรมแมพิมพที่มีขอมูลลงลึกระดับหนึ่ง
เพราะการจัดการจะเปนไปไมไดถาเราไมมีขอมูล ก็พยายาม
ที่จะทำ�ฐานขอมูลนี้ แตเก็บขอมูลไดยาก ตอนแรกดีไซนไป 4-5
หนา ไมไดเลย ก็ตองมาลดเหลือ 1 หนา 2 หนา แตก็ยังยากอยู   
เรามีโรงงานแมพิมพ 1300-1400 โรงงาน แตจะใหไดขอมูล
กลับมา 20% ยังยากอยู เพราะฉะนัน้ ตรงนีอ้ ยากจะความรวมมือ
เพื่อเราจะไดมีขอมูลมาจริงๆมาจัดการ วาควรจะเปนไปยังไง
ประการที่สองก็คือ ความรวมมือกันของผูประกอบการ  ตอนนี้
โรงงานแมพิมพแตละแหงจะเกงทุกอยาง ไมใชทางใครทางมัน
เพราะฉะนัน้ ตองลงทุนซือ้ เครือ่ งเหมือนๆกันเยอะ จางคนเหมือนๆ
กันเยอะๆ ก็เลยทำ�ใหตนทุนสูง ตรงนี้นาจะรวมมือกันเปนกลุม
คลัสเตอรที่เปนทางใครทางมันมากขึ้น ชวยเหลือกันมากขึ้น
เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมแมพิมพของเรา

TAlk Kanagata

(

(ญี่ปุน)

แมพม
ิ พ

, Talk KANAGATA)

ตอน อันดาคัตโตะ หรือ อันดะคัตโตะ(                            หรือ                     ) ตอนที2่ ,
ในความหมายทีเ่ กีย่ วของกับแมพมิ พซง่ึ ชิน้ งานถูกขึน้ รูปจากวัสดุทม่ี สี ถานะเปนของไหล
จากตอนที ่ 1 ได เ ขี ย นไว ว  า คำ � ว า “อั น ดาคั ต โตะ”
(                       ) หรือ “อันดะคัตโตะ” (                       )ใน
ภาษาไทย แล ว อาจจะแปลได ว  า ส ว นหลบ (         ),
หลบ(      ), สวนเวา(           ), เวา (    ) หรืออาจใชทับศัพท
ตามภาษาอังกฤษ (UNDERCUT) เปน “อันเดอรค ัต ” และที่
แปลวา สวนนูน(         ), นูน(     )นัน้ จะถือเปนอีกความ
หมายในแมพิมพกลุมนี้ดวย
สำ � หรั บ ตอนที่ 2 นี้จะเขีย นถึงคำ�วา อันดาคั ตโตะ
(                )หรือ อันดะคัตโตะ(                 )ที่มีความ
หมายเกี่ยวของกับแมพิมพกลุมที่ชิ้นงานถูกขึ้นรูปจากวัสดุ
ที่มีสถานะเปนของไหลหรือของเหลว แลวไดรับการหลอเย็น
และหรือเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง เชนแมพิมพฉีดขึ้นรูป
พลาสติก(PLASTIC INJECTION MOLD,
                      ,
,พุรัซซุจิค-ชยะชุทซึเซเคคะนะงะตะ)และแมพิมพหลอฉีด
ขึ้นรูปหรือดายแคสต(DIE CASTING MOLD,
           หรือ                                       ,                       
             หรือ                                                 , ดายคั ซ โตะ
โยคะนะงะตะ หรือ ดายแคซโตะโยคะนะงะตะ)เปนตน ซึ่งสวน
นูน(นูน), สวนหลบ(หลบ) หรือ สวนเวา(เวา)ที่อยูในชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑทต่ี อ งทำ�การขึน้ รูปดวยแมพมิ พเหลานี้ ถือเปนอุปสรรค
ในการออกแบบ-ผลิ ต แม พิ ม พ แ ละทำ � ให ต  น ทุ น การผลิ ต
แมพิมพสูงขึ้นดวย ถาเปนไปไดผูออกแบบผลิตภัณฑควร
ปรึกษาผูออกแบบแมพิมพแลวพิจารณากำ�จัดสวนนี้ออกไป
หรือทำ�ใหลดลงมากที่สุดเทาที่จะทำ�ได
ในภาษาญี่ปุนบางสวนมีผูใหนิยามหรือความหมาย
ของ “อันดาคัตโตะ(                       )”  ไวดังนี้
น้ำ�พลาสติกถูกฉีดเขาสูแมพิมพ

แมพิมพเคลื่อนที่ปดและฉีด
น้ำ�พลาสติกเขาสูแมพิมพ

ชิ้นงานที่แข็งตัวแลว

โดย อํำ�นาจ แกวสามัคคี

แต อ ย า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให เ ข า ใจได ง  า ยยิ่ ง ขึ้ น สำ � หรั บ
ผูที่ไมไดอยูในสายงานแมพิมพเหลานี้โดยเฉพาะ ผูเขียนจึงขอ
อธิบายความหมายเพิ่มเติมใหมากกวาภาษาญี่ปุนดานบนนี้
ของคำ�วา “อันดาคัตโตะ(           )” ดังนี้คือ สวน
นูน(นูน), สวนหลบ(หลบ), หรือสวนเวา(เวา)ทีอ่ ยูใ นชิน้ งานหรือ
ผลิตภัณฑที่จะขึ้นรูปดวยแมพิมพ(ทั้งที่อยูดานในหรือดาน
นอกชิ้นงาน) แลวสงผลใหภายหลังการขึ้นรูปแลวไมสามารถที่
จะปลดหรือนำ�ชิ้นงานที่มีรูปราง-รูปทรงนั้นๆเคลื่อนที่ออกจาก
แมพิมพไดโดยวิธีธรรมดาทั่วไปในแนวแกนเดียวกันกับทิศทาง
ของการเคลื่อนที่เปด-ปดแมพิมพ  
ซึง่ อาจจำ�เปนตองออกแบบแกไขและกำ�จัดรูปทรง-รูปราง
ที่เปน “อันดาคัตโตะ(                )” ของผลิตภัณฑนั้น
ให ห มดไปโดยยั ง คงหน า ที่ ก ารทำ � งานหรื อ ฟ ง ก ชั น
(FUNCTION,         ,          , คิ โ น)ไว เ ช นเดิ ม(ชิ้น งาน
บางรู ป ทรงสามารถทำ � การจั ด วางชิ้ น งาน-การกำ � หนดเส น
แบงสวนหรือเสนแบงผิวใหมแลวทำ�ใหสวน “อันดาคัตโตะ”
ถูกกำ�จัดไปได)หรือออกแบบแมพิมพใหมีกลไกที่เหมาะสม
เพื ่ อ ช ว ยให ส ามารถขึ ้ น รู ป ชิ ้ น งานที ่ ม ี ส  ว น “อั น ดาคั ต โตะ
(                )” ทั ้ ง แบบที ่ อยู  ภายในและหรื อภายนอก
ชิ้นงานนั้นได โดยไมทำ�ใหเกิดความเสียหายกับแมพิมพและ
ชิ้นงานดวย
แผนปลดและแกนปลดชิ้นงาน
สวน “คอร” ของแมพิมพ

แมพิมพเคลื่อนที่เปดภายหลังที่ชิ้น แผนปลดชิ้นงานเลื่อนขึ้นใหแกนปลดชิ้นงาน
งานไดรับการหลอเย็นและแข็งตัว ดันปลดชิ้นงานออกดาน “คอร” ของแมพิมพ

ทิศทางเคลื่อนที่ปดและเปดของแมพิมพ

พูดจาภาษา

รูปที่ 1 ภาคตัดขวางของแมพิมพ, วัฏจักรการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานหรือผลิตภัณฑโดยวิธีธรรมดาทั่วไปสำ�หรับชิ้นงานที่ไมมีสวน
“อันดาคัตโตะ” โดยเครื่องฉีดแบบแนวตั้ง(รูปจาก http://ameblo.jp)
วารสารแมพิมพ
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TAlk Kanagata
โครงสรางแมพิมพสำ�หรับชิ้นงานที่ไมมี “อันดาคัตโตะ”

ชิ้นงานที่กำ�ลังถูกดันปลดออกจากแมพิมพ
สวน "คอร"

ทิศทางเคลื่อนที่ปดและเปดของแมพิมพ

ชิ้นงานที่กำ�ลังถูกดันป ลดออกจากแมพิมพ

รูปที่ 2 ภาคตัดขวางบางสวนและทั้งหมด
ของแมพ ิม พ, วัฏจักรการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑโดยวิธีธรรมดาทั่วไปสำ�หรับชิ้นงานที่
ไม ม ี ส  ว น “อั น ดาคั ต โตะ” ในเครื ่ อ งฉี ด แบบ
แนวนอน และมีวัฏจักรเชนเดียวกับรูปที่1(รูปจาก
http://mnagata.net/blog และ http://monoist.
atmarkit.co.jp)
ทิศทางเคลื่อนที่ปดและเปดของแมพิมพ
เสนแบงสวนที่ทำ�ให
เกิด “อันดาคัตโตะ”

ชิ้นงานตามรูปที่ 1 จะมีสวน “อันดาคัตโตะ”
ถาหากสวนดานลางของชิ้นงานเปลี่ยนไปดังนี้

แนวเสนแบงสวนหรือ
เสนแบงผิวของแมพิมพ

เสนแบงสวนที่ไมทำ�ให
เกิด “อันดาคัตโตะ”

ชิ้นงานตามรูปที่ 1 จะเกิด “อันดาคัตโตะ”ถาหาก
กำ�หนดเสนแบงสวน-แบงผิวแมพิมพ(PL)ไมเหมาะสม

“อันดาคัตโตะ”

สวนนูน
“อันดาคัตโตะ”

สวนเวา

สวนหลบ

“อันดาคัตโตะ”

รูปที่ 3 ตัวอยางบางสวนของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑที่มีสวน “อันดาคัตโตะ(                       )” ในลักษณะตางๆ กัน
ทั้งนี้ทิศทางการเคลื่อนที่เปดและปดแมพิมพรวมทั้งการปลดชิ้นงานออกจากชิ้นสวนแมพิมพที่เรียกวา “คอร”
(CORE,          ,          , โคอะ)แสดงในทิศทางแนวตั้งหรือตามแกน “Y”
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TAlk Kanagata
กำ�จัดปัญหา“อันดาคัตโตะ”
ชิ้นสวนแมพิมพ

ออกแบบเปลี่ยนแปลง
ชิ้นงานใหเปนรูทะลุ
แบบภาคตัดขวาง

แกไขตำ�แหนงครีบระบายความรอนและอื่นๆเพื่อกำ�จัด
ปญหา “อันดาคัตโตะ” ในชิ้นงานที่จะหลอฉีดขึ้นรูป

จัดวางชิ้นงานและกำ�หนดแนวเสนแบงสวน
-แบงผิวเพื่อกำ�จัดสวนที่เปน “อันดาคัตโตะ”

รูปที่ 4 ตัวอยางการออกแบบแกไขชิ้นงาน และหรือเปลี่ยนแปลงแนวเสนแบงสวน-แบงผิว (PARTING LINE : PL,
                                       หรือ               หรือ                                                       หรือ                           หรือ                           ,
พาติงงุไรน หรือ บุงคัทซึเม็น หรือ บุงคัทซึเซ็น)ของแมพิมพ
การออกแบบแกไขนี้ก็เพื่อกำ�จัดสวน “อันดาคัตโตะ” ที่เปนอุปสรรคออกไปจากชิ้นงาน โดยที่ชิ้นงานยังคงหนาที่การทำ�งาน
ไดเหมือนชิ้นงานเดิม รวมทั้งชวยหลีกเลี่ยงการออกแบบและผลิตแมพิมพที่ตองมีกลไกซับซอนมากยิ่งขึ้นสำ�หรับชวยใหการผลิต
ชิ้นงานที่ยังคงมีสวน “อันดาคัตโตะ” นั้นๆได ซึ่งการแกไขตามรูปที่ 4 นี้ เปนการแกไขจากชิ้นงานบางสวนที่มีสวน “อันดาคัตโตะ”
ในรูปที่ 3 ที่ผานมา และในรูปนี้ก็มีการเคลื่อนที่เปดและปดแมพิมพและการปลดชิ้นงานแสดงในแนวแกนตั้งเชนกัน
1) สวนปุมที่เปน
“อันดาคัตโตะ”

1

2) ยายสวนปุมเพื่อกำ�จัด 3) คงสวนปุมไวแตเพิ่มชองวาง
“อันดาคัตโตะ”
เพื่อกำ�จัด “อันดาคัตโตะ”

2

3

5

4

4) เพิ่มความยาวสวนปุม
เพื่อกำ�จัด “อันดาคัตโตะ”

5) สวนปุมคลายรูปที่ 4 แตลด
มวลโลหะที่ใชหลอฉีดขึ้นรูปได

รูปที่ 5 ภาคตัดขวางแบบ 3 มิติของตัวอยางการออกแบบแกไขผลิตภัณฑ ซึ่งเปนชิ้นสวนตัวโครงครอบอุปกรณที่ผลิตดวย
กระบวนการหลอฉีดขึ้นรูป เพื่อแกไขปญหาและกำ�จัดอุปสรรคในการออกแบบ-ผลิตแมพิมพที่เกิดจาก “อันดาคัตโตะ”
จากรูปยอยที่ 1 เปนรูปรางชิ้นงานดั้งเดิมที่มีปุมซึ่งมีลักษณะเปน “อันดาคัตโตะ” อยูสองตำ�แหนง จึงทำ�ใหไมสามารถหลอ
ฉีดขึ้นรูปได, สำ�หรับอีกทางเลือกหนึ่งตามรูปยอยที่ 2 นี้ ในการออกแบบแกไข จะทำ�ไดดวยการจัดวางตำ�แหนงของสวนปุมทั้งสอง
ใหมใหมาอยูทางดานนอกเพื่อกำ�จัดสวน “อันดาคัตโตะ”, สวนรูปยอยที่ 3 ซึ่งมีสวนปุมเชนเดียวกันกับชิ้นงานดั้งเดิม แตจะแกไข
โดยทำ�ใหมีชองเปดทะลุสวนผนังดานลางเพื่อใหชิ้นสวนแมพิมพลอดผานเขามาแทนที่สวน“อันดาคัตโตะ” ในขณะหลอฉีดขึ้นรูปได,
สวนรูปยอยที่ 4 จะแกไขโดยใหสวนปุมทั้งสองยืดขยายยาวลงไปจนถึงสวนผนังดานลางของตัวโครงครอบอุปกรณนี้เพื่อกำ�จัดสวน
“อันดาคัตโตะ” โดยทีไ่ มตอ งทำ�การเพิม่ สวนแกนของแมพมิ พเขาไปเชนเดียวกันกับรูปรางชิน้ งานในรูปยอยที่ 5 ซึง่ เปนชิน้ งานทีน่ �ำ เสนอ
แทนรูปแบบอื่นที่ใชมวลโลหะในการผลิตตอชิ้นมากเกินไป  
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

แองกูลารพิน

สไลดคอรเลื่อนตามแนวนอน
สไลดคอร สไลดคอรเลื่อนออก
แกนปลดชิ้นงาน
เมื่อเปดแมพิมพ สวน“อันดาคัตโตะ” จะถูก
กลไกของชิ้นสวน
แมพิมพเปดออกแลวแองกูลารพินจะสงแรงดัน
ดึงใหเสียหายจึงตองเพิ่มชิ้นสวนสไลดคอร
สไลดคอรกับแองกูลารพิน
ใหสไลดคอรเลื่อนถอยออกจากสวนอันดาคัตโตะ

รูปที่ 6 ภาคตัดขวางบางสวนของการใชชิ้นสวน “สไลดคอร” หรือแกนแบบเลื่อนเคลื่อนที่ได (SLIDE CORE,  
                        ,                         , ซุไรดโคอะ) รวมกับชิน้ สวน “แองกูลารพนิ ” หรือ แกนเอียงองศา(ANGULAR PIN,
                                           ,                               , แองงิว-ระปน) เพื่อแกปญหาสวน “อันดาคัตโตะ” ที่เปนรูในชิ้นงาน
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ชิ้นสวนแมพิมพ “แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได” ที่อยูภายนอกชิ้นงาน

ชิ้นสวนแมพิมพ “แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได” ที่อยูภายในชิ้นงาน

ชิ้นสวนแมพิมพ “แบบเลื่อนเคลื่อนที่เอียงองศาได” ที่อยูภายในชิ้นงาน

ชิ้นสวนแมพิมพ “แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได” ที่ฝงตัวอยูในสวนแควิตี้และอยูภายนอกชิ้นงาน

รูปที่ 7 ภาคตัดขวางอยางยอและขยายของลักษณะโครงสรางและกลไกตางๆในแมพมิ พ สำ�หรับเลือกใชกบั สวน “อันดาคัตโตะ
(                        )” ที่แตกตางกัน เพื่อทำ�ใหสามารถออกแบบ-ผลิตแมพิมพสำ�หรับขึ้นรูปชิ้นสวนที่มีความซับซอนนั้นๆได
ซึ่งเรียงลำ�ดับความกาวหนาของการฉีดขึ้นรูปจากซายมือไปขวามือ
หากทานใดสนใจอยากทราบคำ�ศัพทเทคนิคแมพิมพสามารถติดตอไดที่กองบรรณาธิการ tdia.thailand@gmail.com     
varunee.pre@kmutt.ac.th
ที่มาของแหลงอางอิง
1. Dai-ichi Denshi Kougyou Kabushiki Kaisya No Kensyuu Shiryou. 1992.                
2. http://www.                                       .com  3. http://jp.misumi-ec.com   4. http://www.geocities.jp  5. http://www.aist.go.jp
6. http://www.technocrats.co.jp  7. http://ameblo.jp  8. http://monoist.atmarkit.co.jp  9. http://www.nttd-es.co.jp  10. http://mnagata.net
11. http://www.tokyodiecast.co.jp  12. http://www.ab-mold.com  13. http://www.protolabs.com
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ใบไมเทียมฝมอื มนุษย สามารถ        
สังเคราะหแสงและ
ผลิตออกซิเจนไดเอง
อีกหนึ่งนวัตกรรมใหมที่มนุษยไดเลียนแบบธรรมชาติ สรรสรางใบไม
สังเคราะหทท่ี �ำ หนาทีเ่ ลียนแบบ ‘ใบไม’ จริงไดอยางไมผดิ เพีย้ นเปนครัง้ แรกของ
โลก สามารถสังเคราะหแสงและผลิตออกซิเจนไดเองเหมือนกับใบไมในธรรมชาติ
ใบไมเทียมทีว่ า นี้ สามารถดูดซับน้� 
ำ และคารบอนไดออกไซด แลวผลิตออกซิเจน
เชนเดียวกับตนไมในธรรมชาติจริงๆ แนวคิดใบไมเทียมเชนนี้ จะทำ�ใหความฝน
ที่มนุษยจะเดินทางไกลในอวกาศ หรือออกไปสรางอาณานิคมในอวกาศมี
ความเปนจริงมากขึ้น
ผลงานใบไมเทียมนี้มีชื่อวา Silk Leaf คือ ชื่อแผนใยสังเคราะหทาง
ชีวภาพที่เกิดจากการสกัดสาร Chloroplasts จากเซลลของพืชจากนั้นนำ�ไป
ผสมผสานกับโปรตีนจากไหมซึ่งเปนโปรตีนที่มีความเสถียร ผลลัพธที่ไดทำ�ให
เกิดวัสดุสังเคราะหทางชีวภาพตัวใหมที่ดูดซับน้ำ�และคารบอนไดออกไซด
พรอมปลอยกาซออกซิเจน เฉกเชนเดียวกับใบไมจริง
Julian Melchiorri เจาของผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ อธิบายเพิ่มเติมวา
“ตนไมไมสามารถเติบโตในทีท่ แ่ี รงดึงดูดเปนศูนย Silk leaf มีแนวคิดทีแ่ ตกตาง
จาก งานวิจัยของ NASA ที่จะผลิตออกซิเจนสำ�หรับการเดินทางทองอวกาศ
เพื่อใหเรามีชีวิตอยูไดในอวกาศอยางสิ้นเชิง ดวยวิธีคิดใหมวัสดุแบบใหมนี้จะ
ทำ�ใหเราสามารถสำ�รวจอวกาศไดมากกวาที่เราทำ�ไดอยูในปจจุบัน”
สำ�หรับโครงการ Silk Leaf ของ Melchiorri นี้ เปนผลงานเพื่อจบการ
ศึกษาจาก RCA (Royal College of Art) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร Innovation
Design Engineering ที่รวมมือกับ Tufts University ในสหรัฐอเมริกา หอง
ปฏิบัติการ Silk ประกอบไปดวยเซลลสังเคราะหแสงของพืช (chloroplasts)
ที่ลอยอยูในโปรตีนจากไหม
นอกจากนี้ Julian ยังมีแนวคิดในการนำ�วัสดุไปใชกบั สิง่ แวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหกับอากาศที่อยูโดยรอบ เชน โคมไฟ
ภายในบาน แผนปดผิวรอบอาคาร ฯลฯ แถมดูดซับกาซพิษอยางคารบอนได
ออกไซดไปดวย ที่สำ�คัญ Silk Leaf มีน้ำ�หนักเบา ใชพลังงานนอย สามารถนำ�
ไปใชงานไดงา ย อีกหนึง่ แนวคิดทีม่ นุษยน�ำ ธรรมชาติมาเปนตนตอแรงบันดาลใจ
ในการสรรสรางนวัตกรรมทางชีวภาพเพื่อโลกที่สะอาด บริสุทธิ์ หลังจากที่เรา
ทำ�ลายโลก (ในทางออม) จากการบริโภคที่ขาดจิตสำ�นึกเรื่องสิ่งแวดลอม
โคมไฟ Silk Leaf เปนโคมไฟ ทีใ่ หแสงสวาง น้�ำ หนักเบามากๆ ใชพลังงาน
นอยนิด และแสงสวางจากโคมไฟยังชวยผลิตออกซิเจนไดดวย บานก็จะไดทั้ง
แสงสวาง และออกซิเจน นอกจากนั้นในพื้นที่ที่ใหญขึ้น มันสามารถนำ�มาใช
ในพืน้ ทีภ่ ายนอก เชน ผนังภายนอกของอาคารในเมือง ก็จะชวยดูดซับคารบอน
ไดออกไซดในเมือง และเพิม่ ออกซิเจนใหกบั ผูค นทีอ่ าศัยในเมืองมีอากาศบริสทุ ธิ์
มากขึน้ ชวยกรองอากาศเสียจากภายนอก และเพิม่ ออกซิเจนใหกบั ภายในอาคาร
แหลงอางอิง
1. http://www.dezeen.com/2014/07/25/movie-silk-leaf-first-man-made-syntheticbiological-leaf-space-travel/
2. http://www.creativemove.com/design/silk-leaf/
3. http://www.iurban.in.th/inspiration/the-first-man-made-biological-leaf/
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เทรนด์ เทคโนโลยีทท่ี จ่ี ะเกิดขึน้ ในปี 2014
ในปี 2013 ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมาย และในปี 2014 ที่กํำ�ลังจะ
มาถึงยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์รุ่นต่อยอดจากรุ่นเก่ารอคอยที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเราไปดูกันซิว่า เทรนด์เทคโนโลยีของปี 2014 จะมี “ของเล่นใหม่” ใดที่น่าสนใจบ้าง
Chrome OS จะมีลกั ษณะคลาย Windows มากขึน้

ในป 2014 คอมพิวเตอร Chromebook และระบบปฏิบัติการ
Chrome OS จะเข า มามี บ ทบาทในตลาดโน ต บุ ค มากขึ ้ น
เนื่องจาก Google ตั้งเปาพัฒนาแอพพลิเคชันแบบออพไลน
สำ�หรับ Chrome OS มากขึน้ ควบคูก บั การพัฒนาแพลตฟอรม
ให ส ามารถแข ง ขั น ในตลาดได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบน
Chromebook ตลอดจนแท็บเล็ตแบบไฮบริดรุนใหม

Windows 8.2 กับการกลับมาอยา งเต็มรูปแบบของ
ปุม Start หลังจาก Windows 8 โดนโจมตีอยางหนัก โดย

เฉพาะการขาดหายไปของปุม Start ทำ�ใหไมโครซอฟทเรง
พัฒนาโอเอส Windows 8.1 พรอมนำ�ปุม Start กลับมาประจำ�
การเชนเดิม แตการกลับมาครั้งนี้ไมสามารถเรียกใชงานเมนู
ตางๆไดเหมือนกอน อยางไรก็ดคี าดวาในป 2014 จะโอเอสใหม
อยาง Windows 8.2 เกิดขึ้น พรอมพัฒนา Modern UI ให
การใชงานงาย สะดวกสบายตอผูใช



สมารทโฟนหนาจอความละเอียดสูง และหนาจอ
โคงงอมากขึน้ ปจจุบนั เราจะเห็นไดวา สมารทโฟนมีการพัฒนา

Smartwatch ในป 2013 เราไดเห็นความพยายามจาก

หลายคายไอทีชน้ั นำ�ทีจ่ ะผลักดันให Smartwatch สามารถตอบ
โจทยผใู ชทว่ั ไปแทนทีก่ ารใชสมารทโฟน แตเนือ่ งจากแอพพลิเคชัน่
จำ�นวนมากยังไมรองรับการใชงานควบคูก บั Smartwatch และ
ฟเจอรโดยทั่วไปยังวนเวียนอยูเพียงการแจงเตือน ฉะนั้นในป
2014 จึงเปนโอกาสที่หลายคายที่เปดตัว Smartwatch ไปแลว
อยาง Samsung, Sony และ Pebble จะไดตอยอดอุปกรณ
สวมใส ขณะเดียวกันเราก็จะไดเห็น Smartwatch จาก Google
และ Apple เปดตัวอยางเปนทางการเสียที

18

วารสารแมพิมพ

| MOULD & DIE JOURNAL

ดานความละเอียดหนาจอใหเพิ่มสูงขึ้นเสมอๆ ซึ่งในป 2014
ก็เชนกัน เราจะเห็นวาทั้ง Samsung Galaxy S5, LG G3 หรือ
iPhone 6 ตางมีขาวเรื่องการเพิ่มความละเอียดเดิมไปอยูใน
ระดับ 2K (2560 x 1440 พิกเซล) กอนพัฒนาไปสูระดับ 4K
ในป 2015 ขณะเดียวกันสมารทโฟนแบบหนาจอโคงงอจะถูก
เปดตัวมากขึ้น โดยมีผูนำ�เทรนดอยาง Samsung และ LG


โครงการจัดทํำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
สมาคมอุตสาหกรรมแมพ
 ม
ิ พไ ทย  ไดด�
ํำ เนินการโครงการจัดทํำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒว
ิ ชิ าชีพ
สาขาวิ ช าชี พ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต แม  พ ิ ม พ  โ ดยการสนั บ สนุ น ของสถาบั น คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ
(องคการมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ จํำ�นวน 2 สาขา ประกอบดวย สาขาแมพิมพโลหะและสาขา
แมพ
 ม
ิ พพ
 ลาสติก  เพือ
่ ใหสอดคลองกับความตองการของผูป
 ระกอบการและเหมาะสมกับประเทศไทย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  
สาขาแมพม
ิ พโลหะ ประกอบดวย

        1. อาชีพชางออกแบบแมพิมพปมโลหะ
        2. อาชีพชางผลิตชิ้นสวน อุปกรณแมพิมพปมโลหะ
        3. อาชีพชางปรับประกอบแมพิมพปมโลหะ
        4. อาชีพชางตกแตงผิวแมพิมพ
        5. อาชีพชางซอมบำ�รุงรักษาแมพิมพปั๊มโลหะ

สาขาแมพม
ิ พพลาสติก ประกอบดวย

        1. อาชีพชางออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก
        2. อาชีพชางผลิตชิ้นสวน อุปกรณแมพิมพฉีดพลาสติก
        3. อาชีพชางปรับประกอบแมพิมพฉีดพลาสติก
        4. อาชีพชางขัดเงาแมพิมพ
        5. อาชีพชางซอมบำ�รุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก

factory Outlook

"จักรกลอุตสาหกรรม"
บริษท
ั ไทย โมลด์ แอนด์ ดาย จํำ�กัด

โดย คุณภานุรจ
ุ มงคลบวรกิจ

ผ
 ูประกอบการรุนใหม เริ่มตนทํำ�ธุรกิจจาก
ตัวตนเอง จากการลองถูกลองผิด โดยไมยอทอตอ
อุ ป สรรค สร า งจุ ด ขายด  ว ยความต  า ง จนกระทั ่ ง
ประสบความสํำ�เร็จ
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 : ช ว ยแนะนำ�หน อ ยครั บ ว า บริ ษั ท มี ค วาม
Q
เปนมายังไง?
A : บริษัท ไทยโมลดแอนดดาย จำ�กัด เกิดจากการ

บมเพาะทางการศึกษาของผมสมัยเรียนครับ ตั้งแตการศึกษาที่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ สาขาชาง
ผลิตเครื่องมือและแมพิมพ จนศึกษาตอวิศวกรรมศาสตร สาขา
TOOL&MATERIAL ENGINEER ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

factory Outlook

จนสรางหลังคาอาคารจอดรถ มันเลือกไมไดครับ เพราะเรา
เริ่มตนจากคำ�วา โนเนม จนผมเริ่มตัดสินใจซื้อเครื่อง cnc
maching center มือสอง จุดนี้ละครับ คือจุดเริ่มตนของการ
เรียนรู จากการลองผิดลองถูก เริ่มตนจากการรับจางกัดงาน
basic machining, spare part และรับซอมแมพมิ พฉดี พลาสติก
จากเครื่องจักรตัวเดียว ก็มีสอง สาม และสี่ จนปจจุบันนี้ เรา
เขาสูปที่ 8 มีเครื่องจักรทำ�แมพิมพ ครบถวนทุกประเภท จนพูด
ไดวา one stop service of mold and die

Q : ป ญ หาและอุ ป สรรคของผู  ป ระกอบการ
ที่ผานมามีอะไรบางครับ
A : สวนตัวผมเอง มองวามี 3 อยางครับ

1.ลูกคา ลูกคาเปนตัวแปรสำ�คัญกอนทีจ่ ะมาลงทุน คือ
ถาเรามีของขาย เราจะตองมีผซู อ้ื ถึงแมวา ผลิตสินคาออกมาแลว
ลูกคาไมสนใจ ก็จะไมส�ำ เร็จ ปญหาของผูป ระกอบการเบือ้ งตน
คือตองหาลูกคา และตองเปนลูกคาที่มีกำ�ลังซื้อดวย ผมจะ

พระจอมเกลาธนบุรี สิ่งที่ไดเรียนรู
และศึ ก ษา ทำ � ใหไ ดเริ่ม ทำ�งาน
ตำ � แหน ง วิ ศ วกรในโรงงานผลิ ต
แม พิ ม พ พ ลาสติ ก เชื้ อ สายญี่ ปุ  น
เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของทั้ ง หมดครั บ
เพราะทุกๆเดือนหลังจากเงินเดือน
ออก ผมจะฝากเงินกับภรรยาผม
ทุกเดือนๆละ 10,000 บาทครับ
ตลอด 5 ป ตองขอขอบคุณ ภรรยา
ผม(ตอนนี้)จริงๆ ที่ทำ�ใหผมพอมี
เงินเก็บ เริ่มตนทำ�ธุรกิจนี้ครับ แต
ทุกอยางมันไมราบเรียบ มีผิดหวัง
มีสมหวัง มีเสียใจ ชวงเริม่ ตน ผมทำ�
ทุกอยาง ตั้งแตงานยายเครื่องจักร
พยายามมองลูกคาที่เปนตางชาติ ลูกคากลุมนี้จะมีกำ�ลังซื้อ
สินคาเราจะเห็นไดวา โรงงานแมพมิ พบางแหง ทำ�ไมถึงไมเติบโต
เพราะโรงงานดังกลาวทำ�งานในราคาต่ำ� ผมเปนคนหนึ่งที่มอง
แตแรกวา เราจะตองทำ�งานในราคาทีเ่ ราอยูไ ด มีก�ำ ไร ไมใชมา
ตัดราคากัน เพราะฉะนั้นลูกคาที่ดีและมีกำ�ลังซื้อ คือสิ่งสำ�คัญ
2.เงิ น ลงทุ น เงิ นลงทุ นสำ � หรั บการทำ � แม พิ มพ ทำ�
โรงงานผลิตแมพิมพ ตองใชเงินลงทุนที่สูงมาก เนื่องจากราคา
เครื่องจักร ซึ่งตรงนี้มันตองใชระยะเวลาในการสะสม
3.คนหรือพนักงาน เปนปญหาทีเ่ กิดหลังจาก 2 ขอแรก
คนในสาขานี้ตองฝกขึ้นเองครับ ถึงแมจะเรียนศึกษามาก็ตาม
ใชวาจะมาทำ�งานไดเลย อีกทั้งสาขานี้เด็กนักเรียน สนใจเรียน
นอยมาก
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Q : พอจะบอกจุ ด เด น ของบริ ษั ท ที่ แ ตกต า งจาก
คูแขงไดมั้ยครับ?
A : จุดเดนของเราคือ จิ๋ว จึงตองทำ�ผลงานออกมาให แจว

ครับ จิ๋วหมายถึงเรามีความคลองตัวในการทำ�งาน และ
ยืดหยุน flexible ในการทำ�งาน สามารถปรับเปลี่ยนจากงาน
ที่ 1 ไปงานที่ 2 ไดอยางรวดเร็ว เพราะงานแมพิมพ งานซอม
แมพิมพ มีเวลาคอนขางจำ�กัด และดวนเสมอ จึงตอบสนอง
ความตองการลูกคาไดครับ ยิ่งทำ�งานกับลูกคาญี่ปุน เวลาเปน
สิ่ ง สำ � คั ญ ต อ งตรงกั บ เวลาที่ เ ราสั ญ ญาไว กั บ ลู ก ค า
นี่คือจุดเดนของคำ�วาจิ๋วครับ
สวน แจว คือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรทำ�
แมพิมพทั้งหมดของเรา เปนแบรนดญี่ปุน เราซื้อใหมหมด เชน

high speed machining center 20,000 RPM และ EDM wire
cut machining ทั้งสองเครื่องมีการแสดงผลทางหนาจอภาพ
มีความละเอียดถึง 0.0001มม. หรือ 0.1ไมครอน และเครื่อง
เจียรนัยราบ สามารถเจียรนัยความราบพิกดั อยูท ่ี 0.005มม. ซึง่
ถือวานอยมาก อันนี้คือ สิ่งที่แจว ครับ การซื้อเครื่องจักร แตละ
เครื่องของเรา คอยๆเก็บเงิน ซื้อทีละเครื่องครับ เราไมไดมี
เงินลงทุนมากครับ

Q : กลยุ ท ธ ใ นการดำ�เนิ น งานให  ป ระสบความ
สำ�เร็จละครับ?
A : ความสำ�เร็จมาจากคติประจำ�ใจครับ คติแรก “จุดกอให

เกิดเสน” คือ ถาจะลากเสนตรงหรือโคง คุณตองมีจุดกอน คือ
เอาปากกามาจุดที่กระดาษ แลวลากจึงกอเกิดเสน หมายถึง
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ความสำ�เร็จมาจากการลงมือทำ�หรือปฏิบตั ิ ความสำ�เร็จมีหลาย
อยางครับ ถาเรื่องเรียนคือการศึกษา อยากสำ�เร็จก็ตองอาน
หนังสือ โดยตองทำ�ดวยตนเอง จำ�ไววา ความสำ�เร็จ มาจาก
inspiration 20% ที่เหลือ perspiration 80%
และจากการทีต่ อ งทำ�งานทุกประเภท ในระยะแรก ทำ�ให
ผมจะมีคติอีกขอที่อยูในใจเสมอ คือ "ภายใตพระอาทิตยดวง
นี้ ไมมีอะไรที่ขาพเจาทำ�ไมได” คิดแบบนี้ครับ จึงมีทุกวันนี้
ทั้งนี้ ความสำ�เร็จ สวนหนึ่งของเรามาจากทำ�กรรมดี
คิดดี ประพฤติดีนะครับ เพราะตอใหทุกคนประสบความสำ�เร็จ
แลว ก็มกี ฎอีกขอ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละเทีย่ งตรงครับ คือ กฏแหงกรรม
สวนเนื้องานจริงๆ TMD เติบโตจากสิ่งที่แตกตาง จาก
สิ่งที่เจาอื่นไมทำ�  เริ่มจากงานซอม REPAIR และMODIFY

factory Outlook
แมพิมพฉีดพลาสติก ที่ไมมีแบบงาน แบบแมพิมพ สวนใหญที่
ทำ�เปนแมพมิ พจากตางประเทศครับ เราก็สามารถแกะรายละเอียด
ขึ้นมาเปนแบบชิ้นงานได ดวยเครื่องจักรในโรงงานที่มีอยูครับ

Q : สภาวะแม  พิ ม พ  ใ นมุ ม มองของท  า นทั้ ง
ปจจุบันและอนาคตจะเปนยังไงครับ?
A : สภาวะแมพิมพปจจุบันมีแนวโนมเติบโตตอเนื่องครับ

เพราะรอบตัวเราแทบทุกอยางเกิดจากแมพิมพ ดังนั้นเปนสิ่งที่
จำ�เปนตอการใชชีวิตประจำ�วัน ถึงแมประเทศจีนจะเขามา

เปนคูแขง แตโรงงานแมพิมพจีนไมสามารถบริการหลังการ
ขายไดตลอด ถึงจุดหนึ่ง ลูกคาเราที่เปนคนไทยดวยกันเอง จะ
มองวาทำ�ไมตองอุดหนุนตางชาติ ลูกคาจะกลับมาอุดหนุน
คนไทยดวยกันเอง ถาหากโรงงานจีนเขามาผลิตแมพิมพใน
ไทย ใชคนไทย ผมเชือ่ วาโรงงานสัญชาติจนี ไมสามารถสูโ รงงาน
สัญชาติไทยได เพราะวาทุกอยางตนทุนเทากัน ยังไงเราก็สูได
แมพิมพที่มาจากจีนราคาถูกแตก็มีขอดอย เราตองหาขอดี
ของเรา สวนสภาวะอนาคตอยูที่ภาครัฐ ตองรักษาการลงทุน
ของตางชาติในสวนภาคอุตสาหกรรมใหอยูในประเทศไทย
ใหไดครับ

Q : แลวมีความพรอมเกี่ยวกับ AEC ยังไงบางครับ
จะตั้งรับยังไง?
A : โรงงานแมพิมพสัญชาติไทย จะตองทำ�ผลงานที่ดีและ
มีคุณภาพ เหมาะสมตอราคาและพัฒนาระบบการผลิต ดวย

เครือ่ งจักร ดวยบุคลากร อยางตอเนือ่ ง เพือ่ รักษาฐานลูกคาเกา
ใหไดกอนที่จะเปด AEC ครับ เพราะการนำ�เขาภายในกลุม
อาเซียนจะเสรีครับ หากมองผลกระทบระยะสัน้ ภายใน 5 ป ผม
วามีผลกระทบนอย ตอโรงงานแมพิมพ เนื่องจากแมพิมพเปน
งานที ่ ใ ช ฝ มื อและเทคโนโลยี เ ป นงาน UNIQUE ทำ�เพียง
จำ�นวนนอย จะไมคุมตอการขนสงทางไกลและงานแมพิมพ
เปนงานบริการอยางหนึง่ หากลูกคาอยูใ นประเทศไทย โรงงาน
ที่บริการจำ�เปนตองอยูไมไกลลูกคาครับ
แตเมือ่ เปด AEC แลว มองใหเปนเรือ่ งดีครับ กลุม แรงงาน

จะเขามาทำ�งานในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากคาแรงบาน
เราสูงกวาเพือ่ นบาน ทดแทนแรงงานทีข่ าดแคลน กลุม เทคโนโลยี
จากเพือ่ นบาน เชน สิงคโปร มาเลเซีย การนำ�เขาเครือ่ งจักร หรือ
วัตถุดิบจะเปนประโยชนตอโรงงานแมพิมพเหมือนกัน

 : ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการรวม
Q
กลุ  ม กั น ของผู  ป ระกอบการเป  น Cluster กลุ  ม
อุตสาหกรรมแมพิมพครับ?
A : วั น นี้ ผู  ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมแม พิ ม พ ไ ด ร วม

กลุ  ม เป น คลั ส เตอร เ พื่ อ เป น แลกเปลี่ ย นประสบการณ ธุรกิจ
และเปนที่ปรึกษาระหวางกันในกรณีที่เกิดปญหาทั้งเรื่องการ
ออกแบบ แมพิมพ และปญหาดานการตลาด ซึ่งในอนาคต
คาดว า การรวมกลุ  ม ของอุ ต สาหกรรมจะมี ค วามเข ม แข็ ง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
“กลุ  ม คลั ส เตอร ต  อ งรวมตั ว ด ว ยความสนิ ท ของ
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ผูป ระกอบการ และตองผูกพันกันจริงๆ แตถา อยูด ๆี ไปจับกลุม
โดยทีผ่ ปู ระกอบการไมไดรจู กั ไมไดสนิทกัน ก็จะทำ�ใหประสานงาน
กันลำ�บาก คือความสัมพันธตองหยั่งรากลึก ถึงจะมีการแชร
ความรู ทักษะของการทำ�แมพิมพรวมกัน”
เขาบอกวา คลัสเตอรอุตสาหกรรมเกิดขึ้นไดยาก อยาง
ทุกวันนี้ กลุมคลัสเตอรมีหลายกลุม หนึ่งในนั้นที่เขาคุนเคยมี
สมาชิกประมาณ 5-6 บริษทั เวลามีปญ
 หาการออกแบบ ปญหา
เกี่ยวกับแมพิมพ หรือลูกคาก็จะพูดคุยและเปลี่ยนกัน แตถา
กลุมมองแตจะเอากำ�ไรเพื่อใหคลัสเตอรของตัวเองเจริญเติบโต
โอกาสทีจ่ ะสำ�เร็จก็ยาก เพราะตองทำ�ดวยใจจริง โดยทีไ่ มหวังผล

Q : แลวความตองการจากภาครัฐละครับ?
A : ภาครัฐทุกวันนี้ มีการสนับสนุนที่ดีอยูแลวครับ แตภาค
อุตสาหกรรมนั้นตองมีการเติบโตในระดับหนึ่ง ถึงจะไดรับการ
สนับสนุนดังกลาว

Q : แลวปญหาเรงดวนที่ควรแกไขคืออะไรครับ?
A : ปญหาเรงดวนก็คอื ตองพัฒนาคนครับ ตองจัดการอบรบ

สถาบันไทย-เยอรมันตองสรางคนมากขึ้น หนวยงานทางการ
ศึกษาในสายอาชีวะ ตองสรางเด็ก ออกมาใหมากที่สุด รัฐบาล

จะตองสงเสริมใหเด็กเขาไปเรียนในสายอาชีพใหมากกวานี้
ประเทศจะพัฒนาประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ตองมีคน
รองรับในภาคอุตสาหกรรม อันนี้คือปญหาเรงดวนเพราะทุกที่
ก็มีปญหาเรื่องคน พอชางเทคนิคขาด ก็มีการดึงตัวกัน การ
แยงงานกัน มีการแยงคน มีการเพิ่มเงินเดือน เพื่อดึงดูดใหมา
ทำ�งานที่ตน คือ DEMAND มากกวา SUPPLY ในเรื่องของคน
ทั้งนี้คนไทยในปจจุบัน มีลูกกันชา และเริ่มมีลูกกันนอยลง
ประชากรในประเทศจะลดลงเปนปญหาตอเนื่องถึงอนาคต
นาจะเปนแผนระยะยาวของรัฐบาลครับ วาตองสรางคนให
มากกวาความตองการของภาคอุตสาหกรรม
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Tips Share

ภย
ั …กลองโฟม

หลายคนคงเคยชิ น กั บ การรั บ ประทานอาหารแบบ
ใสกลองโฟมกันใชไหมละ เพราะสะดวก รวดเร็ว กินที่ไหนก็ได
ประหยัดเวลาทำ�อาหาร และที่สำ�คัญทานเสร็จก็ไมตองลาง
อีกดวย แตเพือ่ น ๆ เชือ่ หรือไมคะวา ทามกลางความสะดวกสบาย
กลองโฟมก็แฝงไปดวยภัยรายที่อาจคราชีวิตคุณไดในที่สุด
						

โดย แพทยผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ ไดใหความรูวา
กลองโฟมที่ใชตามทองตลาดทั่วไป (Styrofoam) เปนของเสีย
เหลือทิง้ สีด� 
ำ ๆ จากกระบวนการกลัน่ น้�ำ มันปโตรเลียม ประกอบ
ดวยสารสไตรีน (Styrene) มีโครงสรางโมเลกุลคลายฮอรโมน
เอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง
อาหารตามสั่งที่บรรจุกลองโฟม จึงเปนแหลงสะสมสาร
สไตรีน ซึ่งเปนสารที่ออกฤทธิ์ทำ�ใหสมองมึนงง สมองเสื่อม
งายหงุดหงิดงาย มีผลทำ�ใหประจำ�เดือนมาไมปกติ และ
เปนสารกอมะเร็งอีก 3 ชนิด ถาเปนผูชายรับประทานเขาไป
มาก ๆ มีโอกาสเสีย่ งเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก ขณะทีผ่ หู ญิง
มีโอกาสเปนมะเร็งเตานม และทั้งสองเพศมีโอกาสสูงตอการ
เปนมะเร็งตับ แมจะไมไดดื่มแอลกอฮอลเปนประจำ�ก็ตาม
สำ�หรับสไตรีน ถือเปนสารอันตรายทีส่ หรัฐฯ เพิง่ ประกาศ
ขึน้ บัญชีสารกอมะเร็ง หญิงมีครรภทร่ี บั ประทานอาหารบรรจุใน
กลองโฟม ลูกมีโอกาสสมองเสื่อมเปนเออ อวัยวะบางสวน
พิการ   สวนคนทั่วไปถารับประทานอาหารกลองโฟมทุกวัน

วันละอยางนอย 1 มื้อ ติดตอกันเปนเวลา 10 ป จะมีโอกาส
เสี่ยงเปนมะเร็งสูงกวาคนปกติถึง 6 เทา
ทั้งนี้ ผูบริโภคมีโอกาสไดรับสารสไตรีนในกลองโฟม
ไดงายถึง 5 ปจจัยไดแก
1. อุณหภูมทิ ร่ี อ นขึน้ หรือเย็นลง ทำ�ใหสไตรีนซึมเขาสูอ าหารไดสงู
2. ถาปรุงอาหารโดยใสน�ำ้ มัน น้�ำ สมสายชูแอลกอฮอล จะดูดสาร
สไตรีนจากกลองโฟมไดมากกวาปกติ
3. ถาซื้ออาหารใสกลองทิ้งไวนาน ๆ ไมไดรับประทาน อาหาร
จะดูดสารสไตรีนไดมาก
4. ถานำ�อาหารที่บรรจุโฟมเขาไมโครเวฟ สไตรีนจะไหลออกมา
ในปริมาณมาก
5. ถาอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกลองโฟมมาก ๆ รวมถึงรานไหนตัด

ถุงพลาสติกใสรองอาหาร ขอบอกวาไดรับสารกอมะเร็ง 2 เดง
ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติกเลยทีเดียว
แพทยผเู ชีย่ วชาญ กลาวเตือนดวยวา อาหารตามสัง่ หรือ
ขาวราดแกงกับไขดาวหรือไขเจียวรอน ๆ อาจจะไปละลายผนัง
กล อ งโฟม เสมื อ นรั บ ประทานอาหารคลุ ก สไตรี น ไปด ว ย
ถึงกระนัน้ ไขดบิ ทีว่ างขายในแผงไขพลาสติก สารสไตรีนมีโอกาส
วิ่งเขาในเปลือกไขไดเชนกัน  ถาเลือกไขดิบควรเลือกซื้อจาก
แผงไขกระดาษจะปลอดภัยที่สุด   
วารสารแมพิมพ
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บริษัท สุนทร โพลิชชิ่ง แอนด์ ไดมอนด์ จํำ�กัด
SOONTHORN POLISHING & DIAMOND CO., LTD.

รับขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติกทุกชนิด เมลามิล
ซิ้งค์ อลูมิเนียม โดยช่างผู้ชํำ�นาญ

149-151 หมู่บ้านดี.เค ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 29 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel : 02-4177245, 092-932-2459, 092-656-5742, 081-851-1415 Fax : 02-4177169
E-mail : aitsari_aitsari@hotmail.com

Mould & Die Like สาระ

By KNP

สรรหามาเลา:
มาเพิม
่ มูลคา
 ใหกบ
ั
แมพม
ิ พยางกันเถอะ

ขออนุญาตเลาเรือ่ งยอนหลังไปราวๆ 8-9 ปทแ่ี ลว สมัยนัน้ เปนยุคทีเ่ ฟอ งฟูมากสำ�หรับสือ่ อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ CD หรือ DVD
และถาใครเปนนักเบิรนแผน DVD ผมเชื่อเหลือเกินวา จะตองรูจักเทคโนโลยีที่ชื่อ ไลทสไครบ (Lightscribe) แนนอน เทคโนโลยีนี้
เปนการเขียนภาพดวยแสง ลงบนดานหนาของแผน DVD ซึ่งจะทำ�ให DVD แผนนั้นมีความเปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร
ตามภาพตนฉบับที่ไดออกแบบตกแตงหรือเลือกสรรไว (ดังรูปที่ 1) ตอมาเมื่อเทคโนโลยีการผลิตฮารดดิสก และไดรฟเก็บเมมโมรีได
พัฒนาสูงขึ้นและมีราคาถูกลง เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของความจุ จึงทำ�ให CD หรือ DVD ที่เคยนิยม กลับถูกลืมไปพรอมๆ กับ
ไลทสไครบดว ย เชนเดียวกับในสมัยกอนนิยมใชคอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะ ตอมาก็เปลีย่ นเปนโนตบุก และก็กลายเปนแท็บเล็ตในทีส่ ดุ
แตมีสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยน ไมวากระแสความนิยมจะเปลี่ยนไปเทาใดก็ตาม มันจะยังคงมีอยูเสมอ คือ “ความเปนปจเจก” หรือ
ความเปนแบบฉบับสวนตัวที่ไมเหมือนใคร ตัวอยางงายๆ เชน รูปที่เปนสวนตัวบน Cover ในหนา Facebook Line หรือ Desktop
รวมทั้งเฟอรนิเจอรตกแตงสมารทโฟนรุนลาสุด หรือเครื่องใชไมสอยตางๆ ก็ลวนตองการความไมซ้ำ�แบบใครแทบทั้งสิ้น

รูปที่ 1 เทคโนโลยีไลทสไครบบนแผน DVD
ผมเกริ่นมาตั้งนาน อยาไดแปลกใจวามันจะเกี่ยวของกันกับหัวเรื่องไดอยางไร เพราะผมกำ�ลังจะพูดถึงวา ปจจุบันมีผูเขาใจ
ถึงระบบความคิดและพฤติกรรมของคน Generation X-Y-Z-C เกิดหัวใสคิดผลิตและออกแบบอุปกรณตกแตงบาน อาคารสถานที่
เพื่อใหมีความเปนปจเจกตอบสนองความตองการของมนุษยที่ไมมีขีดจำ�กัดนั่นเอง ใครจะคิดวาเทคโนโลยีเขียนภาพดวยแสงที่เคย
ฮิตในสมัยกอน ถูกนำ�กลับมาดัดแปลงใหเปนการออกแบบผนังตกแตงภายใน ภายนอกอาคาร หรืออาจจะเปนแลนดมารค ปาย
จุดนัดพบ ฯลฯ (ดังรูปที่ 2) เทคโนโลยีนช้ี อ่ื วา Photo Engraving ซึง่ หมายถึง เทคโนโลยีการนำ�ภาพถายมาแกะลวดลายบนแมพมิ พ
กอนนำ�ไปหลอบนผนังคอนกรีตใหเกิดลวดลายตามภาพ ทานเชื่อมั้ยละครับวา ผนังที่เห็นในรูปที่ 3 นี้เปนผนังคอนกรีต ที่ขึ้น
ลวดลายดวยการหลอแมพิมพผลิตภัณฑยาง สนนราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท สำ�หรับวัสดุระดับกลาง วากันวาตอหนึ่งเซ็ต
จะใชเวลาในการหลอ 1 วันเลยทีเดียว หากเปนพื้นที่ขนาดใหญตนทุนจะลดต่ำ�ลงกวาพื้นที่ขนาดเล็ก ปจจุบันอาคารสมัยใหม เริ่ม
นิยมใชเทคนิคนี้ในการตกแตง เนื่องจากตรงตามความต องการอั น เป นป จเจกของลู กค า เป นลวดลายที ่ เ กิ ดจากจินตนาการ
ของผูออกแบบ ที่สำ�คัญสวนที่ฉาบหนาเปนผลิตภัณฑยาง จึงมีสมบัติความเปนฉนวนความรอน สามารถดูดซับเสียงไดดี คงทน
ไมแตกราว หรือหลุดลอนงาย สามารถเนรมิตเปนสีเลียนแบบสีของจริงตามธรรมชาติจนแทบไมรูเลยวาเปนคอนกรีต หรือบางครั้ง
ก็ใชลวดลายแทนสีสัน เนน “สัจจะวัสดุเทียม” อยาเพิ่งแปลกใจกับศัพทคำ�นี้นะครับ เพราะผมเพิ่งจะบัญญัติมันขึ้นมาเอง แตเดิม
ในแวดวงของสถาปนิกจะมีค�ำ วา“สัจจะวัสดุ”ซึง่ หมายถึงการใหผเู พงพิจารณาวัสดุใดๆไดเสพสัมผัสหรือรูส กึ ไดถงึ ความเปนธรรมชาติ
ของสีสัน ลวดลาย ความมันวาว ออนนุม แข็งแกรง รอยบาก รอยบิ่น หรือแตกหักของวัสดุนั้นๆ ดังนั้น “สัจจะวัสดุเทียม”จึงคลายกับ
ขางตน เพียงแตไมใชวัสดุแท หากแตเปนวัสดุเทียม ซึ่งใหอารมณเสพสัมผัสเลียนแบบวัสดุแทนั่นเอง
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Mould & Die Like สาระ
By KNP

รูปที่ 2 ผนังที่ผลิตจากเทคโนโลยี Photo Engraving

รูปที่ 3 ผนังคอนกรีตที่ขึ้นลวดลายเลียนแบบวัสดุธรรมชาติ
ในป 2558 ก็จะเขาสูยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community, AEC) กันแลว ผูประกอบการ
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ จะตองไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมอยางแนนอน ไมวาจะเปนดานสินคา บริการ แรงงาน หรือ
การลงทุน หากไมมกี ารปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลง อาจจะทำ�ใหทา นเผชิญปญหาทีห่ นักหนวงชนิดทีไ่ มอยากพบเจอในชีวติ นี้
เลยก็เปนได ดังนั้นทานผูประกอบการจะตองเริ่มมองหาตลาดใหมๆ ทางเลือกใหมๆ มุมมองใหมๆ ผลิตผลิตภัณฑแบบใหมๆ เพื่อ
ใหสามารถแขงขันในตลาดที่นับวันจะมีความเสรีมากขึ้น นั่นเปนที่มาของการเขียนคอลัมน “MOULD & DIE LIKE สาระ” สำ�หรับ
คนชอบสาระในฉบับนี้ โดยไดนำ�เสนออีกหนึ่งมุมมองใหมๆ กับการปรับตัวของสินคาใหทันยุคทันสมัยและตอบสนองความตองการ
ของลูกคา เมือ่ ทานเห็นผลตอบแทนจากการปรับตัวเชนนีแ้ ลว ใยทานไมเริม่ คิดหากลวิธกี ารเพิม่ มูลคาใหกบั แมพมิ พยางหรือผลิตภัณฑ
ยางของทานบางละครับ จริงมั้ย ?
วารสารแมพิมพ
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Introduce New Member

ท็อพเลเซอร โปรเซสซิ่ง บจก.

คุณชัย ศรัณยเกตุ

300/2 หมู 3 ต.คลองตำ�หรุ ถ.พานทอง-บานเกา อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-744-092-4
โทรสาร 038-744-091  
email : top_laser49@yahoo.com

ลักษณะกิจการ : บริการตัดชิ้นงานดวยเลเซอรคัท  2D/3D
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม : ยานยนต  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชสำ�นักงาน เครื่องใชในอุตสาหกรรมเกษตร
รายการเครือ่ งจักร : Lacer Cutting 2D 1 เครือ่ ง 3D 2 เครือ่ ง, CAD/CAM
ผลิตภัณฑหลัก : ชิน้ งาน 2D/3D เพือ่ เปนชิน้ สวนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
ชิ้นสวนยานยนต เฟอรนิเจอรเหล็ก ชิ้นสวนเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ
ลูกคาหลัก : 1. สามมิตร มอเตอร 2. ไทยรุง ยูเนี่ยนคาร 3.ไทยซัมมิท  
4.TID  5.AAPICO

อามาโน เพรส แมชชีนเนอรรี่ บจก.

คุณพัชอร กิจเจริญทวี

107/5 หมู 8 ซ.เทศบาลสำ�โรงใต 3 ถ.ปูเจาสมิงพราย
ต.สำ�โรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2380-0367-8
โทรสาร 0-2757-6056
email : k-phatchaon@megatech.biz
www.megatech.co.jp

ลักษณะกิจการ : นำ�เขาและจำ�หนายเครื่องปมขึ้นรูปโลหะ
ยี่หอ AIDA ประเทศญี่ปุน ยี่หอ Komatsu ประเทศญี่ปุน
ยี่หอ SEIYI ประเทศไตหวัน ยี่หอ Guangdong จีน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม : ยานยนต  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ลูกคาหลัก :  1.บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร(ประเทศไทย) จำ�กัด
2.บริษัท ไทย โซบิ โคเกอิ จำ�กัด 3.บริษัท ทีเอฟโอ เทค(ไทยแลนด) จำ�กัด
4.บริษทั ทาเคดะอุตสาหกรรม(ไทยแลนด) จำ�กัด 5.บริษทั ไทย มิคามิ จำ�กัด

เค.ดับบลิว.เอ็น ออโตพารท หจก.

คุณไกรวานิช กอสุวรรณ

165 ซ.รมเกลา21 ถ.รมเกลา แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02737-5647-8
โทรสาร 0-2737-5649  
email : kwn_kor@yahoo.co.th

ลักษณะกิจการ : รับจางผลิต  ผลิตเพื่อจำ�หนาย
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม  :   ยานยนต  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชนิดแมพมิ พทผ่ี ลิต : แมพมิ พโลหะ แมพมิ พพลาสติก แมพมิ พ Die Casting
รายการเครื่องจักร : เครื่องกัด(Manual, CNC) เครื่องเจียระไน
(แนวตั้ง แนวนอน รูใน) เครื่องกลึง ขนาดเล็ก(Manual, CNC)
ผลิตภัณฑหลัก : อุปกรณภายในแมพิมพปมโลหะ
ลูกคาหลัก : 1. SUMMIT R & D CENTER CO.,LTD. 2. SUMMIT
AUTO BODY INDUSTRY CO.,LTD. 3. APGO AUTO BODY & DIE
CO.,LTD. 4. CHALIT INDUSTRIAL CO.,LTD. 5. CHEOWCHAN
MOLD & DIE CO.,LTD.

ดิจิเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) บจก.

คุณยุหนุก สะละหมัด

72/50-51 หมู 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2582-2051-3  โทรสาร 0-2582-2054  
email : sales@digigate.co.th      www.digigate.co.th

ลักษณะกิจการ : ตัวแทนจำ�หนาย CMM MACHINE
ลูกคาหลัก:1.THAI SUMMIT GROUP     2.SUMMIT GROUP
3.ISUZU MOTOR    4.HONDA MANUFACTURING   5.AAT

คิดกัน บจก.

คุณภาณุวัตร อาจหาญ

119/18 หมู 4 ถ.ปลวกแดง-วังตาผิน สะพานสี่ ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 038-955-062-5 ตอ 221
โทรสาร 038-955-067
email : panuwat@khikan.co.th

ลักษณะกิจการ : ผลิตเพื่อจำ�หนาย
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม : ยานยนต
ชนิดแมพิมพที่ผลิต : แมพิมพโลหะ
รายการเครื่องจักร : เครื่องเจียระไน ขนาดกลาง รูใน 10 เครื่อง  
เครื่องกลึง(CNC) ขนาดเล็ก 20 เครื่อง ขนาดกลาง 40 เครื่อง
เครื่องเจาะ(Auto) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 5 เครื่อง
เครื่อง CMM ขนาดกลาง 1 เครื่อง   อื่นๆ (CATIA)
ผลิตภัณฑหลัก : ชิ้นสวนของรถจักรยานยนต ยี่หอ Kawasaki
ลูกคาหลัก : 1.KAWASAKI    2.KUBOTA

ไดโดะ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) บจก.

คุณคณิต ขนิษฐานันท

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 64/28 หมู 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 038-954-426   โทรสาร 038-954-427
email : spring01@daidosp.co.th

ลักษณะกิจการ :    
-ผลิตขดลวดสปริง CLIP RING ชิ้นสวนยานยนตและอิเล็กทรอนิกส
-ตัวแทนจำ�หนาย สปริงสำ�หรับแมพิมพโลหะและแมพิมพพลาสติก
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tdia's Activities

พิธีเปดโครงการฝกอบรมการออกแบบแมพิมพสํำ�หรับวัสดุ
High – Tensile เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต
14 มกราคม 2557
โดยผูเชี่ยวชาญญี่ปุน Mr.Masahisa Aoyagi ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

อาจารยมานพ ทองแสง
ดร.อรรถวิท เตชะวิบลู ยวงศ
ผูอ �ำ นวยการศูนยเครือ่ งจักรกลและระบบอัตโนมัต  ิ ผูอ �ำ นวยการฝายพัฒนาผูผ ลิตชิน้ สวน
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันยานยนต

Mr.Shinya Kubota,
Senior Deputy Representative, HIDA

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ
12 มีนาคม 2557

ณ  โรงแรมแมน้ำ� รามาดาพลาซา

วารสารแมพิมพ
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การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วัสดุทํำ�พิมพและการเคลือบ
ผิวแข็งสํำ�หรับงานแมพิมพ”
15 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ไดรับเกียรติจากอาจารยอรจีรา เดี่ยววณิชย และ รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนวิทยากร
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การประชุมใหญสามัญประจํำ�ป 2556


16 พฤษภาคม 2557

วัตถุประสงคเพื่อแถลงผลการดำ�เนินงานในรอบปที่ผานมา ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

MOULD & DIE ฟ ฟน

กิจกรรม MOULD CONSULT ในงาน INTERMACH 2014
15-18 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

วารสารแมพิมพ
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กิจกรรมนํำ�ผูสรางพบผูใชแมพิมพ ครั้งที่ 9
22-24 พฤษภาคม 2557

.

จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
การเยี่ยมชมโรงงาน จำ�นวน 2 โรงงาน ประกอบดวย บริษัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จำ�กัด(มหาชน) สาขาสุวินทวงศ  
และ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำ�กัด (บานโพธิ์)
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กิจกรรมนํำ�ผูสรางพบผูใชแมพิมพ ครั้งที่ 9

.
.

22-24 พฤษภาคม 2557

การสัมมนาทางวิชาการจำ�นวน 2 เรื่องคือ “การบำ�รุงรักษาและแนวทางการยืดอายุการใชงานแมพิมพปมโลหะ” (วิทยากร
: รศ.ดร.วารุณี เปรมานนทและอาจารย จิราพร ศรีประเสริฐ) และเรื่อง “การบำ�รุงรักษาและแนวทางการยืดอายุการใชงาน
แมพิมพฉีดพลาสติก” (วิทยากร : อาจารยวิเชียร ศรีสวัสดิ์ ผูจัดการทั่วไปบริษัท ศรีไทยโมลดส จำ�กัด)
การจัดนิทรรศการแสดงสินคา/ผลิตภัณฑของสมาชิกในกลุมสมาชิกของสมาคมฯ

MOULD & DIE ฟ ฟน

วารสารแมพิมพ
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บริษท
ั แปซิฟค
 รับเบอรเ วิรค
 จํำ�กัด

“คิดแบบไทย


ทํำ�แบบสากล”

คุณชลัช สุวรรณพิมลกุล  
ผูจ
 ด
ั การฝายเทคนิค
36
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Q : บริษท
ั นีม
้ ป
ี ระวัตค
ิ วามเปนมาอยางไรครับ?
A : บริษัทนี้กอตั้งโดยคุณปูของผมเมื่อป 1940 รวมเวลา
กวา 70 ปแลว ผมเองเปนรุนที่ 3 ผูบริหารสูงสุดในปจจุบัน
คื อ คุ ณ พ อ ผม คุ ณ ปเตอร จิน คุณปู่เริ่ม ตนจากเปน บริ ษ ั ท
เทรดดิง้ นำ�เขาสินคาจากตางประเทศซือ้ ชิน้ งานยางเขามาขาย
ในเมืองไทย หลังจากทำ�การตลาดไประยะหนึง่ ป 1940 คุณปู
ได เ ริ่ ม ก อ ตั้ ง โรงงานเพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น งานเองก็ ต  อ งมี แ ม พิ ม พ
แมพิมพสมัยกอนใชฝมือคนไทยทำ�เองในโรงงานใชเครื่อง
กลึงธรรมดา ยังไมมีระบบ CNC หลังจากนั้นในรุนของคุณพอ
มารับชวงตอประธานบริษทั ไดเริม่ นำ�เทคโนโลยี CAD / CAM
จากอเมริกา และเครือ่ งจักรระบบ CNC จากประเทศญีป่ นุ
เขามาใชในบริษัทเพื่อออกแบบเอง ทำ�แมพิมพเอง ผลิตสินคา
ขายลูกคาเอง ตัง้ แต 30 ปทแ่ี ลว ณ ปจจุบนั นีเ้ ราทำ�แมพมิ พ
ชิน้ งานใหมประมาณ 400 รายการตอป บริษทั ของเราเปนผูผ ลิต
ชิน้ สวนยางและพลาสติกสำ�หรับรถยนต มอเตอรไซคและเครือ่ ง
ใชไฟฟาลูกคาหลัก สำ�หรับชิ้นสวนรถยนตคือ ฮอนดา GM
โตโยตา นิสสัน Denso ชิน้ สวนมอเตอรไซคเราสงใหกบั ไทรอัมพ  
ดูคาติ   คาวาซากิ และยามาฮา เครื่องใชไฟฟาลูกคาหลักก็
จะเปนแบรนดดังๆ ที่คนไทยใชคือ โตชิบา  พานาโซนิก  ฮิตาชิ  
ซัมซุง และอิเล็คโทรลักซ ครับ ปจจุบันนี้เรามี 4 โรงงานครับ
โดยจะมี Head Office อยูที่บางนา จะเปนศูนยกลางของ
ฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ และฝายขาย สวนเรื่องการผลิตนี่จะ
แบงเปน 4 โรงงานคือโรงงานที่บอทอง ชลบุรี มีฝายวิจัยใน
เรื่องสูตรยาง และฝายออกแบบแมพิมพ รวมไปถึงฝายผลิต
ตางๆ มีผลิตชิ้นสวนยาง ดวยการขึ้นรูปจากแมพิมพการผลิต
ทอยาง รวมไปถึงฉีดพลาสติก สวนอีก 2 โรงงานก็จะอยูที่จีน
ที่เมืองจูไห มณฑลกวางตุง ภาคใตของจีน เปนโรงงานหลัก
ที่ผลิตแมพิมพพลาสติกและยางครับ  โรงงานนี้เปดมาแลว
ประมาณ 12 ป และอีกโรงงานคือที่เซี่ยงไฮ  และอีก 1 โรงงาน
ทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเราไปเปดโรงงานที่อินโดนีเซียในเดือนมกราคมที่ผานมา  เบื้องตนเราคิดวาในชวงที่
ตลาดไทยยังซบเซาอยูนี่เราตองหาวิธีการพลิกแพลงขยับตัว
นะครับ จึงไปเปดตลาดที่อินโดนีเซียและคาแรงในปจจุบัน

ถูกกวาไทยประมาณ 10% แตในอนาคตยังไมแนอาจจะแพง
ขึ้นเรื่อยๆ
Q : พอจะบอกจุดเดนของบริษัทไดไหมครับ?
A : จุ ด เด น อย า งแรกคื อ แม พิ ม พ ย างและแม พิ ม พ
พลาสติกของเรานี่จะสามารถสงตัวอยางไดภายในอาทิตย
เดียว และแมพิมพที่เปน Mass Production ตั้งแตเราทำ�
แมพิมพถึงสงตัวอยางใหลูกคาภายใน 20 วัน และถาเปน
แมพิมพที่เปนพลาสติกนี่ใชเวลา 30 วัน โดยเราทำ�แมพิมพเอง
ทีโ่ รงงานเราทีจ่ นี ซึง่ คอนขางเร็วถาเทียบกับเมืองไทย เนือ่ งจาก
วั ต ถุ ดิบ ที่จีน หาง า ยมี เ หล็ ก สำ �เร็ จ รู ป อยู  แ ล ว สั่ง มาได เ ลยใน
ราคาที่สูสีกับไทย คนงานจีนคอนขางใสใจกับการทำ�งาน ชาง
ที่ไทยจะมีปญหาคอนขางมาก เลิกงานแลวชอบดื่มเหลา ซึ่ง
แรงงานจีนก็ดม่ื เหลาบางเหมือนกันแตวนั รุง ขึน้ เคายังมาทำ�งาน
แตคนไทยจะมีมาทำ�งานบาง ไมมาบางนี่คือปญหาที่เราเจอ
แตอยางไรก็ตามหัวหนางานของเราก็เปนคนไทยทีค่ ดั เลือกแลว
โดยให ไ ปคุ ม งานที่ นั่ น ด ว ยความสามารถดู แ ลงานได อ ย า ง
รวดเร็วและก็มีคุณภาพดวยครับ
ถาสังเกตใหดีอุตสาหกรรมแมพิมพหลักในไทย จะทำ�
เปนแมพิมพสำ�หรับชิ้นงานปมเหล็กและชิ้นงานฉีดพลาสติก
สำ�หรับแมพมิ พยางนีถ่ อื วานอยนับไมถงึ 50 ราย ทีร่ บั ทำ�แมพมิ พ
ยางที่มีคุณภาพในเมืองไทย เพราะฉะนั้นเราถึงเริ่มที่จะทำ�
แมพิมพเองในโรงงานเมื่อ 30 ปที่แลว แตปญหาที่พบก็คือ
การทำ�งานคอนขางชา สงผลใหเราไปตั้งโรงงานที่เมืองจีนเพื่อ
ผลิตชิ้นงานกอน แตเราเริ่มเล็งเห็นแลววาเทคโนโลยีที่เมืองจีน
ไดรับอิทธิพลมาจากญี่ปุนเหมือนกัน และวัตถุดิบในเมืองจีน
ก็ ห าง า ยกว า และวั ส ดุ ที่ นำ � มาใช ป ระกอบกั บ แม พิ ม พ ก็ ห า
งายกวา เราก็เลยตัดสินใจที่จะยายเครื่องมือ CNC ทุกเครื่อง
จำ�นวน 10 เครื่องไปที่จูไห เมื่อประมาณ 10 ปที่แลว ผลิต
ชิ้นสวนยาง 80% พลาสติก 20% แลวก็เริ่มฝกคนใหมขึ้นมา
ในการควบคุ ม การทำ � แม พิ ม พ ขึ้ น มาแต ดี ไ ซน จ ะมาจาก
ไทย ทางฝงจีนจะผลิตอยางเดียว
วารสารแมพิมพ
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จุดเดนอีกอยางคือผูบริหารเราที่เปนธุรกิจของ
ครอบครัว โดยมีคุณพอ พี่สาวและผม เพราะฉะนั้นการสั่ง
งานอะไร  จะตรง Direct ถึงลูกนองไดโดยตรง  เมื่อเขามีปญหา
อะไรก็สามารถติดตอคุณพอผมไดเลย ดวยความที่เปนองคกร
ที่เล็กเพียง 500 คน ซึ่งถาเปนองคกรใหญคอนขางมีหลาย
Step อยูเหมือนกันในการตัดสินใจแตทางเราสามารถตัดสินใจ
ไดเลยคอนขางเร็วสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของ
เศรษฐกิจได อยางตัวอยางเชนปนี้เศรษฐกิจไทยเราซบเซา เรา
ก็สามารถตัดสินใจไดเลยวาเราจะไปอินโดนีเซียก็ไปเลยตั้ง
บริษัทเลย   ถาเปนองคกรใหญก็อาจจะดีในเรื่องเคามีเงินทุน
มาก แตวาการตัดสินใจก็จะชากวา เราจะยืดหยุนไดมากกวา
องคกรอื่นซึ่งนาจะเปนขอดีของบริษัทเรานะครับ
Q : อะไรคื อ กลยุ ท ธ ที่ ทำ�ให ป ระสบความ
สํำ�เร็จในธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้?
A : เรายึดหลักการ Q C D ก็คือ Quality/ Cost/ Delivery
เริ่มจาก Quality คุณภาพ ซึ่งเราใหความสำ�คัญที่สุด เราไดรับ
รางวัล Quality Award จากรถยนตฮอนดา ซึ่งเปนปที่ลูกคา
เจอน้ำ�ทวม ตองการชิ้นงานเยอะ ซึ่งเราสามารถผลิตชิ้นงาน
ไดเกิน 3 ลานชิ้นและก็ไมมีของเสียหลุดไปถึงลูกคาเลยและสง
ตรงเวลาตลอดคือ Delivery ลูกคาก็เลยมอบรางวัลเกียรติยศ
นี้ให ปที่ผานมาเราก็สามารถรักษาผลงานไวได เราเนนเรื่อง
คุณภาพเปนหลัก เรื่อง Cost ราคาถาพูดถึงเราอยูกึ่งกลาง
ระหวาง Thai local maker กับบริษัทญี่ปุน ฉะนั้นก็เปนทาง
เลือกสำ�หรับลูกคาในหลายเจาที่เคยซื้อแตบริษัทญี่ปุนที่แพงก็
อาจจะมาซื้อที่เรา หรือวาลูกคาที่ซื้อแต Thai local ที่เขาอยาก
จะไดแตคุณภาพดีๆ แตวาราคาไมแพงเทาญี่ปุน เขาก็มาซื้อที่
เราได อันนี้เปนจุดแข็งที่เราใชบริหารงานดวย แตวาสวนมาก
จะเนนเรื่องคุณภาพเพราะเปนสิ่งสำ�คัญที่สุด ซึ่ง ISO/TS16949
เป น ระบบที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ คุ ณ ภาพสำ � หรั บ
อุตสาหกรรมรถยนตอยูแลว จะมีมาตรฐานในแตละขั้นตอน
อยู  แ ล ว ว า ต อ งทำ � ตามนี้ เ ราก็ จ ะเดิ น ตามระบบที่ เ ราวางไว
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Q : เมื่อเทียบกับคูแขงในปจจุบันเราไดเปรียบ
ทางการคาอยางไรครับ?
A : ตอนนี้เราทำ�งานไดเร็วกวา ตัวอยางเราสงไดเร็วกวา
หลายๆ เจาในไทย อีกเรื่องหนึ่งคือ บริษัทเราเริ่มผลิตชิ้นงาน
มาตั้งแตป 1940 รวมมาถึงวันนี้กวา 70 ปมาแลว Know-how
องคความรูตางๆ สูตรยางที่เราพัฒนาไดเองในบริษัท รวมถึง
เทคนิคตางๆ ในการควบคุมคุณภาพ หรือวาแมพิมพนี่เรา
คอนขางเหนือกวา และเรามองถึงอนาคตเรื่อง Research
Development วาสำ�คัญ จุดแข็งอื่นก็ในเรื่อง Know-how
และเรือ่ งออกแบบแมพมิ พ และทำ�ใหทกุ อยางเปนมาตรฐาน
สวนเทคนิคการฉีดขึ้นรูปเราพัฒนาไปถึงขั้นที่วาเราไปชวย
ผูผลิตเครื่องจักรออกแบบเครื่องเลย  เราตองการเครื่องอยางนี้
เราตองการระบบอยางนี  ้ เราจะไมซอ้ื เครือ่ งจักรทีเ่ ปน Standard
เราจะซื้อเครื่องจักรที่เราจะตองเหนือกวาคูแขงคนอื่น
อันนี้คือสวนทีเ่ ปนจุดแข็งของเราดานเทคนิค และอีกจุดหนึง่ คือ
วัตถุดิบที่นำ�เขามาจากหลายๆ ประเทศนำ�มาผสมกันใหได
ตามสเปคที่ ลู ก ค า ต อ งการและผ า นการทดสอบมาตรฐาน
ทั้งภายในและภายนอกโรงงานครับ
Q : ในมุมมองของทานปญหาและอุปสรรค
ของผูประกอบการมีอะไรบาง?
A : ตอนนี ้ ต องยอมรั บว า ป 2013 ที ่ ผ า นมาเจอปญ หา
คอนขางมาก อยางการปรับคาแรงขั้นต่ำ�  ผมยังไมเห็นขอดี
ของการปรับคาแรงขั้นต่ำ�ที่ชัดเจนเลยจนถึงปจจุบัน เพราะวา
ปกติเราจายคาแรงใหมากกวาคาแรงขั้นต่ำ�อยูแลวนะครับ พอ
ปรับมาเราก็ตอ งจายเพิม่ ใหมากขึน้ ไปอีก เพือ่ ทีจ่ ะซือ้ ใจลูกนอง
ที่ทำ�งานหนักแตวาตนทุนก็เพิ่มตาม ทุกอยางมันก็สลับดาน
กันหมด  ทุกคนจากที่มีเงินเก็บตอนนี้ก็ไมมีเงินเก็บแลวชักหนา
ไมถึงหลังกันนี่ก็เปนปญหาหนึ่ง   สวนอีกปญหาหนึ่งก็คือวา
ความไมนิ่งของการเมือง  เพราะลูกคาตางประเทศของผมมี
หลายเจาเหมือนกันที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานเรา  มาเจออยางนี้
ก็เลื่อนออกไปและถายังไมเคลียรใหจบภายในสิ้นปนี้มันก็
จะลำ�บากมากยิ่งขึ้น ในปนี้เปนการตัดสินใจลงทุนที่คอนขาง
สำ�คัญคือเราเปดโรงงานที่ 3 ที่เซี่ยงไฮ และเราก็เปดโรงที่ 4
ที่อินโดนีเซีย คือเรารอไมไดแลวก็เลยขยับตัวเองเลยดีกวา  
ทางรัฐบาลเองก็ไมเคยไดเขามาชวยหรือ Support อะไรเทา
ไหรอยูแลว  เราก็เลยดำ�เนินการเองอยางที่อินโดนีเซีย  บาง
ครั้งการลงทุนอะไรตองมีความเสี่ยงที่จะตองขาดทุนกอนเพื่อ
ที่จะไดกำ�ไรทีหลัง  แตวาเรามองถึงอนาคตครับวายิ่งเราไปเร็ว
เทาไหร  เราก็จะยิ่งนำ�หนาคูแขงเทานั้น  อันนี้เปนความคิด
ของคุณพอผมนะครับ คือเวลาเขาจะวางแผนธุรกิจเขาจะมา
ปรึกษาผมกับพีส่ าว  ผมเห็นดวยอยูแ ลววายังไงก็ตอ งไป  สำ�หรับ
การเปดตลาดที่พมานี่ถาหากลูกคารายใหญของเราไปเปด
ตลาดที่นั่นเราก็จะตามไป   ซึ่งตอนนี้ยังรออีกสักระยะหนึ่ง  
เนื่องจากที่พมานิยมใชรถยนตและมอเตอไซคมือสองมากกวา  
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และในเรื่องสาธารณูปโภคที่พมายังไมพรอม แตเรื่องแรงงาน
คอนขางพรอมและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
Q : สภาวะอุตสาหกรรมแมพิมพยางในมุม
มองของทานทั้งในปจจุบันและอนาคต?
A : ในปจจุบันบริษัทที่ทำ�อุตสาหกรรมแมพิมพยางจะมี
บริษัทที่เปนบริษัทญี่ปุนและบริษัทคนไทย บริษัทญี่ปุนแตกอน
จะสัง่ ซือ้ แมพมิ พจากทีญ
่ ป่ี นุ Lead Time ก็จะประมาณ 3 เดือน
ราคาแพงแตวาชิ้นงานทุกอยางก็จะดีหมด แตหลังๆ เริ่มมอง
กลับมาวาซื้อกับผูผลิตแมพิมพยางเมืองไทย  ผมไดขาวมา
หลายเจาเหมือนกันที่ทำ�งาน Support ใหกับบริษัทยางที่เปน
บริษัทญี่ปุน ตัวเราเองดวยเชนกัน บางรายการพวกงานโอริง
งายๆ ก็จะจางทำ�ที่เมืองไทยเหมือนกัน ซึ่งตอจากนี้ถาทาง
รัฐบาลหรือกรมอุตสาหกรรมลองมาสนใจพัฒนาในสวนของ
แมพิมพยางมากขึ้น  ผมวาเปนโอกาสดีนะครับที่จะรับงานตอ
จากบริษทั ยางญีป่ นุ   บริษทั ใหญญป่ี นุ เคาก็สนใจทีจ่ ะทำ�แมพมิ พ
ทีเ่ มืองไทย ถาเกิดเราลองเขาไปเสนอตัวก็นา จะมีโอกาสดีทจ่ี ะทำ� 
แตเนือ่ งดวยเศรษฐกิจตอนนีม้ นั ก็ไมคอ ยดีเทาไหร   โปรเจคใหม
อาจจะนอยลงแตวาผมก็มองวามีโอกาสถาเทียบกับเมื่อกอน
นะ เมื่อกอนเคาไมเปดใจจะนำ�เขามาจากญี่ปุ่นอยางเดียว
แตดวยเรื่อง Cost ที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆ นะครับ เคาก็อยาก
จะหา Local ที่เปนแมพิมพยางมากขึ้นครับ
Q : การรวมกลุมกันของผูประกอบการเปน
Cluster กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพทานมี
ความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
A : อั น นี ้ ก ็ เ ป น สิ่งดีและจำ�เปนอยางยิ่งครับ มิฉ ะนั ้ น ที ่
ไตหวันหรือญี่ปุ่นก็จะไมมีการรวมตัวกันแนๆ คือการรวมตัว
กั น อย า งแรกที่ จ ะได ก็ คื อ การแชร ข  อ มู ล ที่ ไ ด รั บ มาด ว ยกั น
ไดรับขอมูลทั่วถึง  ก็ถาเรามาแชรกันแลวอยางขอมูลที่ผมให
สัมภาษณวันนี้นะครับ ก็สามารถไปแชรใหทุกทานรับทราบวา
ในมุมมองของคนไทยเราจะกาวไปขางหนาไดรวดเร็วมากขึ้น
จากที่แตกอนตางคนตางทำ�อะไรแบบนี้  ก็ตอนนี้ขอมูลก็จะถึง
ทุกคนพรอมๆ กันและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับ แลวก็เมื่อรวม
เปนกลุม เปนกอนแลวก็สามารถมีอ�ำ นาจในการขอสิทธิบางอยาง
ไดในการที่จะขอทุนบางอยางมาเพื่อ Support ในเรื่องการ
ทดสอบชิ้นงานเรื่องการทดสอบแมพิมพ ผมมองวามันสราง
ความแข็งแกรงใหกับกลุม Cluster ของเราไดเปนอยางดีครับ
Q : ความตองการความสนับสนุนชวยเหลือ
จากภาครัฐ?
A : ตอนนี้ น  า จะเป น เรื่ อ งของการลงทุ น พวกเครื่ อ งจั ก ร
อะไรพวกนี้ เพราะวาเครื่องจักรเมืองไทยเรานำ�เขาหมด   ผม
ไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตแมพิมพพลาสติกที่
ญี่ปุ่นนะครับ เขาก็มาเมืองไทยเพื่อที่จะหา Partner เปด

โรงงานทำ�แมพิมพในเมืองไทย  เราก็มีโอกาสไดไปเยี่ยมชม
โรงงานเขา  เพื่อที่จะคุยวาเคามีไอเดียในการทำ�งานอยางไร
และก็มี Business Plan อยางไร รัฐบาลญี่ปุนเขาชวยลงทุน
ครึ่งตอครึ่งในเรื่องเครื่องจักรใหครับ ในเรื่องเทคโนโลยีที่ญี่ปุน
ไมมอี ยางเชนการกัดลายบนแมพมิ พครับโดยใชเลเซอร เครือ่ งนำ�

เขาจากสวิตเซอรแลนดประมาณ 25 ลานครับ รัฐบาลญี่ปุน
ออกใหครึง่ หนึง่ 12.5 ลาน และเคาออกเองอีก 12.5 ลาน ซึง่ เมือง
ไทยไมมีความเปนไปไดอยางนั้น  ถามีอยางนั้นไดผมวาธุรกิจ
แมพิมพไทยนี่จะไปไดเร็ว แตแนนอนการที่จะไดทุนอยางนั้น
มามันก็ตองทำ�แผนอะไรรองรับซึ่งตองเปนบริษัทที่มีระบบ
ระดับหนึ่ง ซึ่งถาผมมองวาถารัฐบาลไทย support นี้ ผมวา
นาจะชวยไดมากเลยครับ แลวก็เรื่องการฝกพนักงานผมมอง
วาในแตละที่ก็คงตองฝกกันเอง แตวากอนที่จะรับเขามาบริษัท
ก็อาจจะตองฝกพื้นฐานมากอนจากสถาบันการเรียนรูอะไร
แบบนี้ ควรจะไปเนนวาเราควรจะไปลงหนางานจริงมากกวานี้
เพราะตัวเราเองก็มีปญหาวาพนักงานที่จบมาแลวทำ�งานเลย
ที่เกงๆ ก็ไมมีเพราะนองก็ตองมาฝกที่เรา จริงๆ ถาทางรัฐบาล
ลองเล็งไปที่การฝกพนักงานวิชาชีพมากขึ้น คือพวกปวส.ที่จบ
ดานชางกลึงครับ ผมวาจะเปนการชวยเหลือที่ดีมาก
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Q : สิ่งที่ผูประกอบการไทยควรเตรียมความ
พรอมสำ�หรับ AEC ในป 2558 มีอะไรบาง?
A : ผมว า AEC นี่ย ังไมเห็นผลอะไรชัด เจนในป แ รกนะ
เพราะวาเคาก็ดูทาทีเรา เราก็ดูทาทีเขา ฉะนั้นผูประกอบการ
ไทยควรจะทำ � คื อ การคิ ด ก า วไปข า งหน า ไปต า งประเทศนะ
ครับ อยาเนนขายเฉพาะเมืองไทย เนนขายเวียดนามดวย
อินโดนีเซียดวย รวมถึงพมา ซึ่งตลาดกวาง สาเหตุที่เคารวม
เปน AEC ก็เพื่อที่จะรวมประชากรเขาดวยกันเพื่อที่จะดูเหมือน
กับดีมานดที่ตองการมันจะมากขึ้น นี่ก็เปนจุดแข็งหนึ่งที่เรา
จะตองเริ่มดำ�เนินการผลิตสินคาเพื่อ support ประเทศตางๆ
อยางอินโดนีเซีย  เวียดนาม  กัมพูชา  พมา แตฟลิปปนสยัง
ไมมีขอมูลยังไปไมถึงเหมือนกัน เราก็ควรเรงเรื่องฝกภาษา
อังกฤษเพื่อใชติดตอกับตางประเทศ เพราะวาอินโดนีเซียก็พูด
อังกฤษได พมาก็พูดอังกฤษได สิงคโปร มาเลเซียยิ่งไมตองพูด
ถึง อาจจะไมตองพูดเกงมากก็ไดแตวาการตอบโตทางอีเมล
ควรจะตองทำ�ได ซึ่งผมมองวาควรจะตองรีบทำ�
Q : ทานคิดวาอะไรเปนปญหาใหญเรงดวนที่
จะตองรวมกันแกไขเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม?
A : เรือ่ งฝมอื ของแรงงานควรจะตองเรง เพราะวาจริงๆแลว
ถาเทียบกันใน Southeast Asia ถือวาเราไมแพใคร แตวา เมือ่ ไป
เทียบกับประเทศจีนเรายังแพอยู ฉะนั้นเราตองรีบฝกตรงนี้ขึ้น
มาที่ใหเด็กรุนใหมเขารูรักในงานดานฝมือตรงนี้ ฝมือนี่คือการ
กลึงหรือการควบคุมเครื่องจักรหรือการออกแบบชิ้นงานหรือ
การออกแบบแมพิมพ ซึ่งเรายังเหนือกวาประเทศอื่นเราตอง
เสริมจุดแข็งตรงนี้ ถารัฐบาลสนับสนุนในเรื่องนี้จะดีมาก เชน
การซื้อโปรแกรมการเขียนแบบ  ถาเขาซับพอรทเรื่องตรงนี้ให
เราก็จะลดปญหาการใชโปรแกรมเถื่อน อยางปกติซื้อ 3-4 แสน
ถารัฐบาลชวยออกกึง่ หนึง่ ใครบางทีจ่ ะไมซอ้ื ของจริงใชมย้ั ครับ
และฝมือในการกลึงชิ้นงานหรือวาการควบคุมเครื่องจักรก็นา
จะเพิ่มเขาไปในสวนของสถาบันการศึกษา อาจจะลงทุนซื้อ
เครือ่ งจักรใหทดลองใชงานจริง มีหลายสถาบันนะครับสถาบัน
ไทย-เยอรมันก็มีใชเครื่องมือจริงแลวแตไมแนใจวาที่อื่นเขา
ไปถึงขั้นไหน ซึ่งรัฐบาลนาจะสนับสนุนตรงนี้
แลวก็ภาษา ในสวนนีต้ อ งเรงรัดอยางเร็ว เพราะวาเมืองจีน
เคาก็พดู ภาษาอังกฤษไมไดแตวา คนจีนมีอยูท ว่ั โลกเคาเหมือนกับ
วาเคาไปไหนทั่วโลกเคาก็พูดจีนไดแตหลังๆ เคาก็พูดอังกฤษ
กันไดนะครับ  และเรื่องภาษานี่เราตองรีบพัฒนาโดยดวนครับ
ไมอยางนั้นเราจะสูตางประเทศไมไดโดนเฉพาะพวกมาเลเซีย
อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส   พมา พวกนี้นะครับภาษาอังกฤษเคา
เหนือกวาเราหมด  เพราะฉะนั้นเราตองรีบพัฒนาในสวนนี้
Q : ขอคิดเห็นอื่นๆครับ?
A : อยากใหผูผลิตแมพิมพหันมาทำ�แมพิมพยางกันเยอะๆ
ครับ เพราะวาเมืองไทยเรายังไงก็เปนผูผลิตสงออกน้ำ�ยาง
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อันดับตนๆ ของโลก แลวก็สวนที่เกี่ยวกับ Anti Vibration
ก็ใชยางธรรมชาติทั้งนั้นเลย ผมวาคนไทยนาจะมุงการพัฒนา
ฝมือในดานการทำ�แมพิมพยางขึ้นอีกหนอย ผมมองวายังมี
โอกาสอี ก มากที่ จ ะเสนอทำ � แม พิ ม พ ใ ห บ ริ ษั ท ญี่ ปุ  น หรื อ ว า
บริษัทเราเองก็ดวยเหมือนกัน  เราก็อยากทำ�ดวยอยูแลวกับ
Maker ทีท่ �ำ งานไดรวดเร็ว ราคาไมแพงเกิน ก็อยากจะใหสมาคมฯ
ลองคิดดูแลวกันวาแมพิมพยางตอนนี้เปอรเซ็นตยังต่ำ�กวา
แมพมิ พประเภทอืน่ นะครับ  ลองเพิม่ ความสนใจในดานนีก้ จ็ ะดี
เหมือนกัน
สำ � หรั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต หรื อ การทำ � แม พิ ม พ ก็ ยั ง
ไมไดมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม แตอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะนำ�
ระบบ Automation เขามาชวยในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งระบบ
พวกนี้ ก็ อ ยากจะเริ่ ม นำ � เข า มาใช ใ นบริ ษั ท เพื่ อ ลดการใช
พนักงาน  ลดความเสีย่ งเพราะการสัมผัสแมพมิ พนน้ั ความเสีย่ ง

มันมีอยูแลวนะครับ แตถาเกิดเราใชแขนยกเครื่องขึ้นมาแลว
เรามี ร ะบบลมพ น เข า ไปแล ว มั น ดั น ออกมาเองมั น ก็ จ ะลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไดแลวก็ลดการใชคนดวย  ซึ่ง
เปนเทคโนโลยีที่ยุโรปทำ�กันเมืองไทยก็นาจะทำ�ได   แตวามัน
ตองรวมกันระหวางบริษัทผลิตยางและทำ�แมพิมพและบริษัท
ทีเ่ คาทำ�พวก Automation อะไรพวกนีม้ นั ตองมา Join กัน  แตเรา
ยังขาดตรงนั้นอยูก็เลยตองหา Supplier มาทำ�ใหซึ่งราคาก็
คอนขางแพงอยู ถามีเจาไหนทำ�ไดก็นาจะชนะคูแขง อยางใน
อาเซียนคูแขงนาจะเปนมาเลเซียกับเวียดนาม ซึ่งมาเลเซีย
ถือวาระดับเดียวกับเราเลยเกี่ยวกับเรื่องยาง  เพราะลูกคามี
โรงงานอยูที่มาเลเซียเยอะเคาก็ผลิตยางธรรมชาติเหมือนเรา
เวียดนามเองก็แขงกับเราแลวเพราะวาคนไตหวันกับคนจีน
ไปลงทุนเปดงานที่โนนกันเยอะเคาก็นำ�เทคโนโลยีจากจีนไป
คนญีป่ นุ เองก็ไปกันเยอะ  ตอนนีท้ แ่ี ขงกันหนักๆในเรือ่ งแมพมิ พ
นี่ก็มีมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม อินโดนีเซียนั้นยังสูเรา
ไม ไ ด ครั บ  แต ถ า เราไม เ ร ง พั ฒ นาตั ว เราเองจะโดนแซงใน
อนาคตอยางแนนอนครับ

Special Feature

อธิบายดวยภาพ

“ระบบการผลิตแบบโตโยตา”

(ตอนที่ 2)

แปลและเรียบเรียงโดย : คุณหนึ่งน้ำ� นาวานิยม
ที่มา : ระบบการผลิตแบบโตโยตา
(การควบคุมการผลิต/การควบคุมคุณภาพ)
ผูแตง : มิสเตอร มิกิอะรุ อะโอะกิ
สำ�นักพิมพ : นิปปอน ยิจึเงียว
อานยอนหลังตอนที่ 1 ไดจากวารสารแมพิมพ ฉบับที่ 1/2557 หนา 26 - 34

ภาพรวมของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ส่วนที่ 2-1 เส้นทางสู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
--- อุปสรรคจนกระทั่งถึง ลดจำ�นวนคน
ผมในฐานะ “ทีป่ รึกษาการใชระบบการผลิตแบบโตโยตา”
ตองปรับสภาพโรงงานไมวาจะอยูในระดับไหนใหเปน “โรงงาน
โตโยตาที่ควรเปน” ในสมองของผมจะมี “สภาพที่ควรเปน” ของ
โตโยตา ในขณะซึ่งตอหนาผม คือ สภาพโรงงานที่ไมไดใชระบบ
โตโยตา ผมเพียงสำ�รวจผลตางอยางจริงจัง

จัดวางแตละเครื่องจักร / ผลิตเปนล็อต
อุ ต สาหกรรมรถยนตของสหรัฐอเมริกาตอนแรกไม มี
คูแ ขง ถาผลิตก็ขายไดทว่ั โลก แมฟอรดทำ�ไลนขน้ั ตอนประกอบ
รถยนต  แตไมไดขยายผลไปสูข น้ั ตอนกอนหนา  ทำ�ใหไมสามารถ
ทำ�ระบบการผลิตไดครอบคลุมทั้งหมด แตสภาพการจัดเรียง
เครือ่ งจักรแตละเครือ่ ง / ผลิตเปนล็อต ดานขางเครือ่ งจักรแตละ
เครื่องจะมีสต็อคชิ้นงานรอผลิตจำ�นวนมาก   ลีดไทมการผลิต
ยาวมาก  แมผลิตตอเนื่อง ก็เกิดความสูญเปลาไมสรางผลกำ�ไร

.
.

 จัดวางแตละขั้นตอน / ผลิตไหลทีละชิ้น / โพะคะโยะเคะ
การจัดวางเรียงเครื่องจักรตามลำ�ดับตามขั้นตอน “ชิ้น
งานที่เสร็จจากการผลิต จะถูกสงไปเครื่องจักรถัดไปทีละชิ้น”

การจัดทำ�เชนนี้ “การขนยายระหวางเครื่องจักรเปน ศูนย”,
“สต็อคระหวางเครื่องจักรเปนศูนย”  “ลีดไทมการผลิตสั้นสุด”
เมื่อจัดไลนเชนนี้แลว การตรวจสอบอยูทายสุดของไลน
เมื่อตรวจพบ NG นั่นคือ ไดผลิตเปนจำ�นวมมากไปแลว ระบบ
การตรวจสอบเชนนี้ ทำ�หนาที่เพียงเพื่อปองกันไมให NG ไหล
ไปสูลูกคาเทานั้น หากใหแตละขัน้ ตอนตรวจสอบ โดยไมตอ งรอ
ตรวจสอบทายสุด สามารถตรวจพบ NG ไดเร็ว ตรวจสอบ
โดยคนนั้นเพิ่มงาน ดังนั้นใชเทคนิคโพะคะโยะเคะ ใสโพะคะ
โยะเคะลงในไลน เพือ่ แจงวาการทำ�งานผิดทันที สามารถยืนยัน
คุณภาพโดยไมตองใชเงิน

.

ทํำ�ขั้นตอนเดียว (ล็อตเล็ก)
แม จ ะเรี ย งเครื่ อ งจั ก รตามลำ � ดั บ ขั้ น ตอนแล ว ก็ ต าม  
แตอาจจะไมสามารถเรียงเครื่องจักรทั้งหมดจากขั้นตอนแรก
จนจบขั้นตอนสุดทายในแถวเดียวกัน ตองขนยายระหวางไลน
ไปอีกไลน
เวลาเปลี่ยนขั้นตอนของเครื่องจักรแตละเครื่องใชเวลา
นาน ล็อตขนยายคงเชนเดิม
สมมุติ ถาสามารถเปลี่ยนขั้นตอนติดตั้งขั้นตอนเดียวซึ่ง
ใชเวลา นอยกวา 10 นาที ใหเปนติดตัง้ แบบแตะครัง้ เดียว นอยกวา
1 นาที และหากยิ่งทำ�ใหขั้นตอนติดตั้งเปนศูนย / 0 ทั้งโรงงาน
ไมตองมีสต็อคที่เกินความจำ�เปน
วารสารแมพิมพ
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วิวัฒนาการการผลิตจากฐานมั่นคง
3 ทํำ�ขั้นตอนเดียว (ล็อตเล็ก)

2 จัดวางแต่ละขั้นตอน/ผลิตไหลทีละชิ้น

1 จัดวางแต่ละเครื่อง/ผลิตเป็นล็อต
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Special Feature

ฐานมั่นคงของระบบการผลิตแบบโตโยตา

8 ลดคน
ระบบการผลิตแบบโตโยตา

7 ประเมินผลผลิตภาพ
6 ใชคัมบัง

5 ทํำ�ใหชิ้นงานรอเทากัน
4 ทํำ�ใหเปนอัตโนมัติ
3 ทํำ�ขั้นตอนเดียว (ล็อตเล็ก)
วางฐานแนน

2 จัดวางแตละขั้นตอน / ผลิตไหลทีละชิ้น
1 จัดวางแตละเครื่อง / ผลิตเปนล็อต
1. เครื่องจักรจับสิ่งผิดป กติ

3. ไฟอันดงสวาง

2. ห ยุดอัตโนมัติ

4. คนทํำ�งานวองไว
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.

 ทํำ�ใหเปนอัตโนมัติ
ในขั้นตอนนี้ เริ่มเขาสูระบบการผลิตแบบโตโยตา กอน
หนาขั้นตอนนี้ แมจะใชเครื่องจักร หากเกิดสิ่งผิดปกติในขณะ
ทำ�งาน ตองหยุดเครื่องทันที เพื่อไมใหผลิต NG ตอไป ขณะ
เดินเครื่องจักร ตองมีคนคอยเฝาดูตลอด
หากทำ � ให เ ครื่ อ งจั ก รตรวจพบสิ่ ง ผิ ด ปกติ แ ละหยุ ด
อัตโนมัติได ไฟอันดงสวางแจงใหพนักงานทราบ พนักงาน
สามารถดูแลเครื่องจักรไดมากกวา 1 เครื่อง  

.

ทํำ�ใหชิ้นงานรอเทากัน
ตัวอยางเชนชนิดของรถมี 3 สี คือ สีน้ำ�เงิน สีเหลือง
สีแดง จำ�นวนการสั่งซื้อรายเดือนเทากัน ลำ�ดับการสั่งซื้อรถ
3 ชนิด แตกตางกัน
ดานการผลิต ถาสามารถผลิตไดตามลำ�ดับการสั่งซื้อ
รถ 3 ชนิด ซึ่งแตกตางกัน ก็จะไมตองมีสต็อครถผลิตเสร็จ
การจัดขั้นตอนประกอบรถ 3 ชนิด แตกตางกันซึ่งเปนขั้นตอน
สุดทาย นั้นทำ�ไดงาย เพราะขั้นตอนกอนหนา เชน “ผลิตดวย
เครื่องจักร”, “ปม”, “หลอมรีด”, “หลอมขึ้นรูป” การเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนผลิต 3 ชนิดซึ่งแตกตางกันนั้นทำ�ไดยาก
ไคเซ็นเปลี่ยนขั้นตอนนี้ หากลดเวลาหยุดเครื่อง จะ
สามารถผลิตล็อตเล็กได ใกลสภาพผลิตแบบแตกตางกันของ
ขั้นตอนการประกอบ  สต็อคในแตละขั้นตอนก็ลดลง
ดูภาพ “วิวฒ
ั นาการสูก ารผลิตแบบทำ�ใหจ�ำ นวนตอล็อต
เทากัน” ภาพบนสุดแมเปลี่ยนขั้นตอน ประกอบ/เครื่องจักร/
โรงงานหลอมขึ้นรูป เดือนละ 3 ครั้ง ก็ตองผลิตล็อตใหญ แต
การผลิตแบบทำ�ใหเทากันในภาพลางสุด ทุกขั้นตอนจะผลิต
แตกตางกันแบบเดียวกับขั้นตอนประกอบ นี่คือสภาพโตโยตา
แต โ ตโยต า ก็ ยั ง ไม ส ามารถผลิ ต แบบแตกต า งกั น ได
บริบูรณ
เพราะไดกำ�หนดจำ�นวนผลิตรายวันไวแนนอน ใหรถ
ประจำ�ระหวางขั้นตอนแตละวัน เมื่อยกผลิตภัณฑขึ้นรถ รถก็
เคลื่อน กำ�หนดจำ�นวนบรรทุกของแตละเที่ยวเทากัน   ถาทำ�เชน
นี้ ไมจำ�เปนตองมีพนักงานกระจายสินคาออกคำ�สั่งตางๆ

.

การใชคัมบัง
จัดระบบแลวติดคัมบังบนผลิตภัณฑตา งๆ ใชแผนคัมบัง
นั้นไดอยางอัตโนมัติดังภาพ ใชเวลาเปลี่ยนขั้นตอนนาน หนวย
ผลิตในล็อตมาก ตองสต็อคจำ�นวนมาก ทำ�ใหงานของพนักงาน
กระจายสินคามากและซับซอน  ตองสงดวยรถบรรทุกขนาดใหญ

.

ประเมินผลผลิต
ดังภาพ สามารถควบคุมงบประมาณคาใชจายเพิ่มลด
ตามสัดสวนเพิ่มลดการผลิต เชน คาแรง, คาตนทุนวัตถุดิบ
เสริม, คาพลังงาน, คาวัสดุสิ้นเปลือง
การรักษาสภาพไคเซ็นที่ทำ�ไดแลวใหคงสภาพ ตองใช
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พลังงานมาก กิจกรรมไคเซ็น คือ“รักษาสภาพไคเซ็นทีท่ �ำ แลว”+
“ไคเซ็นใหม” พูดตามทฤษฎีนน้ั งายเพราะรายการวัตถุดบิ เสริม,
รายการพลังงานที่ใชมีจำ�นวนมาก นั่นคือกิจกรรมไคเซ็นใน
พื้นที่หนางานหนักมาก หัวหนาแผนกตองรับผิดชอบกิจกรรม  
กรณีเกิดขาดทุน  ตองแจงใหพนักงานในพื้นที่ทุกคนทราบ
และหาทางแกไขปญหา ในทางกลับกัน เมื่อไดผลกำ�ไร ตอง
ระบุใหชดั วาเกิดจากกิจกรรมไคเซ็นใด ซึง่ ก็ยาก หัวหนาแผนก
ต อ งนำ � เสนอเทคนิคสรางสรรคกิจกรรมไคเซ็นแมเล็กนอยๆ
เปนเงื่อนไขเฉพาะ

.

ลดคน
“เมื่อเพิ่มการผลิต ตองเพิ่มคน ในทางกลับกัน ถาลด
การผลิต ตองลดคนดวย” หากทำ�ไมได   เกิดงานมากเกินจำ�นวน
คน กลับกัน เกิดคนรองาน ซึ่งไมควรใหเกิดทั้ง 2 สภาพนั้น
ไคเซ็นและลดคน ลดงาน โดยใชเครื่องจักร เชน แมลด
งานเหลือ 0.3 แรงคน แตตองใช 1 คนทำ�และรอ 0.7 แรงคน
ดังนั้นหากใชเครื่องจักร รวมงาน 0.7 แรงคน ใหคนเดียวทำ�ได
ทำ�ใหลด 0.7 แรงคนได เรียกวา “การลดคน (โชยินคะ)” ระบบ
การผลิตแบบโตโยตาตองทำ�ทุกมาตรการแลว

ใชเวลา 3 นาทีเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพ
ส่วนที่ 2-2 จาก 4 ชั่วโมง
--- ความฝนของนาย คิอิจิโร โตโยตา,
ความคิดของชิเงะโอะ ชินโร
ในอดีตอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศที่พัฒนาแลว
เชน อเมริกา จะผลิตรถนอยชนิดจำ�นวนมาก (ผลิตล็อตใหญ)
เพื่อขายทั่วโลก    ไดกลาวในสวนที่ผานมาขออธิบายตอดังนี้

.

ความฝนของนายคิอิจิโร โตโยตา
นาย คิอิจิโร โตโยตา เห็นวิธีการผลิตรถยนตของอเมริกา
แลวคิดวา “แมวาจะขายดีมาก การผลิตนอยชนิดจำ�นวนมาก
(ผลิตล็อตใหญ) ตั้งแตพื้นที่ขายจนถึงโรงงานเต็มไปดวยสต็อค
เปนความสูญเปลาอยางมากมาย  เปนความออนแอซอนอยูใต
ยอดขายดี  เพราะไมขยันทำ�ไคเซ็น
เราจะไมแขงขันการผลิตจำ�นวนมาก/การขายจำ�นวน
มากแบบอเมริกา โตโยตาจะผลิตและขายรถยนตตอบสนอง
ความตองการของลูกคาเทานั้น คือ
“การขายแบบมากชนิดจำ�นวนนอย”
ถ า สามารถทำ � ขั้ น ตอนผลิ ต มากชนิ ด จำ � นวนน อ ย
(ล็อตเล็ก) ได จะลดความสูญเสียไดแนนอน จึงสามารถปรับ
ผลิ ต ทั้ ง น อ ยชนิ ด จำ � นวนมากและมากชนิ ด จำ � นวนน อ ยได ”
นาย คิอิจิโร ปรารถนาเรียบงายอีกวา

วิวัฒนาการสู่การผลิตแบบทำ�ให้จำ�นวนต่อล็อตเท่ากัน
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ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

		
		

		
		
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
รวม

		
		

cxb+a

จำ�นวน
งบน�ำ้ มันหลอลืน่
ชิน้ งาน
เปาหมายควบคุม
ทีผ่ า น		
33,100
333
26,700
267
28,900
251
30,090
306
27,980
287
31,000
320
177,770
1,765

c

จำ�นวน		
ชิน้ งาน		
ทีผ่ า น		
29,300
30,100
27,600
27,500
31,200
30,900
176,600		

a		

น�ำ้ มันหลอลืน่
ทีใ่ ชจริงซง่ึ เปน
เปาหมายควบคุม
350
295
300
299
250
249
1,743

d

-17
-28
-49
7
37
71
22

c x b -: a - d

296
301
240
280
320
319
1,755		
Action

ติดตามผลไดจากไคเซ็นไหน
ติดตามผลไดจากไคเซ็นไหน

ยกยองผทู �ำ
ยกยองผทู �ำ

ขยายผลดา นขา ง
ขยายผลดา นขา ง

รายงาน
รายงาน

* น�ำ้ มันหลอลืน่ ทเ่ี ปนวัตถุดบิ จำ�เปนใชเพือ่ ชน้ิ งานผา น 1 ชิน้
ตรวจสอบ % ปรับปรุงไคเซ็นโดยเปรียบเทียบ ครึง่ ปแ รกและครึง่ ปห ลัง

(เมือ่ เปรียบเทียบกบั ครึง่ ปแ รก จำ�ไดงา ย)
ติดตามสาเหตุการขาดทุน ทำ�มาตรการปอ งกันการเกิดซ �ำ้
รายงาน
ติดตามสาเหตุก ารขาดทุน ทำ�มาตรการปอ งกันการเกิดซ �ำ้
รายงาน
ติดตามสาเหตุก ารขาดทุน ทำ�มาตรการปอ งกันการเกิดซ �ำ้
รายงาน

0.00994

b -: a

น�ำ้ มันหลอลืน่ 		้
งบน�ำ มันหลอลืน่
ทีใ่ ชจ ริง		
เป
าหมายควบคุม
เปาหมายควบคุม

b		

ตัวอย่างรูปธรรมของการควบคุมงบประมาณการผลิตระบบโตโยต้า
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ลดคน

1 คน

เทน้ํำ�รอน

เทน้ํำ�รอน

เทน้ํำ�รอน

3 คน

2 คน

เทน้ํำ�รอน

4 คน

5 คน

เทน้ํำ�รอน

ถอดจากพวง

ถอดจากพวง

ถอดจากพวง

ถอดจากพวง

ถอดจากพวง

ไลน์ผลิตลดคน

ใสอินเสิรท

ใสอินเสิรท

ใสอินเสิรท

ใสอินเสิรท

ใสอินเสิรท

มือแต่งซ่อม

มือแต่งซ่อม

มือแต่งซ่อม

มือแต่งซ่อม

มือแต่งซ่อม

ขึ้นรูป

ขึ้นรูป

ขึ้นรูป

ขึ้นรูป

ขึ้นรูป

จำ�นวนชิน้ ทีผ่ ลิตได/้ ผลัด
640 ชิน้

180 วินาที

90 วินาที

60 วินาที

45 วินาที

128 ชิน้

640 ชิน้

384 ชิน้

512 ชิน้

* แท็ค = โรงงานทีเ่ ป็นมาตรฐานเป็นเวลาผลิตชิน้ งาน
1 ชิน้ ใน 1 ขัน้ ตอน

แท็ค
36 วินาที

= งาน 1 คน
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Special Feature
“ลูกคาสัง่ ซือ้ ผลิตสงใหทนั ทีไดไหม เปลีย่ นการขายแบบ
มีสต็อคเปนขายตามการสั่งซื้อไดไหม”
“ในขั้นตอนผลิต ไดของที่ตองการ ในเวลาที่ตองการ ใน
จำ�นวนที่ตองการ ไดไหม ไมมีสต็อคในไลนผลิตไดไหม”
คิดไดวา หากทำ�ตามความตองการนี้ได ตองลดสต็อค
ไดแนนอน พนักงานเขาใจงายวา “ลดสต็อคขาย ลดสต็อคผลิต”
พนักงานจะไดคดิ และทำ�ตามทิศทางทีผ่ มคิดไว”
ความคิดของนายคิอิจิโรเปนจุดเริ่มตนของระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา  

.

กอนใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
ดูภาพประวัติระบบการผลิตแบบโตโยตา (วารสาร
แมพิมพ ฉบับที่ 1/2557 หนา 32) สภาพโตโยตากอนใชระบบ
การผลิ ต แบบโตโยตา สมัย นั้น GM ก็ม ีส ภาพเชนเดี ยวกั น  
นาตกใจวาปจจุบันบริษัทจำ�นวนมากทั้งในและตางประเทศ
อยูในสภาพดังกลาว
การเปลี่ ย นขั้ น ตอนเซทอั พ พ น สี ซึ่ ง เป น ขั้ น ตอนก อ น
หนาขั้นตอนประกอบใชเวลานานมาก  ดังนั้นตองพนสีเดียวใน
1 วัน ทำ�ใหตองผลิตในขั้นตอนกอนไวเผื่อ 1 วัน เพราะขายได
มาก ตองมีสต็อคขายไลนประกอบอยูขั้นกลาง ผลิตเปนล็อต
อัตโนมัติ ดังนั้น ซัพพลายเออรชิ้นสวนรถยนตก็ตองวางแผน
การผลิตและสงมอบเปนล็อต รถยนตประกอบดวยชิ้นสวน
จำ�นวนมาก  หากสงมาเปนล็อต ในไลนประกอบตองมีพื้นที่เก็บ
สต็อคขนาดใหญ เชนเดียวกัน ซัพพลายเออรชิ้นสวนทั้งเทียร 1
และเทียร 2 ขยายวงออกไป สต็อคประมิดผลิตรวมจะซับซอน
มาก ยิ่งกวานั้น ขั้นตอนกอนหนาขั้นตอนพนสีของโตโยตา  
ตองปรับจำ�นวนล็อตใหเทากับจำ�นวนพนสี  ซึง่ ไมเขากับความคิด
“ไคเซ็นขั้นตอนเพื่อทำ�ใหจำ�นวนล็อตเล็กลง”

.

ใหชิ้นงานรอเทากันในไลนประกอบ
การทำ�ไคเซ็นเปลีย่ นขัน้ ตอนเซทอัพพนสี สามารถผลิต
ไดเทากัน (จำ�นวนรอผลิตตามลำ�ดับชิ้นสวนตางๆ)
เพราะรถเสร็จตามลำ�ดับสีและชนิดที่ตองการ ฝายขาย
ตองรีบสงมอบรถที่เสร็จใหลูกคาทันที   จึงสามารถผลิตตาม
การสั่งซื้อได นอกจากนี้ ซัพพลายเออรชิ้นสวนก็ตองขยายผล
สิ่งที่โตโยตาทำ�  (แนะนำ�ประสบการณทำ�สำ�เร็จแบบคลื่นขยาย
วงกวางออกไป)  ไลนประกอบของซัพพลายเออรชิ้นสวนก็ผลิต
แบบจำ�นวนล็อตเทากัน
เมื่อซัพพลายเออรผลิตชิ้นสวนเสร็จ ก็สงชิ้นสวนนั้นให
โตโยตาดวยรถเที่ยวประจำ�การสงรับนี้ใชระบบคัมบัง ตรงกัน
ขาม หากไมใชวิธีนี้ คัมบังจะไมฟงกชั่น กลับมาดูขั้นตอนการ
ผลิตในโตโยตาจากขั้นตอนกอนหนาขั้นตอนพนสี มองเห็น
“สภาพที่ควรเปน” ของไลนประกอบ นัน่ คือ “ผลิตจำ�นวนเทา
กับไลนประกอบ ทำ�ใหจำ�นวนสต็อคภายในขั้นตอนเปนศูนย“
แตในสภาพความจริง ใชเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพนาน สมัย
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นั้นคิดวาเปนปกติ “เปลี่ยนขั้นตอนดซทอัพนานเชนเดียวกับ
คิดวาโลกกลม” จึงไมไดคิดวาเปนประเด็นปญหา

.

ความคิดกาวหนาของนายชิเงะโอะ ชิงโง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพเลิ ศ ของการผลิ ต จำ �
นวนล็อตเทากับของไลนประกอบ คิดวาลดสภาพสต็อคจำ�นวน
มากในขั้นตอนกอนหนานั้นยากลำ�บาก จึงคิด “แกปญหา”
สรุปชัดวาเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพนานๆ นั้น ”สูญเปลา”
ดังนั้นนายโตโยตาจึงเชิญนายชิเงะโอะ ชิงโง จากสมาคมการ
จัดการญี่ปุน ชวยลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพอยางจริงจัง  
ไดรับคำ�แนะนำ�ดวยความคิดกาวหนาวา “การเปลี่ยนขั้นตอน
เซทอัพที่ตองหยุดเครื่องจักรนั้น ใหทำ�สวนที่สามารถทำ�ไดกอน
ลวงหนาในขณะเดินเครื่องจักร”
ทำ�ใหสามารถลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพการปม
จาก 4 ชั่วโมง เปน ชั่วโมงครึ่ง
แตนายไทอิจิ โอโนซึ่งทำ�ระบบการผลิตแบบโตโยตา
คิดวา
“ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า ทำ � มา 20 ป ใช เ วลา
4 ชั่วโมงตลอด สามารถลดไดเหลือ ชั่วโมงครึ่ง ภายในพริบตา
หากทบทวนทุกขัน้ ตอนกอนหนาของระบบการผลิตแบบโตโยตา
อยางจริงจัง  ตองลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพใหใกลศูนย”
จะมองเห็น “สภาพที่ควรเปน” อยางชัดเจนนายโอโนพยายาม
สงเสริมโมเมนตัมนี้อยางจริงจัง สั่งให “ลดเหลือ 3 นาที” ดวย
“สภาพที่ควรเปน” (ศูนยนั้นคือความฝน) นายชิงโง คิดวา
“คำ�สั่งดังกลาวเปนไปไมได” แตก็คิดไดทันควันวา “นั่นคือ
ตอนนี้ไดปรับปรุงเฉพาะเวลาเปลี่ยนเซทอัพภายในขั้นตอน
ทำ�ไคเซ็นเวลาเปลี่ยนเซทอัพภายนอกขั้นตอนอยางจริงจัง”
นายชิงโงรวมกับทีมไคเซ็นโตโยตา ทำ�ไคเซ็นรายละเอียดแตละ
งานภายในเวลาขั้นตอนเซทอัพ ผานไป 3 เดือน ทำ�ได “3 นาที”
นั่นคือ ลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพพรอมกับ “การ
ไหลทีละชิ้น” “จิโดคะ” “โพะคะโยะเคะ”  

ประวัติระบบการผลิตแบบโตโยต้า
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กิจกรรมศึกษาดูงาน
        ณ ประเทศนิวซีแลนด
ระหวางวันที่ 20-26 กันยายน 2557

วัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมเทคโนโลยี
อันทันสมัยของโรงงานผลิตแมพิมพ โรงฉีดแมพิมพ และ
โรงงานผลิตระบบ HOT RUNNER การบริหารการจัดการ
โรงงานผลิ ต แม พิม พ ด  ว ยระบบจั ด การสิ่ง แวดล  อ มที่ มี
ศักยภาพและเปนมิตรตอ สิง่ แวดลอ ม สามารถนํำ�องคค วามรู
ประสบการณที่ไดเยี่ยมชมมาปรับใชและพัฒนาโรงงาน
รวมทั้ ง เพื่ อ สร  า งและกระชั บ ความสั ม พั น ธ ใ นกลุ  ม
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพไทย

- รับสมัครจํำ�นวน 20 ทาน เทานั้น
- คาใชจายประมาณ 85,000 บาท/ท่าน
- สํำ�รองที่นั่งดวนที่สมาคมฯ โทรศัพท 089-499-9971
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Up coming Event

	

Exhibition Calendar
ในประเทศ

		
งาน
TAPA 2014 (28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557)
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
	
Intermach 2014 (15-18 พฤษภาคม 2557)
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
	
BOILEX ASIA, PUMPS AND VALVES ASIA (4-7 มิถุนายน 2557)
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

www.intermachshow.com
www.boilex-asia.com
www.pumpsandvalves-asia.com
www.propakasia.com

Propak Asia 2014 (11-14 มิถุนายน 2557)
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
	

ขอมูลเพิ่มเติม
www.thailandautopartsfair.com

Intermold 2014 (19-22 มิถุนายน 2557)	www.intermoldthailand.com
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
	
	
	
	

Interplas 2014 (19-22 มิถุนายน 2557)
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

www.intermoldthailand.com

Metalex 2014 (19-22 พฤศจิกายน 2557)
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

www.metalex.co.th

กิจกรรมนำ�ผูส รางพบผูใ ชแมพมิ พ ครัง้ ที่ 10 จ.ชลบุรี (วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557)
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

www.tdia.or.th

ตา
 งประเทศ

		
งาน
MTA 2014 (14-17 April 2014)
(The Precision Engineering Industry Event) Singapore Expo, Singapore

ขอมูลเพิ่มเติม
www.mta-asia.com

Intermold 2014 (16-19 April 2014) Osaka, Japan

www.intermold.jp

Crocus Expo 2014 (17-19 June 2014) Moscow, Russia

www.rosmould.com

Plastics Design & Moulding 2014 (18-19 June 2014) Telford, UK

www.pdmevent.com

CAPAS (21-23 July 2014) Chengdu, China

www.messefrankfurt.com.hk

Vietnam Manufacturing Expo 2014 (27-29 August 2014) Hanoi, Vietnam www.vietnammanufacturingexpo.com
MYMEX (4-7 September 2014) (Automation, Metalworking, Machine Tool)
Southern  Malaysia, Malaysia

www.expoworks.com.my

Asiamold 2014(15-17 September 2014) Guangzhou, China

www.amold.cn/en/

Metalex Vietnam 2014 (9-11 October 2014) Ho chi Minh, Vietnam

www.metalexvietnam.com

EuroBLECH 2014 (21-25 October 2014)
(International sheet metal working technology) Hanover, Germany

www.euroblech.com
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เพิม
่ ประสิทธิภาพ

การบริหารธุรกิจ
ดวยระบบวางแผน
ทรัพยากรองคก
 ร

เรียบเรียงโดย

							

							
							

การค้นพบการแบ่งงาน

มนันญา ภาคศักดิ์ศรี
Modern Manufacturing System
Thai – German Institute
Tel: 038 930 100 Ext. 1323
mananya.p@tgi.mail.go.th
www.facebook.com/scm.tgi

คือ ที่มาของจุดแข็งของโตโยต้า
ปจจุบันการแขงขันในการประกอบธุรกิจมีความรุนแรง
มาก  ในขณะที่ทรัพยากรการผลิตตางๆมีจำ�กัด โดยเฉพาะดาน
แรงงาน    ภาคการผลิตจะตองหาแนวทางตางๆเพื่อการปรับตัว
ใหสามารถดำ�รงอยูไดอยางมั่นคง  จึงตองมีการจัดการและวาง
แผนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคามาก
ที่สุด (Optimization) โดยปจจัยหลักของแนวทางตางๆจะตอง
มีการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการ
ตัดสินใจ  ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ผูประกอบการหลายรายเลือก
ที่จะนำ�มาปฏิบัติ  คือการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การวางแผนทางธุรกิจ อันไดแก การใชระบบการวางแผน
ทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค ก ร (Enterprise Resource
Planning ; ERP)  ซึ่งเปนระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการ
งานหลัก ขององคกรทั้งหมดเขาดวยกัน ตั้งแต การขาย การ
จัดซื้อจัดจาง การผลิต การบัญชี และ งานบุคคล ซึ่งสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  หลายทานมีความสงสัยวาลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ขององคกรตน  “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถชวย
งานองคกรไดอยางไร?” “ระบบจะมีความเหมาะสมกับองคกร
หรือไม?” “การนำ�ระบบเหลานี้มาใชจะทำ�ใหองคกรดีขึ้น
อยางไร?”     ในเบื้องตนผูเขียนอยากใหทานลองวิเคราะหดูวา
องคกรของทานประสบกับปญหาเหลานี้หรือไม
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• ฝายขายไมทราบสถานะและความสามารถการผลิต
• ไมทราบตนทุนสินคาและบริการที่แทจริง
• ประสิทธิภาพการผลิตต่�ำ ทำ�ใหมคี วามคลาดเคลือ่ นของ
ปริมาณที่ผลิตไดจริงกับปริมาณที่วางแผนการผลิตไว

• การทำ�งานลวงเวลา (O.T.) มาก
• การเปลีย่ นแปลงคำ�สัง่ ขาย ทำ�ใหกระทบแผนการผลิตและ
ไมสามารถปรับแผนใหเหมาะสมได

• เครื่องจักรชำ�รุดเสียหายทำ�ใหกระทบแผนการผลิต
• ผูจ �ำ หนายวัตถุดบิ (Supplier) สงของไมทนั ตองมีการปรับ
แผนการผลิต

• การสงมอบงาน / สินคา ลาชา
• ใชเวลาในการประชุมเพือ่ การวางแผนและมอบหมายงานมาก
• ขอมูลทีใ่ ชในการตัดสินใจเพือ่ การวางแผนระดับตางๆไม
ถูกตองและมีความแตกตางกันของแตละหนวยงาน

special Feature
ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นจากหลายปจจัย  แตปจจัยหลัก
คือขอมูลตางๆขององคกรขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
และรวดเร็วทันตอสถานการณ   จึงไมสามารถตัดสินใจดำ�เนินการ
ในกรณีที่มีเหตุไมปกติเกิดขึ้นไดทันเวลา หรือเลือกแนวทางที่
เหมาะสม
ในอดีตภาคการผลิตมีทรัพยากรและกำ�ลังการผลิตที่
เพียงพอ การแขงขันในตลาดไมรุนแรงมากนัก ปญหาขางบน
เหลานีจ้ งึ อาจจะสงผลไมชดั เจน  แตปจ จุบนั ปจจัยการผลิตตางๆ
มีจำ�กัด  ในขณะที่สภาพการแขงขันในตลาดสูงขึ้น  ดังนั้น
หลายองคกรจะตองหาเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหาร
ธุรกิจ  ไดแก ซอฟตแวรทางดาน MRP,  ERP  หรือ  SCM  ซึ่ง
ปจจุบันซอฟตแวรในตลาดมีอยูหลากหลาย  ทั้งที่พัฒนาตาม
ความตองการของผูใชโดย  Software House  ตางๆ   หรือ  ที่เปน
โมดูลมาตรฐานสากลซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ ดังนั้น
ผูประกอบการที่สนใจจึงตองศึกษาโดยละเอียด เพื่อใหการ
ลงทุนเกิดประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด  

เนื้อหาของบทความนี้จะแนะนำ�เทคโนโลยี   หลักการ
ทำ�งานของซอฟตแวรเหลานี้   เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการ
พิจารณาซอฟตแวรในทองตลาด  และเปนประโยชนสำ�หรับ
ผู  กำ � ลั ง หาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ดวยระบบ IT และเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีระบบการจัด
ตารางการผลิตและการวางแผนขั้นสูง (Advanced Planning
and Scheduling : APS)  ไดมบี ทบาทเขามาเสริมความสามารถ
ระบบการวางแผนและการจัดตารางการผลิตในระบบ   ERP
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม พั น ธ กั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ของ
องคกร  ดังนั้นบทความนี้ผูเขียนจะเนนเนื้อหาในสวนนี้เปน
สำ�คัญ สำ�หรับเนื้อหาของระบบ MRP, ERP  จะขอกลาวใน
เบื้ อ งต น โดยท า นสามารถหาอ า นเพิ่ ม เติ ม จากบทความ
ทั่วไปที่มีผูเขียนหลายทานนำ�เสนอไว

ระบบการวางแผนความตองการวัสดุ (Material Requirements Planning :MRP)
และการวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP)
ERP ย อ มาจาก Enterprise Resource Planning
หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุดของทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคกร  เปนระบบสารสนเทศที่แพรหลายมาก

ในอุตสาหกรรม ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ERP มีราก
ดั้งเดิมมาจาก MRP (Material Requirements Planning)
หรือการวางแผนความตองการวัสดุ

รูปที่ 1 แสดงวิวัฒนาการของ ERP (อางอิงจาก www.apics.org )
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MRP มี ก ารพั ฒ นามาตั ้ ง แต ป ระมาณป 1960 ใน
สหรัฐอเมริกา    เปนกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อ
แปลงความต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ วั ส ดุ ขั้ น สุ ด ท า ยของ
กระบวนการผลิตที่กำ�หนดในตารางการผลิตหลักไปสูความ
ตองการ ชิ้นสวนประกอบ ชิ้นสวนประกอบยอย ชิ้นสวน และ
วัตถุดิบ ทั้งชนิดและจำ�นวนใหเพียงพอและทันเวลากับความ
ตองการในแตละชวงเวลาของการวางแผน  ตามโครงสรางผลิตภัณฑ
(Bill of Materials) และสถานะคงคลัง (Inventory Status)
MRP ได พ ั ฒนามาเปน MRP II (Manufacturing
Resource Planning) ศตวรรษที่ 1980-1990 โดยมีการเพิ่ม
ความสามารถของโปรแกรมเขาไป เชน ระบบขาย ระบบบัญชี
ระบบการเงิน และระบบตนทุน แตเนื่องจาก MRP II ยังไม
สนับสนุนการทำ�งานทั้งหมดในองคกร จึงไดมีการพัฒนาระบบ
ERP ในชวงตนทศวรรษ 1990 เพื่อใหครอบคลุมกับการทำ�งาน
หลักทุกอยางของในองคกร

ระบบ ERP เปนการเชื่อมโยง กระบวนการทางธุรกิจ
ผานโปรแกรมประยุกตของแตละสวนงานเขาเปนระดับองคกร
โดยมีจัดเก็บขอมูลไวเพียงแหลงเดียว  กระบวนการทางธุรกิจ
ต า งๆ ได แ ก การผลิ ต (Production) การขาย (Sale) งาน
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน
(Accounting/Finance) เชื่อมโยงเพื่อการใชขอมูลรวมกันจาก
ฐานขอมูลเดียวกัน มีการใชกระบวนการทีเ่ ปนมาตรฐานรวมกัน
และสนับสนุนการทำ�งานกระบวนการทางธุรกิจขององคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ลดการทำ�งานซ้ำ�ซอน  และขอมูล
ทีไ่ มตรงกันของแตละหนวยงาน  มีเครือ่ งมือในการสรางรายงาน
แก ร ะดั บบริ หาร   โ ดยการดึ ง ข อมู ลที ่ มี อยู  มาแสดงไดอ ยา ง
รวดเร็วทันตอสถานการณ  

ระบบการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management : SCM) และ
Advanced Planning and Scheduling
การจัดการโซอุปทานหมายถึงการผสมผสานกิจกรรม
ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการวัตถุดิบและการใหบริการการ
เเปรสภาพวัตถุดิบเปนสินคาหรือผลิตภัณฑขั้นสุดทาย และการ
สงมอบ ใหกับลูกคารวมเขาดวยกัน กิจกรรมเหลานี้ยังรวมถึง

การจัดซื้อจัดจางบริษัทจากภายนอกและหนาที่อื่นๆ ที่มีความ
สัมพันธเกีย่ วของกับผูจ ดั หาวัตถุดบิ (Suppliers) และผูจ �ำ หนาย
สินคา (Distributors)

รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงกันของ SCM ตามรูปแบบ SCOR Model (อางอิงจาก https://supply-chain.org/scor )
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ระบบการจัดตารางการผลิตและการวางแผนขั้นสูง (Advanced Planning
and Scheduling :APS)
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชตรรกะ (logic) และวิธีลำ�ดับ
การคำ�นวณ (algorithm) ทางคณิตศาสตรขน้ั สูงเพือ่ หาคำ�ตอบ
ทีด่ ที ส่ี ดุ (optimization) เพือ่ ทำ�การจำ�ลองสถานการณ (simulation)
ของการจัดตารางการผลิตทีค่ �ำ นึงถึงขอจำ�กัดตางๆ(constrain),
การจัดหา (sourcing), การวางแผนการลงทุน (capital planning),
การวางแผนทรัพยากร (resource planning), การพยากรณ
(forecasting), การจัดการอุปสงค (demand planning), และ
อื่นๆ  สนับสนุนขอมูลเพื่อการใหคำ�มั่นหรือสัญญากับลูกคาได
(available-to-promise : ATP)  หรือความสามารถที่จะสัญญา
ได (capable-to-promise หรือ CTP) การสนับสนุ นการ
ตัดสินใจ (decision support) APS จะทำ�การวิเคราะหและ
ทำ�การประเมินแผนสถานการณตางๆ(scenarios)  เพื่อให
ผู  บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจเลื อ กแผนที่ เ หมาะสมตามต อ งการ

ระบบการจัดตารางการผลิตและการวางแผนขั้นสูง (APS)
ทำ�หนาที่เติมเต็มความสามารถทางดานการวางแผนของ ERP   
โดยระบบ ERP จะเปนตัวสนับสนุนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการ
วางแผนรวมถึงการจัดตารางการผลิต  ระบบการจัดตารางการ
ผลิตและการวางแผนขั้นสูงนี้จะดึงขอมูลจากระบบ ERP มา
คำ�นวณเพื่อวางแผนและเมื่อทำ�การวางแผนเรียบรอยแลวก็
จะสงผลลัพธการวางแผนกลับไปยังระบบ ERP เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป  ซอฟตแวร ERP บางตัวจะมีระบบ APS รวม
อยูในชุดของ ERP ก็จะทำ�ใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สำ�หรับ ERP ที่ไมไดรวมระบบ APS ไวในชุดของ ERP ก็
จะเปนซอฟตแวรแยกออกมาแตก็สามารถติดตั้งเพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลกับ ERP ได

การประยุกตระบบ APS ในกระบวนการบริหารธุรกิจ
ระบบ APS ที่เปนมาตรฐานจะแบงออกเปนกลุมตางๆ
ตามระดั บ ของการวางแผน และยังสนับสนุนกระบวนการ
จัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) ทั้งนี้ก็ขึ้น
อยูกับผูพัฒนาซอฟตแวรดวย  
ส ว นประกอบหลัก ๆของระบบ APS ประกอบด ว ย
5 สวนคือ การวางแผนอุปสงค (Demand Planning), การ

วางแผนการผลิต (Production  Planning), การจัดตารางการ
ผลิต (Production Scheduling), การวางแผนการกระจาย
สินคา (Distribution Planning) และการวางแผนการขนสง
(Transport Planning) ซึ่งการวางแผนดังกลาวจะสนับสนุน
การวางแผนทางธุรกิจในระดับตางๆ ดังรูปที่ 3  

รูปที่ 3 แสดงโครงสรางทั่วไปของระบบตางๆ ใน APS
(อางอิงจาก Jonsson, P., Kjellsdotter, L., and Rudberg, M. (2007). ”Applying advanced planning systems
for supply chain planning Three Case Studies", )
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การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
การวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนระยะยาว (Longterm)  การวางแผนเชิงกลยุทธประกอบดวย ขั้นตอนการศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพขององคกร การนำ�ขอมูลที่
รวบรวมไดมาวิเคราะหหรือสังเคราะหเพื่อนำ�ไปใชในการจัด
วางทิศทางขององคกร จากนั้นจึงกำ�หนดกลยุทธวาควรจะทำ�
อยางไร เพื่อใหไดตามทิศทางที่กำ�หนดไว แผนกลยุทธเปนแผน

ที่มีระยะเวลาในการดำ�เนินงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป  ในรูปที่ 3 การ
วางแผนกลยุทธที่เปน Strategic Network Design (SND)  
โดยจะสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ ที่ สั ม พั น ธ กั บ การ
จัดการโซอุปทานในระยะยาว ซึ่งมีตัวแปรและขอจำ�กัดตางๆ
เชน ปริมาณความตองการของลูกคา กำ�ลังการผลิต เปนตน   

การวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning)
การวางแผนยุทธวิธี เปนระดับของแผนที่รองลงมาจาก
แผนกลยุทธ แผนยุทธวิธี มุงบรรลุในการสนองเปาหมายของ
กลยุทธ เปนแผนที่กำ�หนดรายละเอียดของแผนใหสอดคลอง
กับแผนกลยุทธและเปาหมายที่กำ�หนดไวโดยผูบริหารระดับ
กลางเปนผูรับผิดชอบ เปนแผนระยะกลาง (Mid-term plan) คือ

แผนที่ มี ร ะยะเวลาในการดำ � เนิ น งานตั้ ง แต ห นึ่ ง ป ขึ้ น ไปแต
ไมเกินหาป ในรูปที่ 3 การวางแผนยุทธวิธี Multi-site Master
Planning (MMP) เป นการวางแผนการใหลของวั ตถุด ิบที่
สั ม พั น ธ กั น ในโซ อุ ป ทานเพื่ อ ให เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว า ง
อุปสงคและอุปทาน

การวางแผนปฏิบัติการ (Operational planning)
แผนปฏิบัติการเปนแผนที่มีความเฉพาะเจาะจงโดยมี
การระบุถึงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ แผน
ปฏิ บั ติ ก ารจะถู ก กำ � หนดขึ้ น มาให ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธวิ ธี
โดยมี ผู  บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเป น ผู  กำ � หนดแผนและ
รับผิดชอบในการนำ�แผนไปปฏิบัติ   แผนปฏิบัติการเปนแผน
ระยะสั้น (Short-term plan) เปนแผนที่มีระยะเวลาในการ
ดำ�เนินงานไมเกิน 1 ป ดังนั้นการวางแผนที่เกี่ยวของในระดับนี้
ไดแก การวางแผนการผลิต (Production Planning), การจัด
ตารางการผลิต (Production Scheduling), การวางแผนการ
กระจายสินคา (Distribution Planning) และการวางแผน
การขนสง(Transport Planning) เปนตน
การประยุกตใชระบบ APS ที่สัมพันธกับการวางแผนใน
ระดับตางๆ เชนการใช APS สำ�หรับ Sale and Operations
Planning เพื่อใหการวางแผนการขายมีความสัมพันธกับการ

บทสรุป
การวางแผนทางธุรกิจปจจุบนั จะตองมีขอ มูลทีส่ นับสนุน
การตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็ว   ตลอดไปจนการนำ�ขอมูล
เหล า นั้ น ไปวิ เ คราะห เ พื่ อ ดำ � เนิ น การวางแผนในระดั บ ต า งๆ
ไดอยางเหมาะสม   ระบบสารสนเทศในปจจุบันไดพัฒนาใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง  เชน  ระบบ Advanced Planning  
and  Scheduling : APS  ทพ่ี ฒ
ั นามาเพิม่ เติมขีดความสามารถของ
ระบบ ERP ทางดานการวางแผนและยังสนับสนุนการจัดการ
ระบบโซอปุ ทาน  ดังนัน้ การนำ�เทคโนโลยีหรือหลักการเหลานีม้ า
ประยุ ก ต ใ ช ก็ จ ะทำ � ให ก ารตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต อ งและแม น ยำ � 
เปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ
ผู  ป ระกอบการที่ กำ � ลั ง มองหาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารธุรกิจไมวาจะเปนระบบ ERP ระบบ APS
หรืออืน่ ๆ   ก็ตอ งพิจารณาเลือกระบบทีม่ คี วามเหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนเองโดย ตองวิเคราะหกระบวนการตางๆขององคกรโดย
ละเอียด กอนการตัดสินใจ หากยังขาดความเขาใจในระบบ ทาง
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ผลิตรวมทั้งการพิจารณาปจจัยอื่นๆในภาพรวมขององคกร โดย
การจำ�ลองสถานการณตา งๆ(scenarios)  จากนัน้ ผูบ ริหารจะทำ�
การวิเคราะหแนวทางเหลานั้นเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสม
ที่สุดมาปรับกลยุทธทางธุรกิจ   สำ�หรับการประยุกตใชระบบ
APS ในการวางแผนระดับปฏิบตั กิ ารไดแก การวางแผนการผลิต
(Production Planning), การจัดตารางการผลิต (Production
Scheduling) เพือ่ ใหไดจดุ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ มีพสั ดุคงคลังนอยสุด
แตยงั คงตอบสนองความตองการได หรือการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตโดยการจัดตารางการผลิตใหเหมาะสม  การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ   ลดการสูญเสียตางๆ เชน การ set up,
การรอคอย , การผลิตสินคาขาด-เกิน  เปนตน  นอกจากนี้ระบบ
APS ยั ง สามารถจั ด การการวางแผนการกระจายสิ น ค า
(Distribution Planning) และการวางแผนการขนสง (Transport
Planning) เพื่อใหไดจุดที่คุมคาที่สุดที่ยังคงตอบสนองความ
ตองการ
		
ผู  ป ระกอบการควรมองหาที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ใหความรูและใหคำ�แนะนำ�เพื่อใหไดระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตน และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำ�หรับผูประกอบการขนาดเล็กที่มีกระบวนการผลิต
ที่ไมซับซอนมากนัก อาจจะสามารถประยุกตซอฟตแวร Office
ทัว่ ไป เพือ่ สนับสนุนการวางแผนและจัดตารางการผลิตเบือ้ งตน
ใหสามารถตรวจสอบความตองการลูกคา  การวางแผนการผลิต
และการตรวจสอบกำ�ลังการผลิตในเบื้องตนได   
อยางไรก็ตาม ธุรกิจจะประสบความสำ�เร็จในการนำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชภายในองคกรไดนั้น ปจจัยสำ�คัญ
คือ บุคลากรภายในองคกร ดังนั้น การใหความรูอยางลึกซึ้ง
เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ อ งเขาไปเกีย่ วของกับบุคลากร
จึงเปนสิ่งสำ�คัญ เพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากร วาระบบ
สารสนเทศที่นำ�ไปใชนั้น เปนระบบที่เขามาชวยใหการทำ�งาน
งายขึ้น ไมใชเปนภาระในการทำ�งาน

Health Knowledge


ประโยชน
ของเห็ด
ุ ภาพ
       พืชมหัศจรรยเพือ
่ สข
							

เห็ดเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่มหัศจรรยยิ่งนัก เริ่มตั้งแต
การเจริญเติบโตของมันก็ไมเหมือนพืชตระกูลอื่นๆ ตองอยูในที่
ชื้นและเย็นเทานั้น ใชเวลาเพาะเลี้ยงสั้น ก็สามารถเพิ่มจำ�นวน
ไดมากมาย มีรสชาติเฉพาะตัว แถมยังมีโปรตีนสูง ทดแทน
โปรตีนที่ไดจากเนื้อสัตวไดเลย ที่สำ�คัญไมทำ�ใหอวนดวย บาง
ชนิดกินไดมีประโยชนและรักษาโรคได บางชนิดก็กินไมได อาจ
ทำ�ใหถึงตายไดเพราะพิษจากเห็ดจะเขาสูกระแสเลือดและ
กระจายไปทั่วรางกาย เพราะฉะนั้นถาไปเดินตามปาเขา เห็น
เห็ดแปลกๆ ขึ้นตามขอนไมก็อยาไปเสี่ยงนำ�มากินกันนะครับ
เราไปดูเห็ดตางๆ กันวามี
ประโยชนอยางไร

เห็ดหอม

ชาวจีนยกยองให เห็ดหอม เปนยาอายุวัฒนะ เพราะ
เปนยาบำ�รุงกำ�ลัง บรรเทาไขหวัด ทำ�ใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น แก
โรคกระเพาะอาหาร รวมถึงอาการเหนื่อยลาอีกดวย อุดมไป
ดวยวิตามินเอ, บี, ซีลเี นียม และมีโปรตีนมากกวาเห็ดแชมปญอง
ถึง 2 เทา พอครัวแมครัวนิยมเห็ดหอมตากแหงมาปรุงมากกวา
เห็ดหอมสดๆ เพราะจะใหกลิน่ หอมมากกวา แตตอ งแชน�ำ้ ขามคืน
กอน เพื่อทำ�ใหเห็ดนุมขึ้น และน้ำ�แชเห็ดหอมสามารถนำ�ไปทำ�
น้ำ�สตอกไดอีกดวย
ซีลเี นียม เปนสารตานอนุมลู อิสระ ลดความเสีย่ งตอการ
เกิดมะเร็งและโรคตางๆ ที่มักเกิดกับผูสูงอายุ เห็ดหอมขนาด
กลาง 5 ดอก จะให ซีลีเนียม 1 ใน 3 ที่รางกายตองการตอวัน

เห็ดหูหนู

เห็ดหูหนูดำ�, เห็ดหูหนูขาว สามารถชะลอความเสื่อม
ของเซลล สรางเสริมภูมิคุมกัน ลดอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
หรือขาด ตานมะเร็ง ลดอาการแทรกซอนหลังจากฉายแสงเพื่อ
รักษามะเร็งได บำ�รุงรางกายคนสูงอายุ หรือผูที่มีโรคหัวใจ แต
ไมควรกินมากในชวงกลางคืน

เห็ดนางรม เห็ดนางฟา และ
เห็ดเปาฮื้อ

สามารถปองกันโรคหวัด ทำ�ให
เลือดไหลเวียนไดดี และแกโรคกระเพาะ
อาหารได เห็ดนางรมและเห็ดนางฟา มี
ผิวเรียบนุม นำ�มาผัด, ชุบแปงทอด หรือ
จะยาง ก็ใหรสชาติทด่ี ี เห็ดเปาฮือ้ เนือ้ จะ
เหนียวและหนา แตนุมอรอย คลายเนื้อสัตวมากๆ

เห็ดฟาง

ใหวติ ามินซีสงู และกรดอะมิโนสำ�คัญอยูห ลายชนิด หาก
กินเปนประจำ�จะชวยเสริมภูมิคุมกันลดการติดเชื้อตางๆ ได
ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน ลดอาการผื่นคันตางๆ ได แต
ไมควรกินสดๆ

เห็ดหลินจือ

เห็ ด หลิ น จื อ ต า น
อนุมลู อิสระ ยับยัง้ การเติบโต
ของเนื ้ อร า ย แก อั กเสบ ลด
ความดันของเลือด แกปวดหัว
ลดไขมั น ในเส น เลื อ ด และ
ในปจจุบนั ยังเปนสวนประกอบ
สำ�คัญของเครือ่ งสำ�อางอีกดวย

เห็ดเข็มทอง

แก แ ผลในกระเพาะ
อาหาร และโรคตับ ที่สำ�คัญ
ตองทำ�ใหสุกดวยการตมแบบ
ในรานสุกี้ หรือทอดกอน หาม
กินดิบๆ อาจมีพิษได

เห็ดแชมปญอง

เห็ดแชมปญอง หรือเห็ดกระดุม สามารถตอตาน เนื้อ
งอกและมะเร็ง ยับยั้งการเติบโตของไวรัส เสริมสรางภูมิตาน
ทานโรค และลดไขมันในเสนเลือด

เห็ดโคน

ชวยเจริญอาหาร บำ�รุง
กำ�ลัง แกโรคบิด แกคลื่นไส
อาเจียน แกไอ ละลายเสมหะ
มีรสชาติอรอยนากิน เมื่อกอน
หายากแต ณ ปจจุบนั มีการ
เพาะเลีย้ งเปนฟารมทำ�ใหหากินงายขึน้
วารสารแมพิมพ
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โรคยอดฮิต
ของคนติดจอ
          โรคฮิตของคนติดจอ ติดแชท หมกมุนอยูกับโลกโซเชียล
เน็ตเวิรกมากๆ ปวยไมรูตัว มาดูซิมีโรคอะไรบาง แลวเราเองก็
เขาขายดวยหรือเปลา
          ยุคสังคมออนไลนที่แทบทุกคนตองมีสมารทโฟน คุย
กับเพื่อนผานเฟซบุกหรือไลนแทนการโทรศัพท สไลดหนาจอ
รับ ขาวสารรอบตัวแบบไมใหตกยุค พฤติกรรมแบบนี้แหละที่
หอบ เอาปญหาสุขภาพจากความอินเทรนดมาถึงตัวแบบยก
เซต ซึ่งโรคฮิตของคนติดจอ ก็คือ โรคซึมเศราจากเฟซบุก, โรค
ละเมอ แชท, โรควุน ในตาเสือ่ ม, โรคโนโมโฟเบีย และโรคสมารท
โฟนเฟซ  ฟงชื่อดูก็ประหลาด ๆ ทั้งนั้น เรามาดูซิวาแตละโรคนั้น
เปนอยางไร แลวอาการไหนที่เราเขาขายซะแลว  

reality) ขึน้ มา จากการโพสตแตเรือ่ งดี ๆ แตเก็บงำ�เรือ่ งราย ๆ แย ๆ
ทีอ่ ยากปกปดเอาไว เราถึงเห็นแตคนทีม่ ชี วี ติ สมบูรณแบบในโลก
เสมือนจริงเต็มไปหมด เมือ่ นำ�มาเปรียบเทียบกับตัวเอง ความรูส กึ
"ไรคา" จึงเกิดขึ้น
ถาคุณรูส กึ เสียความมัน่ ใจสุด ๆ เวลาสงคำ�รองไปขอเปน
เพื่อนแลวไมไดรับการตอบรับ เก็บมาคิดวาทำ�ไมจึงไมเปนที่
ตองการ นี่ก็เปนสัญญาณของโรคซึมเศราจากเฟซบุกแลว วิธี
หลีกหนีอาการนี้ก็คือ ลดการเลนเฟซบุกลง ทั้งอานเรื่องคนอื่น
และโพสตเรื่องตัวเอง จะไดรูสึกดีกับตัวเองมากขึ้น

โรคซึมเศราจากเฟซบุก
(Facebook Depression Syndrome)

โรคละเมอแชท (Sleep-Texting)

ก็กลายเปนไปเพิกเฉยตอคนในโลกจริง แถมหลายคนใชเฟซบุก
เปนเครื่องระบายความรูสึกมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาเราวาเหว
เหงา เดียวดาย ก็ยิ่งโพสตเยอะ
โดย วารสารการแพทยกมุ ารเวชศาสตร สหรัฐอเมริกา
ไดท�ำ การศึกษาเรื่องนี้ และพบวา คนที่ถูกเพื่อน ๆ ปฏิเสธหรือ
เปนที่รังเกียจในโลกเฟซบุกจะเปนอันตรายมากกวาถูกปฏิเสธ
ในโลกแหงความจริง และหลายรายอาจมีปญ
 หาซึมเศราตามมา
นั่นเพราะเฟซบุกไดสรางความเปนจริงเทียม (artificial

กระทบมาถึงระบบการทำ�งานของรางกาย ทำ�ใหสะสมความ
เครียด เสี่ยงเปนโรคอวน ฝนราย กระทบตอการเรียนและการ
ทำ�งานไดเลยละ

หลายคนอาจสงสัยวา เลนเฟซบุกก็มีเพื่อนตั้งมากแลว
จะเปนโรคซึมเศราไดอยางไร แตอาการนี้เกิดขึ้นไดจริง ๆ เพราะ
คนเราเมือ่ ติดอยูแ ตหนาจอ จิม้ ๆ กด ๆ คุยกับคนในโลกออนไลน
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อาการนี้ก็คือ ถึงแมเราจะนอนแตก็ยังลุกขึ้นมาพิมพ
เหมือนกับคนละเมอนัน่ เอง สาเหตุกม็ าจากพฤติกรรมติดสมารท
โฟนเกินเหตุ ทำ�ใหสมองยึดติดกับโทรศัพทอยูทุกขณะจิต แม
กระทั่งเวลานอน หากมีขอความเขามา สมองก็จะปลุกรางกาย
ที่หลับใหลใหอยูในสภาวะละเมอ แลวกดสงขอความไปโดย
อัตโนมัติ ซึง่ เราอาจไมรสู กึ ตัวดวยซ้�ำ วาเขียนอะไรไป หรือสงไป
หาใคร เพราะอยูใ นสภาวะกึง่ หลับกึง่ ตืน่ แบบนีก้ เ็ สีย่ งตอความ
เขาใจผิดไดเลยนะเนี่ย
นอกจากเสีย่ งตอความเขาใจผิดแลว อาการละเมอแชท
ยังกระทบสุขภาพดวย เพราะเมื่อสมองปลุกใหเราตื่นในชวงนี้
รางกายก็จะนอนหลับไมสนิทเต็มที่ เปนเหตุใหพักผอนไมพอ

Health Knowledge

โรควุนในตาเสื่อม

ปกติเราก็ใชงานดวงตาหนักอยูแลว และถายิ่งใชเวลา
สวนใหญไปกับการเพงขอความในจอสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ก็ยิ่งทำ�ให
ดวงตาของเราก็ทำ�งานหนักขึ้นแบบคูณสอง ถาปลอยไปนานๆ
จนมองเห็นหยากไย ตาขาย
หรื อ เส น อะไรวนไปวนมา
เหมือนยุง ปดเทาไรก็ไมโดน
สักที แบบนี้ตองรีบหาหมอ
แล ว เพราะนี ่ ค ื อ "โรควุน
ในตาเสื่อม"
จะบอกว า จริ ง ๆ
แลวโรคนีม้ กั พบในผูส งู อายุ
เพราะใชงานดวงตามานาน
จนเสื่อมไปตามวัย แตนา
ตกใจทีเดียวทีป่ จ จุบนั พบคน
อายุนอ ย ๆ เปนโรคนีม้ ากขึน้
สาเหตุหลัก ๆ ก็มาจากการ
แชททัง้ วัน จองจอทัง้ คืน เลนเกม ใชคอมพิวเตอรตดิ ตอกันนาน ๆ
ไมวางเวนนี่เอง พอรูสึกปวดตาก็คิดวาคงไมเปนอะไรมาก มา
รูตัวอีกทีก็เห็นภาพเปนคราบดำ� ๆ เปนเสน ๆ ไปซะแลว
         วิธีปองกันกอนเปนโรควุนในตาเสื่อมก็ไมยากเลย แครูจัก
พักสายตาเสียบาง มองไปในที่ไกล สูดอากาศธรรมชาติให
รางกายไดผอนคลาย หลับตาลงสักครู รูจักใชงานเทคโนโลยี
ในมืออยางพอเหมาะ ก็จะชวยใหหลีกเลี่ยงโรคนี้ไดแลว

สำ�รวจตัวเองดูหนอยซิวา เราหมกมุนอยูกับการเช็กขอ
ความในมือถือ ชอบหยิบขึ้นมาดูบอย ๆ หรือเปลา หรือทุกครั้ง
ที่ไดยินเสียงเตือนจากมือถือจะตองวางภารกิจทุกอยางที่อยู
ตรงหนาแลวรีบควาโทรศัพทมาเช็กแบบดวนจี๋ทันใจ ใครเปน
แบบนี้ก็เขาขายโนโมโฟเบียแลวละจา ยิ่งถาตื่นนอนปุบเช็ก
มือถือปบ หางจากมือถือไมไดเลย หรือใชเวลาพูดคุยกับเพื่อน
ในโลกออนไลนมากกวาเพื่อนตรงหนา ก็ยิ่งชัด
ใครที่มีอาการอยางที่กลาววา ตองระวังปญหาสุขภาพ
ใหมาก ๆ โดยเฉพาะนิ้วล็อก ปวดตา ปวดเมื่อยคอ บา ไหล
หมอนรองกระดูกเสือ่ มกอนวัยอันควร เพราะนัง่ ผิดทาเปนเวลา
นาน ๆ รวมทั้งอาการนอนไมหลับ และโรคอวนที่เกิดจากมัวแต
นั่งเลนมือถือนาน ๆ ไมลุกไปไหนดวยนะ

โรคสมารทโฟนเฟซ
(Smartphone face)

โรคฮิตของคนติดแชทที่พบไดบอยเปนอันดับ 5 ก็คือ
โรคสมารทโฟนเฟซ (Smartphone face) หรือโรคใบหนา
สมาร ท โฟน เกิ ดจากการที ่ เ ราก มลงมองหน า จอ หรือ จอ ง
สมารทโฟน-แท็บเล็ตเปนเวลานานเกินไป ทำ�ใหกลามเนื้อคอ
เกิดอาการเกร็งและไปเพิ่มแรงกดบริเวณแกม เมื่อแกมถูกแรง
กดนาน ๆ เขา ก็จะทำ�ใหเสนใยอิลาสติกบนใบหนายืด จนแกม

โนโมโฟเบีย (Nomophobia)

ชื่อประหลาด ๆ นี้ มาจากคำ�วา "no-mobile-phone
phobia" แปลตรงตัวก็คือ โรคกลัวไมมีมือถือใช เปนโรคทาง
จิตเวชประเภทหนึ่งที่จัดอยูในกลุมวิตกกังวล

คิดดูวาถาเราอยูในที่ที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท
ไมมี
สัญญาณอินเทอรเน็ต หรือจู ๆ แบตเตอรีโ่ ทรศัพทดนั หมดซะงัน้
แลวเรารูสึกหงุดหงิด กระวนกระวาย แสดงวาเขาเคาอาการ
โนโมโฟเบียแลวละ ในบางคนเปนมาก ๆ อาจมีอาการเครียด
ตัวสั่น เหงื่อออก คลื่นไสไดเลย ซึ่งอาการจะหนักเบาขนาดไหน
ขึ้นอยูกับแตละคน

บริเวณกรามยอยลงมา แถมกลามเนือ้ บริเวณมุมปากก็จะตกไป
ทางคางดวย จนใบหนาอาจดูผดิ แปลกไปจากเดิม และจะเห็น
ชัดเจนขึ้นเมื่อถายภาพดวยอุปกรณของตัวเอง ฟงแลวนากลัว
นะเนี่ย หากใครเปนมาก ๆ เขาก็ถึงกับตองศัลยกรรมกันเลยนะ
สรุปแลววาทั้ง 5 โรคนี้ดูไมไดไกลจากตัวเราเทาไรเลย
เพราะทุกคนลวนใชโลกออนไลนในการติดตอสื่อสารกันหมด
แต วิ ธี ป  อ งกั น ตั ว เองให ห  า งจากโรคเหล า นี้ ก็ ไ ม ย ากเลย
แครูจักแบงเวลาใหเหมาะสม กมมองหนาจอใหนอยลง เลน
โทรศัพท ใชคอมพิวเตอร เลนเกมใหนอยลง จะไดไมดวนปวย
ไปซะกอน
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กูเกิลโชว์

คอนแทคเลนสอจ
ั ฉริยะ

ช่วยตรวจสุขภาพจากน้�
ํำ ตา

ตนแบบคอนแทคเลนสอัจฉริยะที่แพทยจะ
สามารถตรวจสุขภาพจากน้ำ�ตา

กูเกิล (Google) เปดตัวโครงการอุปกรณไฮเทคสวมใสได
หรือ wearable project ใหมลาสุด โดยแจงเกิดเปนคอนแทค
เลนส อั จ ฉริ ย ะที่แพทยจะสามารถตรวจสุขภาพจากน้ำ�ตา
ถือเปนการสรางทางเลือกใหมที่นอกเหนือจากการเจาะเลือด
ซึ่งสรางความเจ็บ ปวดใหผูปวยทั่วโลก      
กลุม เปาหมายทีเ่ ชือ่ วาจะไดรบั ประโยชนจากคอนแทกต
เลนสอัจฉริยะนี้โดย ตรงคือกลุมผูปวยโรคเบาหวาน เนื่องจาก
คอนแทกตเลนสนท้ี �ำ ใหแพทยสามารถตรวจวัดระดับน้�ำ ตาลจาก
น้ำ�ตา โดยคอนแทกตเลนสนี้จะติดตั้งชิปจิ๋วไรสาย เซ็นเซอร
วัดระดับน้�ำ ตาล และระบบไฟแอลอีดจี ว๋ิ ไวภายใน ทัง้ หมดนี้
จะทำ�ใหระบบสามารถแจงขอมูลระดับน้ำ�ตาลในน้ำ�ตาไดชนิด
ที่ไมตองใชเข็มหรือปสสาวะแมแตหยดเดียว
แมระบบคอนแทกตเลนสไฮเทคนี้จะยังตองการการ
พัฒนารอบดานในอีก หลายป แตการเปดตัวครั้งนี้สะทอนวา
กูเกิลมุงมั่นจริงจังในการเฟนหาพันธมิตร เพื่อใหชาวโลกไดรับ
ประโยชนจากตัวเลือกทางการแพทยที่สะดวกสบายและลด
ความเจ็บปวดไดดียิ่งขึ้น โดยขณะนี้กูเกิลระบุวาอยูระหวาง
ประสานงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาแหงชาติ
สหรัฐฯ หรือ FDA เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภคเชื่อวา
คอนแทคเลนสนี้มีมาตรฐานเทียบเทาเครื่องมือแพทย      

60

วารสารแมพิมพ

| MOULD & DIE JOURNAL

       ทั้งหมดนี้ ไบรอัน โอทิส (Brian Otis) และบาบัค พารวิซ
(Babak Parviz) ผูร ว มกอตัง้ โครงการซึง่ ถูกเรียกวา smart contact
lens บรรยายในแถลงการณวาโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะปญหา
โรคเบาหวานซึ่งรายแรงและ ขยายตัวทั่วโลก โดยสถิติลาสุด
พบวาประชากรโลกทุก 1 ใน 19 คนลวนเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน
ผูปวยทุกคนตองพบความยากลำ�บากในการควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือดเพื่อไมให เกิดภาวะแทรกซอน      
       ในแถลงการณมีการระบุถึงการพัฒนาคอนแทคเลนสนี้ที่
แหลงวิจัย Google x วาเทคโนโลยีปจจุบันสามารถยอสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจนทำ�ใหเซ็นเซอร และชิปประมวลผลมี
ขนาดจิ๋วเทาเกล็ดฝุน ขณะที่เสาสัญญาณหรือ antenna นั้น
มีความบางกวาเสนผมมนุษย ทั้งหมดนี้เชื่อวาจะทำ�ใหมวล
มนุษยชาติมีวิธีการตอสูและจัดการโรคเบาหวาน ไดงายขึ้น
ในอนาคต


คอนแทคเลนสนี้จะติดตั้งชิปจิ๋วไรสาย
เซ็นเซอรวัดระดับน้ำ�ตาล และระบบไฟแอลอีดีจิ๋วไวภายใน

Interesting Tips

แนะนํำ� "10 วิธี

คลายเครียดที่นารู"
เราไดใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน
มาแลว พักเรือ่ งอาหารกันสักนิด วันนีม้ วี ธิ ที จ่ี ะคลายความเครียด
มาแนะนำ�เพื่อใหเรามีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
1. ออกกํำ�ลังกาย -- ใครๆก็พูดไดวาออกกำ�ลังกายซิ แตนอย
คนนักที่จะทำ�ใหเปนกิจวัตรได เนื่องจากไมมีเวลา ไมสะดวก
เรื่องการเดินทาง ตื่นเชาไมไหว อุปกรณแพง ฯลฯ ความจริงแลว
คุณควรจะหาเวลาของแตละวันอยางนอย 30 นาที ในการ
ออกกำ�ลังกาย โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณที่สุด คุณ
ก็นาจะเลือกการวิ่งหรือเดิน หากเปนผูที่สูงอายุหรือเปนผูที่ไม
ตองการการกระแทก วายน้ำ�,โยคะ, ไทชิ, หรือ พาลาทีส ก็
อินเทรนด ไมเลว หากอยากมีแรงจูงใจในการออกกำ�ลังกาย
ขอแนะนำ�กีฬาที่เลนเปนหมูคณะอันไดแก แบตมินตัน กอลฟ
ฟุตบอล หรือ เทนนิสที่กำ�ลังฮิตอยูในขณะนี้
2. พูดระบายความเครียด -- แตตองเลือกบุคคลที่คุณคิดวา
ปลอดภัย หวังดี ไมมีพิษภัยกับตัวคุณ และควรมีความอดทน
สูงในการฟง หรือถาหาไมไดก็สัตวเลี้ยงตางๆ ไมวาจะเปน หมา
แมว ปลาทอง จิ้งจก แมลงตางๆก็ได ระบายใหมันฟง เพราะ
เวลาทีเ่ ราไดระบายออก เทากับเราไดทบทวนตัวเองไปดวย
3. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ -- การนอนหลับพักผอนชวย
ใหคณ
ุ สดชืน่ ขึน้ ไดมาก เหมือนไดชารจแบตเตอรีใ่ นรางกายใหม
โดยกำ�หนดจิตใจกอนนอนวา ใหเราสดชื่น ผอนคลาย เอา
เรื่องเครียดปญหาตางๆ วางไวนอกตัว ไมเอามาคิดตอนนอน
4. อาหารคลายเครียด -- กลับมาเรื่องอาหารกันซักนิด อาหาร
สามารถลดความเครียดของคุณไดดว ย อาหารทีช่ ว ยคลายเครียด
ใหคุณไดอยางดี ไดแก
1. ทริปโตฟาน (1-2 กรัม กอนนอน) พบไดใน ไข ถัว่ เหลือง
นมวัว เนื้อสัตว
2. วิตามินบี 6 (40 มิลลิกรัมตอวัน) พบในธัญพืชตางๆ
ยีสต รำ�ขาว เครื่องใน เนื้อ ถั่ว ผัก
3. วิตามินบี 3 (1,000 มิลลิกรัมตอวัน) พบใน ตับ เครือ่ งใน
เนื้อ เปด ไก ปลา ถั่ว ยีสต
4. สารอาหารอื่นๆ เชน แคลเซียม กระเทียม ดอกไมจีน
5. พักผอนทองเที่ยว -- ขอนี้ขอ Confirm วาจริง เพราะคนเรา
ก็เหมือนเครื่องยนต ตองการชวงพักไปทำ�การ reboot ใหม
การที่ไดไปทองเที่ยวเห็นบรรยากาศทิวทัศนสวยงามแปลกหู
แปลกตา ไปเจอผูคน ก็ชวยกระตุนมุมมองชีวิตใหมๆ เมื่อกลับ
มาจากการทองเที่ยวแลว คุณก็จะกลับมาทำ�งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. ดนตรีคลายเครียด -- หลายคนคงเคยไดยินเกี่ยวกับการ
รักษาโรคดวยดนตรีหรือดนตรีบ�ำ บัดมาแลว ทัง้ นีก้ เ็ พราะดนตรี
ชวยทำ�ใหคุณอารมณเยือกเย็นลง ผอนคลาย ใจสงบ ดนตรี
บำ�บัดมีทั้งเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรีชนิดเดียวหรือหลาย
ชนิด เพลงที่มีเสียงคลื่นทะเล เสียงนก เสียงน้ำ�ไหล ฯลฯ หาก
คุณไดปด ไฟ จุดเทียน และฟงเพลงเบาๆ หลังจากนัน้ ก็หลับไป
แลวละก็ ตื่นขึ้นมานาจะสดใสหายเครียดไดเยอะเลย
7. กลิ่นบํำ�บัดอโรมาเทอราป -- กลิ่นเปนอีกสิ่งหนึ่งของการ
รับรูทางสัมผัสที่สื่อถึงอารมณและความรูสึกไดดี คุณอาจลอง
จุดธูปหอมกลิ่นที่สดชื่น หรือหยดน้ำ�มันหอมระเหย ในขณะ
นอนหรือทำ�งานเพือ่ ผอนคลายไปดวย หรือจะแชน�ำ้ อุน ๆ ก็ไมเลว
กลิ่นที่เหมาะสมแลวแตชอบและรูสึกผอนคลาย โดยเลือกจาก
การดมวากลิ่นไหนทำ�ใหรูสึกดี ใหพลัง หรือชวยผอนคลาย
กลิ่นที่นาสนใจ เชน กลิ่นไมจันทนหอม กลิ่นกำ�ยาน สำ�หรับ
ผอนคลาย กลิ่นการบูร กลิ่นสม กลิ่นมะนาว สำ�หรับสราง
ความสดชื่น
8. ฝกหายใจคลายเครียด -- การหายใจชวยนำ�อากาศบริสุทธิ์
เขาสูป อด แลวเดินทางสูส มองไปตลอดทัว่ รางกาย ลองหายใจ
โดยการหายใจเขาลึกๆ ชาๆ สังเกตวากระบังลมขยายออก
ทองปองออก จากนัน้ คอยๆ หายใจออกชาๆ ไลลมใหออกมาก
ทีส่ ดุ ตอนนีก้ ระบังลมคุณจะหดสัน้ ลง ทองจะแฟบ ถาชวงแรก
ไมถนัดก็เอามือแตะทองเพื่อปรับและเขาใจสภาพปองแฟบ
ของทองจากการหายใจกอนแลวฝกไปเรื่อยๆ
9. ฝกการผอนคลายกลามเนื้อ -- โดยนำ�เอาหลักการฝก
หายใจมาประยุกตใชรวมดวย เริ่มดวยการนั่งหรือนอนในทา
สบายๆ จากนั้นคอยๆ เกร็งกลามเนื้อสวนตางๆ ขึ้นมาโดยอาจ
ไลจากปลายเทา ขอเทา นอง ตนขา ลำ�ตัว แขน มือ นิ้ว ไหล
คอ ศีรษะ และใบหนา เกร็งไวสักอึดใจหนึ่ง จากนั้นคอยๆ ผอน
คลายยอนกลับไปโดยเริ่มจากใบหนา จนถึงปลายเทา
10. คลายเครียดดวยการนวด -- ปจจุบันมีคนสนใจการนวด
อยางมาก ไมวาจะเปน นวดแผนไทย นวดเทา นวดน้ำ�มัน
นวดรักษาโรคเฉพาะที่ การนวดเปนการผอนคายกลามเนื้อ
และทำ�ใหเลือดลมสูบฉีด ทำ�ใหผูที่ถูกนวดรูสึกผอนคลายและ
สบายมากยิ่งขึ้น การนวดน้ำ�มันยังทำ�ใหมีผิวพรรณที่ดีอีกดวย
ทางออกของความเครียดยังมีอีกมากมาย แต 10 วิธีที่
แนะนำ�นี้เปนวิธีที่ทำ�ไดงาย ปลอดภัยดวยวิธีธรรมชาติ ความ
เครียดเปนสิ่งที่หามกันไมได สิ่งที่คุณทำ�ไดคือ มีสติ หากรูวาตัว
เองเริ่มเครียดแลวก็ตองหยุดแลวลองใช 10 วิธีที่แนะนำ�มาใช
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อัตราคา
 โฆษณา
วารสารแมพิมพ
เจาของ
สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย
86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2712-4518-9, 087-559-1878
โทรสาร : 0-2712-4520
E-mail : tdia.thailand@gmail.com  
Website : www.tdia.or.th

ผูจัดพิมพ		
บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด จำ�กัด
3/7 หมู 8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท : 0-2422-0486-7
โทรสาร   : 0-2422-0480     
E-mail : cpointad@gmail.com
Website : www.creativepointad.co.th

รูปแบบวารสาร		

จํำ�นวนพิมพ
3,000 ฉบับ
การกระจายวารสาร
สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย
หนวยงานตางๆ ของภาครัฐ
เอกชนทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมแมพมิ พ

..
.

อัตราคาโฆษณา

เปนวารสารราย 3 เดือน (1 ป มี 4 ฉบับ) รูปแบบการจัดพิมพ		 ปกดานใน
50,000 บาท
ขนาด A4 จำ�นวน 68 หนา			 หนา 3
45,000 บาท
1. ปกกระดาษอารตการด พิมพ 4 สี เคลือบด้าน และ Spot UV
ติดหนาสารบัญ
45,000 บาท
ความหนา 230 แกรม
ติดหนาบรรณาธิการ
40,000 บาท
2. เนื้อใน (หนาโฆษณา) กระดาษอารตดาน พิมพ 4 สี
ปกหลัง
65,000 บาท
ความหนา 120 แกรม
ปกหลังดานใน
50,000 บาท
3. เนื้อใน (บทความ/คอลัมน)
เต็มหนาสี่สีทั่วไป
38,000 บาท
- พิมพ 4 สี กระดาษอารตดาน ความหนา 120 แกรม
เต็มหนาสองสีทั่วไป
20,000 บาท
- พิมพ 2 สี สำ�หรับบทความและคอลัมภทั่วไป
     กระดาษปอนด 80 แกรม
สวนลดพิเศษ		
- เขาเลมไสกาว
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ใบสมัครสมาชิก

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
เรียน นายทะเบียนสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ข้าพเจ้า ............................................................................................. อายุ ........................ วุฒิการศีกษา ................................................
สถาบันการศึกษา .......................................................................................................................
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมาชิกสามัญนิติบุคคล
ในนามของ บริษัท/หจก. ..................................................................................................... ที่อยู่ ..............................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร ............................................................. การชำ�ระค่าสมัครโอนเงินเข้าบัญชี
E-mail: ............................................................ www. .............................................................. ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน�ำ้ ไท
บัญขีออมทรัพย์
ชนิดของแม่พิมพ์ที่ผลิต
เลขที่ 117-4-37506-1 ในนาม
แม่พิมพ์โลหะ    แม่พิมพ์พลาสติก      อื่น ๆ ..........................................................
"สมาคมอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทย"
ลักษณะกิจการ
พร้อมส่งสำ�เนาใบนำ�ฝากและ
รับจ้างผลิต    ผลิตเพื่อใช้เอง         ผลิตเพื่อจำ�หน่าย
ตัวแทนจำ�หน่าย ชื่อที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ไปที่ โทรสาร 0-2712-4520
ผลิตภัณฑ์หลัก ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................... หมายเหตุ: สมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้
ชำ�ระค่าบำ�รุงประจำ�ปีทุกเดือนมกราคม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

o
o

o
o

o
o

อัตราค่าสมัครสมาชิก
ค่าลง
ทะเบียน
500.-

o

ของทุกปี

อัตราค่าบำ�รุง (Rate of Payment) (บาท)
ม.ค.-ธ.ค. เม.ย.-ธ.ค. ก.ค.-ธ.ค. ต.ค.-ธ.ค.
3,000.2,250.1,500.750.-

หมายเหตุ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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ผู้นํำ�เข้าและจํำ�หน่าย ดินเทียม ไม้เทียม
เจลโค๊ท, และเรซิ่นชนิดหล่อ
(อีพอกซี่, โพลี่ยูรีเทน) สำ�หรับ..

..
..
..

แม่พิมพ์แวคคั่มฟอร์ม, เทอร์โมฟอร์ม
แม่พิมพ์หล่องานเซรามิค
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (INJECTION MOULD)
แม่พิมพ์อัดลายซีเมนต์
หล่อทำ�แพทเทิร์น, คอร์บอคในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
ไฟเบอร์กลาส ชนิดถัก และชนิด CHOPPED STRAND

สอบถามรายละเอียดได้ที่

K&K
QUALITY PRODUCT CO., LTD.
242-242/1 SOI LATPHRAO 64, YAK 10, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310
TEL: 0-2530-3238, 0-2933-9759, 0-2933-7991 FAX: 0-25381056, 0-2933-9947

