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ฝายสมาชิกและโฆษณา
นางสาวจารุณี  ภูทอง

	 	ลมหนารอนก	ลับ	มา	แลว	และทำาใหเรากลับมาเจอะเจอกันใน
วารสารเลมนี้อีก	ครั้ง	 เปนอยางไรบางคะสำาหรับธุรกิจและชีวิตในชวงตนปที่
ผานมา	 หวังวาทุกทานจะมีกำาลัง	ใจสู	 อยา	ยอม	แพ	ตออุปสรรค	ตางๆนะคะ	
	ดัง	คำาคม	ของนักรอง	ชื่อ	กอง	โลก		Mariah Carey	ที่	บอก	ไววา	"ไมวาคุณจะ
เผชิญกับสิ่งใดในชีวิต อยายอมแพเปนอันขาด" ดังนั้น	 หากคุณเจอ
ใครสักคนที่รู สึกทอแท	หมดกำาลังใจ	เพียงแคแบงปนคำาพูดดีๆ	มันอาจ
ทำาใหเขาฮึดสู	และตัดสินใจเดินไปบนเสนทางขางหนาอยางมีพลังและ
กำาลังใจ	นะ	คะ	 เพราะอยาลืมวา	 “ถา เรา ยอม แพ ตั้งแต วัน นี้ เรา จะ ไม มี 
วันพรุงนี้ อีก ตอ ไป”	 พระอาทิตยยังมีขึ้นทุกวัน	 ยังไงเราก็ตองมีวันดีๆ	
ของเราบางจริง	สูๆ 	นะคะ		พวก	เราทุกคนขอเปนกำาลังใจใหคะ
	 ฉบับ	น้ี	ทาน	จะ	ได	พบเน้ือหา	และสาระ	ดีๆ	พรอม	บทความ	นา	รู	ท่ีทาง
ทีมงานไดคัด	สรรมา	ลง	ใน	เลม	 อาทิ	 In-Trend เทคโนโลยีที่ที่จะเกิดขึ้น
ในป 2014 กับ Techno Focus	หรือ	มาเจาะ	ลึก	กับ	Mould & Die Like สาระ
ตอน สรรหามาเลา: มาเพิ่ม มูลคา ใหกับแมพิมพ ยาง กันเถอะ ปจจุบัน	
ใคร	บาง	ท่ีไมมีมือถือคะ	 มีแทบ	ทุก	คน	แต	รูไหม	วาจะ	มี	โรค	อะไรท่ี	ตามมา	บางใน 
โรคยอดฮิตของคนติดจอ 	หรือใครจะเชื่อวา	มนุษย	ทำาใบไม	เทียม	ไดแลว	
ในหัวขอ	ใบไมเทียมฝมือมนุษย จาก	Innovation Today ใสใจกับ	สุขภาพ	กับ	
Health Knowledge  ประโยชน ของเห็ด พืช มหัศจรรยเพ่ือ สุขภาพ    
	 เลม	ที่แลวได	รู จัก	วิธี	การบริหาร	บริษัทจาก	อดีต	ผู	บริหาร	บริษัท
	โต	โยตามาเลมนี้	เปนตอน	ตอ	จาก	คราว	ที่แลว	ใน	เรื่อง	“ระบบการผลิตแบบ
โตโยตา” (ตอนที่ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ ดวยระบบ
วางแผนทรัพยากรองคกร บท สัมภาษณจาก  คุณสมหวัง บุญรักษเจริญ 
รองผูอำานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ผูอำานวยการศูนยแมพิมพและ
เคร่ืองมือกล กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพไทย	สัมภาษณ	ผู	บริหาร
	รุ น	ใหม	 	บริษัท ไทย โมลด แอนด ดาย จำ ำากัด  กับ คุณภานุรุจ 
มงคลบวรกิจ "จักร กลอุตสาหกรรม" และ บริษัท แปซิฟค รับเบอรเวิรค 
จำำากัด คุณชลัช สุวรรณพิมลกุล ผูจัดการฝายเทคนิค “คิดแบบไทย 
ทำำาแบบสากล” นอกจากนี้ยังมีสาระบันเทิงความรูดีๆ	ใหชวนติดตามคะ	
	 หวังวาวารสารเลมน้ียังคงเปนเพ่ือนท่ีดีของคุณไดตลอดไปนะคะ

	 	 	 	 รศ.ดร.	วารุณี	เปรมานนท
	 	 	 	 	 		บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการแถลง

Editor’s Talk
M  uld & Die
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วารสารแม่พิมพ์
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Q : ประวัติการทํำางานของทานท่ีผานมามีอะไรบาง? 

A:  เรียน	ปวช	ที่เทคนิคสัตหีบแลวก็มาตอที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ	ตอนที่เรียนรับทุนของกรมอาชีว
ศึกษาไว	 ที่จริงจะตองไปเปนครูใหกับกรมอาชีวะฯ	 แตชวงที่
จบจากพระจอมเกลาฯ	ชวงนั้นสถาบันฯขาดอาจารย	สถาบันฯ
จึงขอตัวมาสอนท่ีพระจอมเกลาพระนครเหนือแทน			ก็เลยไดเปน
อาจารยสอนอยูที่นี่	 สอนที่พระจอมเกลา	 15	 ป	 หลังจากนั้นที่	
TGI	 มีการเปดรับสมัคร	 เห็นวานาสนใจก็เลยลาออกมาสมัคร	
และไดรวมงานอยูที่	TGI		ตั้งแตเริ่มสราง	จนถึงปจจุบัน	ก็	17	ป
แลว	 และเริ่มเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพมา
ตั้งแตนั้น	 แตที่เปนรูปธรรมมากขึ้นก็คือตอนที่	 TGI	 ไดรับงบ
ประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาดำาเนินโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแมพิมพ	ตอดวยโครงการยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแมพิมพ	 รวมระยะเวลา	 10	 ป	 	 ปนี้เปนปสุดทาย
ของโครงการฯ	 ผมมีสวนรวมเก่ียวกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
พัฒนาแมพิมพมาต้ังแตปแรกในฐานะท่ีเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ	
ซึ่งจะตองเปนคนนำาเสนอผลการดำาเนินโครงการฯใหคณะ
กรรมการฯพิจารณา	 นอกจากนั้นก็เปนกรรมการใหกับสมาคม
อุตสาหกรรมแมพิมพไทยในเรื่องการจัดทำามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ	 รวมถึงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาอาชีพแมพิมพ

Q: บทบาทของทานในนามสถาบันไทย-เยอรมัน
 มีส วนร วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
	 แม่พิมพ์ในช่วงเวลาท่ีผ่านมายังบางครับ? 

A:	 ตอนแรกเราก็ทำาตามหนาที่หลักของเราเปนสวนใหญก็คือ
การฝกอบรมชางแมพิมพ	จนถึงป	2547	เมื่อเราไดงบสนับสนุน

VIP Interview

คุณสมหวัง	บุญรักษ์เจริญ
รองผูอำานวยการสถาบัน ไทย-เยอรมัน
ผูอำานวยการศูนยแมพิมพและเครื่องมือกล
"เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตมากข้ึน	แม่พิมพ์เพ่ืออุตสาหกรรม
ยานยนต์เราไม่เป็นรองใคร	นํำาหนาเขาดวยซ้ํำาใน	AEC	 แต่อย่างท่ีบอกว่า	 แม่พิมพ์

ตองเดินตามอุตสาหกรรมท่ีเป็นผูใช	เพราะฉะน้ันตองดูในภาพรวมเป็นอุตสาหกรรมฯ"
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ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ซ่ึงตรงน้ีตองยกเครดิตใหกับสมาคมฯ	 เพราะวาตัวต้ังตัวตีท่ีทำาให
เกิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ	ในตอนนั้นสมาคมฯ	
คิดจะจัดต้ังสถาบันแมพิมพ	แตทางกระทรวงเห็นวา	TGI	ทำาตรงน้ี
อยูแลว	 แลวก็เรื่องบริหารจัดการในราชการมันจะไมสะดวก	 ก็
เลยใหสถาบันไทย-เยอรมันดำาเนินโครงการ	 ดังน้ันต้ังแตจุดเร่ิมตน	
ผมเรียกวาระยะที่	1	เราเรียกวาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
แมพิมพ	ส่ิงท่ีเราทำาก็คือ	ปรับพ้ืนฐาน	บูรณาการ	
และก็วางระบบ	 ที่วาปรับพื้นฐานนั้น	 เพราะ
ก อนที่จะมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
แมพิมพ	ทางโรงงานก็พัฒนาอยูแลว	ในลักษณะ
คิดเองทำาเอง	 อยูในกรอบของตนเอง	 แตวา
ลักษณะระบบควรจะมีอะไรบาง	 รัฐควรจะชวย
สวนไหนมันยังไมชัดเจน	 พอเราเร่ิมมีโครงการ
นี้ เราก็มาวางระบบและปรับพื้นฐานใหม
ทั้งหมด	 และงานที่ไดรับการชมเชยก็คือการ
ทำางานอยางบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน	
ดังนั้นผลของระยะที่	 1	ทำาใหเกิดการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบ	 เกิดหลักสูตรมาตรฐาน	
ระบบมาตรฐานสมรรถนะชางแมพิมพ	 ที่เรา
เรียกวาระบบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
แมพิมพ	 T1-T7	 ระบบการทดสอบ	 ก็เกิดจาก
โครงการนี	้เราเกดิหนวยเครอืขายในการอบรม	
ทั้งในมหาวิทยาลัย	วิทยาลัยเทคนิค	และภาค
เอกชน	 ตรงนี้คือพื้นฐานของการพัฒนาฝมือ
ชางแมพิมพอยางเปนระบบ	ในสวนของการ
พัฒนาเทคโนโลยีก็เกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเทคโนโลยีที่เรียกวา	 Excellent	 Center	

ทำางาน	R&D	งานท่ีปรึกษาใหบริษัทตางๆ	ข้ึนมา	7	แหง		นอกจาก
นั้นเรายังมีเครือขายกับตางประเทศดวย	 เชนกับสมาคมเทค-
โนโลยีแมพิมพญี่ปุน	(Japanese	Society	of	Die	and	Mold	
Technology,	JSDMT)	ซ่ึงจะมีการจัดสัมมนา	Thailand-Japan	
Die	 and	Mold	 Technology	 Symposium	 ทุกๆสองป	 เมื่อ
จบระยะท่ี	1	กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นวาอุตสาหกรรมแมพิมพ
เปนอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ	 เปนอุตสาหกรรมแมของอุตสาหกรรม
การผลิตท้ังหลาย	(Mould	and	Die	is	the		mother	of	industry)	
ตามสโลแกนของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ	 เพราะ
ผลิตภัณฑตางๆเกิดจากแมพิมพท้ังน้ัน	 ทำาใหไดรับการสนับสนุน
ตอเน่ืองในการพัฒนาระยะที่	2	 เปนโครงการยกระดับขีดความ
สามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ	 ตัวยุทธศาสตรตางๆก็ยังไม
เปล่ียนแปลงมากนัก	คือพัฒนาคน	พัฒนาเทคโนโลยี	และพัฒนา
การตลาด	 แตจะเนนไปในสวนของการยกระดับใหสูงข้ึน	 คือให
สามารถออกแบบและผลิตแมพิมพท่ีละเอียดข้ึน	 ซับซอนมากข้ึน	
ใชเทคโนโลยีสูงข้ึน	เพ่ือใหได	QCD	ท่ีเปนตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการแขงขันที่ดีขึ้น	และเปนการเตรียมการเขาสู	AEC	ที่กำาลัง
จะมาถึง	 เราก็ตองดูวาตัวอุตสาหกรรมแมพิมพของเราจะปรับตัว

ยังไง	ที่จะรองรับใหไดตรงนี้

Q: แลวผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาอุตสาหกรรม
	 แม่พิมพ์เป็นไปตามท่ีท่านคาดหวังไวไหมครับ?

A:	 คือถาพูดในสวนของโครงการที่ผานมา	 ก็จะมีตัวชี้วัดวา
เราสรางและยกระดับ	 ชางแมพิมพเทาไหร	 พัฒนาเทคโนโลยี
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อะไรขึ้นมาไดบาง	จำานวนเทาไหร	ซึ่งในสวนของการดำาเนิน
โครงการ	ก็จะมีการประเมิน	ทุก	2-3	ปของการดำาเนินโครงการ
ผลจะออกมาวาเปนไปตามเปาที่เราวางไว	 แตตรงนี้จะเปนตัว	
Output	สวนตัว	Outcome	และImpact	ก็ตองติดตามเปนระยะ	ๆ
และประเมินในระยะยาว

Q:  แผนแม่บทของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ทิศทาง
	 ที่มันต่อยอดพัฒนาตั้งแต่อดีตตั้งแต่	10	ปที่
	 ผ่านมาเป็นยังไงบางครับ?	

A:	ตอนนี้เราจัดทำาอยูนะครับ	โดยจัดทำารวมกับ	ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต	 คณะเศรษฐศาสตร	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร	ตอนนี้กำาลังทำาการศึกษาสถานะ	ความตองการ	
และองคประกอบตาง	ๆ 	แลวคอยมาจัดทำาเปนแผนแมบท	ซ่ึงจะมี
การวางเปาหมายวาเราควรจะไปทางไหน	อยางไร	ยุทธศาสตร
ของการพัฒนาควรเปนอยางไร	 ซึ่งตอไปจะใชเปนตัวชี้นำา
ในการดำาเนินโครงการระยะที่		3		คราวๆที่มองไวตอนนี้ก็คือการ

สรางความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ	 เพราะเรา
ไดปรับพ้ืนฐาน	วางระบบ	และยกระดับมาแลวในระยะท่ี	1	และ	2	
ดังน้ันในระยะท่ี	 3	 จะตองตองขยายผลตางๆท่ีเราพัฒนามาแลว	
ใหเกิดผลกับอุตสาหกรรมแมพิมพ	 อุตสาหกรรมการผลิตผูใช
แมพิมพ	และพัฒนาตออยางย่ังยืน	รวมถึงการเตรียมความพรอม
หรือการปรับตัวในการเขาสู	 AEC	 วาจะตองทำาอะไรบาง	 ทำา
อยางไร	 มุงไปที่จุดไหน	 และสิ่งที่สรางความยั่งยืน	 สิ่งหนึ่งที่
สำาคัญคือมาตรฐานอุตสาหกรรมแมพิมพเรานาจะมีมาตรฐาน
ท่ีดีข้ึน	 ท้ังมาตรฐานของคน	 มาตรฐานของแมพิมพและมาตรฐาน
ของโรงงานดวย

Q:		 แลว	10	ปท่ีผ่านมาการต่อยอดเป็นไปในทิศทาง
	 ที่ดีไหมครับ?

A:	 เราไดปูพื้นฐานไวเรียบรอยแลวและยกระดับมาในจุดหนึ่ง	
แต  ว  าแม  พิมพ  ในอนาคต ยัง ไ ง ก็ต  อ ง ไปใน ทิศทาง ท่ี

ละเอียดข้ึน	ซับซอนข้ึน	รวมถึงเร่ืองของพลังงานและส่ิงแวดลอม
ดวย	 การพัฒนาก็คงจะตองเปนไปในทิศทางน้ัน	 ซ่ึงการพัฒนา
จะตองกอใหเกิดผลกระทบ	ท้ังในดานเศรษฐกิจ	เทคโนโลยี		สังคม	
และส่ิงแวดลอม	 ท่ีสำาคัญคือทำาอยางไรใหแมพิมพเราตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได	โดยเฉพาะเม่ือเขาสู	AEC	แลว	อาจจะ
มีการยายฐานการผลิตและแรงงานมากข้ึน	 ฉะน้ันอุตสาหกรรม
แมพิมพของเราจะอยูไดอยางไรอยางย่ังยืนและพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองดวย	แตปญหาของเรา	คือ	ผูประกอบการแมพิมพของเรา
สวนใหญเปน	SMEs	พอเปน	SMEs	มันจะตองมีอะไรไปชวยสนับสนุน

Q: และขีดจํำํำากัดของผู ประกอบการไทยกับ
	 ภาวะแม่พิมพ์ไทยในปจจุบันเป็นยังไงบางครับ?	

A:	 ถาเปรียบเทียบกันใน	AEC	เราไมเปนรองใครในภาพรวม	
แตถาจะวิเคราะหตองมองไปท่ีอุตสาหกรรมผูใชแมพิมพ		ถึงแม
อุตสาหกรรมแมพิมพจะเปนอุตสาหกรรมแมก็จริง	 แตตองเดิน
ตามอุตสาหกรรมลูก	 ยานยนตไปทางไหน	 ไฟฟาไปทางไหน
แมพิมพเปนอุตสาหกรรมกลางน้ำา	 ปลายน้ำาท่ีเปนอุตสาหกรรม
ที่สำาคัญคือยานยนต	 	 ดังนั้นแมพิมพยานยนตเราไมแพใครใน	
AEC	แตถาเทียบไฟฟา	อิเล็คทรอนิคแลว	ทางมาเลเซีย	สิงคโปร	
จะเหนือเรานิดๆ	 แตการพัฒนาก็ตองดูวาอุตสาหกรรมการผลิต
ของเราไปทางไหน	เพราะแมพิมพจะตองเขาไปสนับสนุนได		

Q:  ภาวะตอนน้ีเราตามหลังหลายๆประเทศ
	 ทิ้งห่างมากไหมครับ	 ศักยภาพและขีดจํำากัด
	 ของเราไดมีมากนอยขนาดไหน? 

A:	การพัฒนา	10	ปที่ผานมา	เรามีการพัฒนา	เทคโนโลยีใน
การออกแบบและผลิตมากข้ึน		แมพิมพเพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต
เราไมเปนรองใคร	นำาหนาเขาดวยซ้ำาใน	AEC	แตอยางท่ีบอกวา	
แมพิมพตองเดินตามอุตสาหกรรมที่เปนผูใช	 เพราะฉะนั้นตอง
ดูในภาพรวมเปนอุตสาหกรรมดวย	 แตถาเทียบกับญ่ีปุน	 เกาหลี	
เรายังสูเขาไมไดในเร่ืองของไฮเทค	เร่ืองสงออก	แตเปาหมายหลัก
ในตอนน้ีก็คือลดการนำาเขาซ่ึงในแตละปเรายังตองนำาเขาอยูมาก

Q: การเตรียมความพรอมของนักลงทุนและ
	 ผูประกอบSMEsดานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
	 ในไทยสู่อนาคตยังไงครับ?

A:	มองใกลๆแค	5	ป	10	ป	หรือ	AEC	ที่กำาลังจะมา	การแขงขัน
ก็จะสูงขึ้น	เราจะสูแมพิมพถูกๆจากจีนไดอยางไร	เราจะตอง
มองใหออกวาถาเราจะไปแขงราคากับเขาเราคงแขงไมได	
ตอนนี้เราดูที่	 QCD	 ซึ่งเปนองคประกอบของความสามารถใน
การแขงขัน	แมพิมพของเราที่นาจะสูไดก็คือ	แมพิมพเฉพาะ
อยางท่ีตองการคุณภาพ	และท่ีสำาคัญคือเร่ืองของเซอรวิสของเรา
จะดีกวา	นอกจากมี	QCD	แลว	ยังมี	S	อีกตัวหนึ่งที่เปนตัวชวย	
เพราะนี่ เป นลักษณะนิสัยของคนไทยในดานการบริการ	
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ใชแมพิมพไปแลวแมพิมพมีปญหาเราก็ไปซอมไปดูแลได	
เพราะแขงราคาสูเขาไมได	เราก็ตองไปสูเขาในเรื่องของเซอรวิส	
อีกอยางท่ีตองปรับคือการประยุกตใชเทคโนโลยี	 ท่ีวาหน่ึงสมอง
สองมือทำาไดทุกอยาง	มันทำาไดแตแขงขันกับเขาไมได	เราตอง
พัฒนาในเร่ืองของเทคโนโลยี	 ตอนน้ีก็มีเทคโนโลยีท่ีเราเร่ิมสนใจ
มากข้ึนเชน	เร่ือง	เทคโนโลยี	
Heat	and	Cool	เทคโนโลยี
ใหมๆ ก็จะเร่ิมเขามามากข้ึน	
และหลายๆเร่ืองท่ี	TGI	มอง
เห็นแลวนำามาลงทุน	แต
อาจจะเร็วไป	อุตสาหกรรม
ยังตามไมไมทัน	 อยางเชน
เทคโนโลยี	3D	Printing	ระบบ	
Laser	Sintering	 ท่ีสามารถ
สรางชิ้นสวนแมพิมพจาก
วัสดุที่เปนผงโลหะได	 เรา
นำามาถายทอดเทคโนโลยี	
3-4	ปแลว	 แตยังไมไดรับ
ความนิยม	 เพราะแมพิมพ
ของเรายังไปไมถึงระดับน้ัน

Q: การเปด	 AEC	
	 ท่ามกลางปญหา
	 ที่ ข า ด แ ค ล น
 แรงงานและชาง
	 ฝ  มือมั น เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย ่ า ง ไ ร กั บ
	 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์	ท่ีถือว่าเป็นอุตสาหกรรม
	 กลางน้ํำาที่สํำาคัญครับ?	

A: ไมตองรอ	AEC	หรอกทุกวันน้ีก็เกิดผลกระทบอยูแลว	และ
ปญหาน้ีไมใชจะแกไดงายๆ	ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรท่ีตองการ	 เพราะการสรางชางแมพิมพท่ีมีความสามารถ
ถึงขั้นออกแบบได	ไมไดใชเวลาแค	ปสองป	ประสบการณกวา
จะถึงข้ันออกแบบเปน	10	ป	ทำาใหขาดแคลนชางแมพิมพท้ังใน
ปจจุบัน	และไมสามารถแกไดในระยะเวลาสั้นๆ	ดังจะเห็นวา	
หลายๆ	โรงงานในไทยก็เอาชางจากอินเดีย	ฟลิปปนส	จีนเขามา
บาง	ในดานปริมาณเยาวชนรุน	GEN	Y	GEN	Z	ไมอยากทำางาน
อุตสาหกรรม	4D	 :	Dirty,	Dangerous,	Difficult	 และ	Dignity		
เด็กใหมตองการจบปริญญาตรี	เราจึงหาชาง	ปวช.	ปวส.	ไดยาก	
และอาจจะยากข้ึนเร่ือยๆ					

Q:	 แลวทุกภาคส่วนควรจะร่วมมือกันยังไง
	 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม ่พิมพ ์ ใน
	 เฟลตที่	3	เพื่อใหขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
	 พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น?	
A:	 จริงๆแลวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพที่เราทำามา

ก็จะทำาในลักษณะเชิงบูรณาการมาตลอด	 ทุกภาคสวน	 ทั้ง
กระทรวงอุตสาหกรรมเอง	กระทรวงวิทยาศาสตร	กระทรวง
ศึกษาธิการ	กระทรวงแรงงาน	มีสวนรวมดวยกันทั้งหมด	ทุก
ภาคสวนดูแลรับผิดชอบในสวนงานของตนเอง	 ทั้งการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีท่ีจะสนับสนุนใหอุตสาหกรรมแมพิมพ

ของเราเขมแข็งมากขึ้น	
ต อ น น้ี ท่ี เ ห็ น ชั ด คื อ
การเตรียมความพรอม
เขาสู	AEC	ซึ่งตอไปจะมี
มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น	
อยางที่เห็นชัดเลยก็คือ
ก า ร พัฒนาบุ ค ล าก ร	
กระทรวงแรงงานสราง
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติสาขาชางแมพิมพ	
รวมถึงมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	
ของสำานักนายกรัฐมนตรี	
กระทรวงศึกษาปรับและ
พัฒนาหลักสูตรในการ
สร างช างแม  พิมพ ให 
สอดคลองกับมาตรฐาน	
โดยมีทางสมาคมฯเปน
หลักสำาคัญในการชวยคิด

	 ชวยสราง	 ใหพิจารณาเพื่อประกาศใชอยางเปนทางการตอไป

Q:  ท่านมีขอเสนออะไรไหมครับสา	หรับสมาคม?	

A:	ก็ตองดูจุดออน	ประการแรกก็คือ	เรื่องของขอมูลเราตองการ
มีฐานขอมูลอุตสาหกรรมแมพิมพท่ีมีขอมูลลงลึกระดับหนึ่ง	
เพราะการจัดการจะเปนไปไมไดถาเราไมมีขอมูล	 ก็พยายาม
ที่จะทำาฐานขอมูลนี้	แตเก็บขอมูลไดยาก	ตอนแรกดีไซนไป	4-5	
หนา	ไมไดเลย	ก็ตองมาลดเหลือ	1	หนา	2	หนา	แตก็ยังยากอยู			
เรามีโรงงานแมพิมพ	 1300-1400	 โรงงาน	 แตจะใหไดขอมูล
กลับมา	20%	ยังยากอยู	เพราะฉะน้ันตรงน้ีอยากจะความรวมมือ
เพื่อเราจะไดมีขอมูลมาจริงๆมาจัดการ	 วาควรจะเปนไปยังไง	
ประการที่สองก็คือ	ความรวมมือกันของผูประกอบการ		ตอนนี้
โรงงานแมพิมพแตละแหงจะเกงทุกอยาง	 ไมใชทางใครทางมัน	
เพราะฉะน้ันตองลงทุนซ้ือเคร่ืองเหมือนๆกันเยอะ	จางคนเหมือนๆ
กันเยอะๆ	ก็เลยทำาใหตนทุนสูง	ตรงนี้นาจะรวมมือกันเปนกลุม
คลัสเตอรที่เปนทางใครทางมันมากขึ้น	 ชวยเหลือกันมากขึ้น	
เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมแมพิมพของเรา	

VIP Interview
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	 จากตอนที ่	1	ไดเขียนไวว าคำาวา	“อันดาคัตโตะ” 
(																							)	หรือ	“อันดะคัตโตะ”	(																							)ใน
ภาษาไทย	 แลวอาจจะแปลไดวา	 สวนหลบ	 (	 	 	 	 	 	 	 	 ),	
หลบ(						),	สวนเวา(											),	เวา(				)	หรืออาจใชทับศัพท
ตามภาษาอังกฤษ	(UNDERCUT)	เปน	“อันเดอรคัต”	และที่
แปลวา	 สวนนูน(	 	 	 	 	 	 	 	 ),	 นูน(	 	 	 	 )น้ันจะถือเปนอีกความ
หมายในแมพิมพกลุมนี้ดวย	
	 สำาหรับตอนที่	 2	 นี ้จะเขียนถึงคำาวา	 อันดาคัตโตะ
(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )หรือ	 อันดะคัตโตะ(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )ที่มีความ
หมายเก่ียวของกับแมพิมพกลุ มที่ช้ินงานถูกข้ึนรูปจากวัสดุ
ที่มีสถานะเปนของไหลหรือของเหลว	 แลวไดรับการหลอเย็น
และหรือเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง	 เชนแมพิมพฉีดขึ ้นรูป
พลาสติก(PLASTIC	INJECTION	MOLD,	
																						,	
	 ,พุรัซซุจิค-ชยะชุทซึเซเคคะนะงะตะ)และแมพิมพหลอฉีด
ขึ้นรูปหรือดายแคสต(DIE	CASTING	MOLD,
											หรือ																																							,																							
													หรือ																																																	,	ดายคัซโตะ
โยคะนะงะตะ	หรือ	ดายแคซโตะโยคะนะงะตะ)เปนตน	ซึ่งสวน
นูน(นูน),	สวนหลบ(หลบ)	หรือ	สวนเวา(เวา)ที่อยูในชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑท่ีตองทำาการข้ึนรูปดวยแมพิมพเหลาน้ี	 ถือเปนอุปสรรค
ในการออกแบบ-ผลิตแมพิมพและทำาใหต นทุนการผลิต
แมพิมพสูงขึ ้นดวย	 ถาเปนไปไดผู ออกแบบผลิตภัณฑควร
ปรึกษาผูออกแบบแมพิมพแลวพิจารณากำาจัดสวนนี้ออกไป
หรือทำาใหลดลงมากที่สุดเทาที่จะทำาได	
	 ในภาษาญ่ีปุนบางสวนมีผู ใหนิยามหรือความหมาย
ของ	“อันดาคัตโตะ(																							)”		ไวดังนี้
 

	 แตอยางไรก็ตามเพ่ือใหเขาใจไดงายย่ิงข้ึนสำาหรับ
ผูที่ไมไดอยูในสายงานแมพิมพเหลานี้โดยเฉพาะ	 ผูเขียนจึงขอ
อธิบายความหมายเพ่ิมเติมใหมากกวาภาษาญี่ปุนดานบนน้ี
ของคำาวา	 “อันดาคัตโตะ(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )”	 ดังนี้คือ	 สวน
นูน(นูน),	สวนหลบ(หลบ),	หรือสวนเวา(เวา)ท่ีอยูในช้ินงานหรือ
ผลิตภัณฑท่ีจะขึ้นรูปดวยแมพิมพ(ทั้งที่อยูดานในหรือดาน
นอกชิ้นงาน)	 แลวสงผลใหภายหลังการขึ้นรูปแลวไมสามารถที่
จะปลดหรือนำาชิ้นงานที่มีรูปราง-รูปทรงนั้นๆเคลื่อนที่ออกจาก
แมพิมพไดโดยวิธีธรรมดาท่ัวไปในแนวแกนเดียวกันกับทิศทาง
ของการเคลื่อนที่เปด-ปดแมพิมพ		
	 ซ่ึงอาจจำาเปนตองออกแบบแกไขและกำาจัดรูปทรง-รูปราง
ที่เปน	 “อันดาคัตโตะ(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )”	 ของผลิตภัณฑนั้น
ให  หมดไป โดย ยั งคงหน  าที่ ก า รทำ า ง านหรื อฟ  งก  ชัน
(FUNCTION,	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 คิโน)ไวเชนเดิม(ชิ ้นงาน
บางรูปทรงสามารถทำาการจัดวางชิ้นงาน-การกำาหนดเสน
แบงสวนหรือเสนแบงผิวใหมแลวทำาใหสวน	“อันดาคัตโตะ”	
ถูกกำาจัดไปได)หรือออกแบบแมพิมพใหมีกลไกท่ีเหมาะสม
เพื ่อชวยใหสามารถขึ ้นรูปชิ ้นงานที ่ม ีสวน	“อันดาคัตโตะ
(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )”	 ทั ้งแบบที่อยู ภายในและหรือภายนอก
ชิ้นงานนั้นได	 โดยไมทำาใหเกิดความเสียหายกับแมพิมพและ
ชิ้นงานดวย

พูดจาภาษา       แม่พิมพ์
(                             , Talk KANAGATA)

โดย	อํำานาจ	แกวสามัคคี

(ญี่ปุน)

ตอน	อันดาคัตโตะ	หรือ	อันดะคัตโตะ(																												หรือ																					)	ตอนท่ี2,	
ในความหมายท่ีเก่ียวของกับแมพิมพซ่ึงช้ินงานถูกข้ึนรูปจากวัสดุท่ีมีสถานะเปนของไหล

รูปที่	1	ภาคตัดขวางของแมพิมพ,	วัฏจักรการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานหรือผลิตภัณฑโดยวิธีธรรมดาทั่วไปสำาหรับชิ้นงานที่ไมมีสวน	
“อันดาคัตโตะ”	โดยเครื่องฉีดแบบแนวตั้ง(รูปจาก	http://ameblo.jp)

แมพิมพเคลื่อนที่ปดและฉีด
น้ำาพลาสติกเขาสูแมพิมพ

น้ำาพลาสติกถูกฉีดเขาสูแมพิมพ ชิ้นงา	นที่แข็งตัวแลว สวน	“คอร”	ของแมพิมพ
แผนปลดและแกนปลดชิ้นงาน

แมพิมพเคลื่อนที่เปดภายหลังที่ชิ้น
งานไดรับการหลอเย็นและแข็งตัว

แผนปลดชิ้นงานเลื่อนขึ้นใหแกนปลดชิ้นงาน
ดันปลดชิ้นงานออกดาน	“คอร”	ของแมพิมพ

ทิศ
ทา
งเ
คล
ื่อน
ที่ป

ดแ
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	 รูปที่	 2	 ภาคตัดขวางบางสวนและทั้งหมด
ของแมพิมพ,	วัฏจักรการฉีดขึ ้นรูปชิ ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑโดยวิธีธรรมดาท่ัวไปสำาหรับชิ้นงานท่ี
ไมม ีส วน	 “อ ันดาคัตโตะ”	 ในเคร ื ่องฉีดแบบ
แนวนอน	และมีวัฏจักรเชนเดียวกับรูปที่1(รูปจาก	
http://mnagata.net/blog	และ	http://monoist.
atmarkit.co.jp)

	 รูปที่	3	ตัวอยางบางสวนของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑที่มีสวน	“อันดาคัตโตะ(																							)”	ในลักษณะตางๆ	กัน
ทั้งนี	้ทิศทางการเคลื่อนที่เปดและปดแมพิมพรวมทั้งการปลดชิ้นงานออกจากชิ้นสวนแมพิมพที่เรียกวา	“คอร”

(CORE,										,										,	โคอะ)แสดงในทิศทางแนวตั้งหรือตามแกน	“Y”

ชิ้นงานที่กำาลังถูกดันปลดออกจากแมพิมพ

แนวเสนแบงสวนหรือ
เสนแบงผิวของแมพิมพ

ทิศทางเคลื่อนที่ปดและเปดของแมพิมพ

ทิศทางเคลื่อนที่ปดและเปดของแมพิมพ

โครงสรางแมพิมพสำาหรับชิ้นงานที่ไมมี	“อันดาคัตโตะ”

เสนแบงสวนที่ทำาให
เกิด	“อันดาคัตโตะ”

เสนแบงสวนที่ไมทำาให
เกิด	“อันดาคัตโตะ”

ชิ้นงานตามรูปที่	1	จะเกิด	“อันดาคัตโตะ”ถาหาก
กำาหนดเสนแบงสวน-แบงผิวแมพิมพ(PL)ไมเหมาะสม

ชิ้นงานตามรูปที่	1	จะมีสวน	“อันดาคัตโตะ”
ถาหากสวนดานลางของชิ้นงานเปลี่ยนไปดังนี้

“อันดาคัตโตะ”

สวนน	ู	น

“อันดาคัตโตะ” “อันดาคัตโตะ”

สว	นเวา สว	น	หลบ

สวน	"คอร"
ชิ้นงาน	ที่	กำาลัง	ถูก	ดัน	ปลดออก	จาก	แมพิมพ
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รูปที่	4	ตัวอยางการออกแบบแกไขชิ้นงาน	และหรือเปลี่ยนแปลงแนวเสนแบงสวน-แบงผิว	(PARTING	LINE	:	PL,
																																							หรือ															หรือ																																																							หรือ																											หรือ																											,	

พาติงงุไรน	หรือ	บุงคัทซึเม็น	หรือ	บุงคัทซึเซ็น)ของแมพิมพ
	 การออกแบบแกไขนี้ก็เพื่อกำาจัดสวน	 “อันดาคัตโตะ”	ที่เปนอุปสรรคออกไปจากชิ้นงาน	 โดยที่ชิ้นงานยังคงหนาที่การทำางาน
ไดเหมือนชิ้นงานเดิม	 รวมทั้งชวยหลีกเลี่ยงการออกแบบและผลิตแมพิมพที่ตองมีกลไกซับซอนมากยิ่งขึ้นสำาหรับชวยใหการผลิต
ชิ้นงานที่ยังคงมีสวน	 “อันดาคัตโตะ”	 นั้นๆได	 ซึ่งการแกไขตามรูปที่	 4	 นี้	 เปนการแกไขจากชิ้นงานบางสวนที่มีสวน	 “อันดาคัตโตะ”	
ในรูปที่	3	ที่ผานมา	และในรูปนี้ก็มีการเคลื่อนที่เปดและปดแมพิมพและการปลดชิ้นงานแสดงในแนวแกนตั้งเชนกัน

	 รูปที่	 5	 ภาคตัดขวางแบบ	 3	 มิติของตัวอยางการออกแบบแกไขผลิตภัณฑ	 ซึ่งเปนชิ้นสวนตัวโครงครอบอุปกรณที่ผลิตดวย
กระบวนการหลอฉีดขึ้นรูป	เพื่อแกไขปญหาและกำาจัดอุปสรรคในการออกแบบ-ผลิตแมพิมพที่เกิดจาก	“อันดาคัตโตะ”
	 จากรูปยอยที่	 1	 เปนรูปรางชิ้นงานดั้งเดิมที่มีปุมซึ่งมีลักษณะเปน	 “อันดาคัตโตะ”	อยูสองตำาแหนง	จึงทำาใหไมสามารถหลอ
ฉีดขึ้นรูปได,	สำาหรับอีกทางเลือกหนึ่งตามรูปยอยที่	 2	นี้	 ในการออกแบบแกไข	จะทำาไดดวยการจัดวางตำาแหนงของสวนปุมทั้งสอง
ใหมใหมาอยูทางดานนอกเพื่อกำาจัดสวน	 “อันดาคัตโตะ”,	 สวนรูปยอยที่	 3	 ซึ่งมีสวนปุมเชนเดียวกันกับชิ้นงานดั้งเดิม	 แตจะแกไข
โดยทำาใหมีชองเปดทะลุสวนผนังดานลางเพื่อใหชิ้นสวนแมพิมพลอดผานเขามาแทนที่สวน“อันดาคัตโตะ”	ในขณะหลอฉีดขึ้นรูปได,	
สวนรูปยอยที่	 4	 จะแกไขโดยใหสวนปุมทั้งสองยืดขยายยาวลงไปจนถึงสวนผนังดานลางของตัวโครงครอบอุปกรณนี้เพื่อกำาจัดสวน	
“อันดาคัตโตะ”	 โดยท่ีไมตองทำาการเพ่ิมสวนแกนของแมพิมพเขาไปเชนเดียวกันกับรูปรางช้ินงานในรูปยอยท่ี	 5	 ซ่ึงเปนช้ินงานท่ีนำาเสนอ
แทนรูปแบบอื่นที่ใชมวลโลหะในการผลิตตอชิ้นมากเกินไป		

จัดวางชิ้นงานและกำาหนดแนวเสนแบงสวน
-แบงผิวเพื่อกำาจัดสวนที่เปน	“อันดาคัตโตะ”

แกไขตำาแหนงครีบระบายความรอนและอื่นๆเพื่อกำาจัด
ปญหา	“อันดาคัตโตะ”	ในชิ้นงานที่จะหลอฉีดขึ้นรูป

ออกแบบเปลี่ยนแปลง
ชิ้นงานใหเปนรูทะลุ

กำาจัดปัญหา“อันดาคัตโตะ”

ชิ้นสวนแมพิมพ

แบบภาคตัดขวาง

1)	สวนปุมที่เปน
“อันดาคัตโตะ”

3)	คงสวนปุมไวแตเพิ่มชองวาง
เพื่อกำาจัด	“อันดาคัตโตะ”

2)	ยายสวนปุมเพื่อกำาจัด
“อันดาคัตโตะ”

4)	เพิ่มความยาวสวนปุม
เพื่อกำาจัด	“อันดาคัตโตะ”

เมื่อเปดแมพิมพ	สวน“อันดาคัตโตะ”	จะถูก
ดึงใหเสียหายจึงตองเพิ่มชิ้นสวนสไลดคอร

กลไกของชิ้นสวน
สไลดคอรกับแองกูลารพิน

5)	สวนปุมคลายรูปที่	4	แตลด
มวลโลหะที่ใชหลอฉีดขึ้นรูปได

แมพิมพเปดออกแลวแองกูลารพินจะสงแรงดัน
ใหสไลดคอรเลื่อนถอยออกจากสวนอันดาคัตโตะ

1 2 3

54

ชิ้นงาน แองกูลารพิน

สไลดคอรเลื่อนตามแนวนอน

ชิ้นงาน

สไลดคอร สไลดคอรเลื่อนออก แกนปลดชิ้นงาน

รูปที่	6	ภาคตัดขวางบางสวนของการใชชิ้นสวน	“สไลดคอร”	หรือแกนแบบเลื่อนเคลื่อนที่ได	(SLIDE	CORE,		
																								,																									,	ซุไรดโคอะ)	รวมกับช้ินสวน	“แองกูลารพิน”	หรือ	แกนเอียงองศา(ANGULAR	PIN,	

																																											,																															,	แองงิว-ระปน)	เพื่อแกปญหาสวน	“อันดาคัตโตะ”	ที่เปนรูในชิ้นงาน
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	 รูปท่ี	7	ภาคตัดขวางอยางยอและขยายของลักษณะโครงสรางและกลไกตางๆในแมพิมพ	สำาหรับเลือกใชกับสวน	“อันดาคัตโตะ
(																								)”	ที่แตกตางกัน	เพื่อทำาใหสามารถออกแบบ-ผลิตแมพิมพสำาหรับขึ้นรูปชิ้นสวนที่มีความซับซอนนั้นๆได	

ซึ่งเรียงลำาดับความกาวหนาของการฉีดขึ้นรูปจากซายมือไปขวามือ
	 หากทานใดสนใจอยากทราบคำาศัพทเทคนิคแมพิมพสามารถติดตอไดที่กองบรรณาธิการ	 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

 

ชิ้นสวนแมพิมพ	“แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได”	ที่อยูภายนอกชิ้นงาน

ชิ้นสวนแมพิมพ	“แบบเลื่อนเคลื่อนที่เอียงองศาได”	ที่อยูภายในชิ้นงาน

ชิ้นสวนแมพิมพ	“แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได”	ที่อยูภายในชิ้นงาน

ชิ้นสวนแมพิมพ	“แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได”	ที่ฝงตัวอยูในสวนแควิตี้และอยูภายนอกชิ้นงาน
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 อีกหนึ่งนวัตกรรมใหมที่มนุษยไดเลียนแบบธรรมชาติ	 สรรสรางใบไม
สังเคราะหท่ีทำาหนาท่ีเลียนแบบ	 ‘ใบไม’	จริงไดอยางไมผิดเพ้ียนเปนคร้ังแรกของ
โลก	สามารถสังเคราะหแสงและผลิตออกซิเจนไดเองเหมือนกับใบไมในธรรมชาติ	
ใบไมเทียมท่ีวาน้ี	 สามารถดูดซับน้ำา	 และคารบอนไดออกไซด	 แลวผลิตออกซิเจน
เชนเดียวกับตนไมในธรรมชาติจริงๆ	แนวคิดใบไมเทียมเชนนี้	จะทำาใหความฝน
ที่มนุษยจะเดินทางไกลในอวกาศ	 หรือออกไปสรางอาณานิคมในอวกาศมี
ความเปนจริงมากขึ้น
	 ผลงานใบไมเทียมนี้มีชื ่อวา	Silk Leaf	คือ	ชื่อแผนใยสังเคราะหทาง
ชีวภาพที่เกิดจากการสกัดสาร	 Chloroplasts	 จากเซลลของพืชจากนั้นนำาไป
ผสมผสานกับโปรตีนจากไหมซึ่งเปนโปรตีนที่มีความเสถียร	 ผลลัพธที่ไดทำาให
เกิดวัสดุสังเคราะหทางชีวภาพตัวใหมท่ีดูดซับน้ำาและคารบอนไดออกไซด	
พรอมปลอยกาซออกซิเจน	เฉกเชนเดียวกับใบไมจริง	
 Julian Melchiorri เจาของผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้	 อธิบายเพิ่มเติมวา	
“ตนไมไมสามารถเติบโตในท่ีท่ีแรงดึงดูดเปนศูนย	 Silk	 leaf	 มีแนวคิดท่ีแตกตาง
จาก	 งานวิจัยของ	 NASA	 ที่จะผลิตออกซิเจนสำาหรับการเดินทางทองอวกาศ	
เพื่อใหเรามีชีวิตอยูไดในอวกาศอยางสิ้นเชิง	ดวยวิธีคิดใหมวัสดุแบบใหมนี้จะ
ทำาใหเราสามารถสำารวจอวกาศไดมากกวาที่เราทำาไดอยูในปจจุบัน”
	 สำาหรับโครงการ	 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
	 นอกจากน้ี	 Julian	 ยังมีแนวคิดในการนำาวัสดุไปใชกับส่ิงแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น	 เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหกับอากาศที่อยูโดยรอบ	 เชน	 โคมไฟ
ภายในบาน	 แผนปดผิวรอบอาคาร	 ฯลฯ	 แถมดูดซับกาซพิษอยางคารบอนได
ออกไซดไปดวย	ที่สำาคัญ	Silk	Leaf	มีน้ำาหนักเบา	ใชพลังงานนอย	สามารถนำา
ไปใชงานไดงาย	อีกหน่ึงแนวคิดท่ีมนุษยนำาธรรมชาติมาเปนตนตอแรงบันดาลใจ
ในการสรรสรางนวัตกรรมทางชีวภาพเพื่อโลกที่สะอาด	 บริสุทธิ์	 หลังจากที่เรา
ทำาลายโลก	(ในทางออม)	จากการบริโภคที่ขาดจิตสำานึกเรื่องสิ่งแวดลอม
	 โคมไฟ	Silk	Leaf	เปนโคมไฟ	ท่ีใหแสงสวาง	น้ำาหนักเบามากๆ	ใชพลังงาน
นอยนิด	 และแสงสวางจากโคมไฟยังชวยผลิตออกซิเจนไดดวย	 บานก็จะไดทั้ง
แสงสวาง	 และออกซิเจน	 นอกจากนั้นในพื้นที่ที่ใหญขึ้น	 มันสามารถนำามาใช
ในพ้ืนท่ีภายนอก	 เชน	ผนังภายนอกของอาคารในเมือง	 ก็จะชวยดูดซับคารบอน
ไดออกไซดในเมือง	 และเพ่ิมออกซิเจนใหกับผูคนท่ีอาศัยในเมืองมีอากาศบริสุทธ์ิ
มากข้ึน	ชวยกรองอากาศเสียจากภายนอก	และเพ่ิมออกซิเจนใหกับภายในอาคาร

แหลงอางอิง
1. http://www.dezeen.com/2014/07/25/movie-silk-leaf-first-man-made-synthetic-
biological-leaf-space-travel/
2. http://www.creativemove.com/design/silk-leaf/
3. http://www.iurban.in.th/inspiration/the-first-man-made-biological-leaf/

Innovation Today

ใบไมเทียมฝมือมนุษย์	สามารถ									
                สังเคราะห์แสงและ
  ผลิตออกซิเจนไดเอง

นวัตกรรมวัน นี้ โดย จ.จ้อ the.jor@hotmail.com
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Windows 8.2 กับการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของ
ปุม Start หลังจาก	Windows	 8	 โดนโจมตีอยางหนัก	 โดย
เฉพาะการขาดหายไปของปุม	 Start	 ทำาใหไมโครซอฟทเรง
พัฒนาโอเอส	Windows	8.1	พรอมนำาปุม	Start	กลับมาประจำา
การเชนเดิม	 แตการกลับมาครั้งนี้ไมสามารถเรียกใชงานเมนู
ตางๆไดเหมือนกอน	อยางไรก็ดีคาดวาในป	2014	จะโอเอสใหม
อยาง	Windows	8.2	เกิดขึ้น	พรอมพัฒนา	Modern	UI	ให
การใชงานงาย	สะดวกสบายตอผูใช
 

Smartwatch	 ในป	 2013	 เราไดเห็นความพยายามจาก
หลายคายไอทีช้ันนำาท่ีจะผลักดันให	 Smartwatch	 สามารถตอบ
โจทยผููใชท่ัวไปแทนท่ีการใชสมารทโฟน	 แตเน่ืองจากแอพพลิเคช่ัน
จำานวนมากยังไมรองรับการใชงานควบคูกับ	 Smartwatch	 และ
ฟเจอรโดยทั่วไปยังวนเวียนอยูเพียงการแจงเตือน	ฉะนั้นในป	
2014	จึงเปนโอกาสที่หลายคายที่เปดตัว	Smartwatch	ไปแลว
อยาง	 Samsung,	 Sony	 และ	 Pebble	 จะไดตอยอดอุปกรณ
สวมใส	ขณะเดียวกันเราก็จะไดเห็น	Smartwatch	จาก	Google	
และ	Apple	เปดตัวอยางเปนทางการเสียที

Chrome OS จะมีลักษณะคล้าย Windows มากข้ึน
ในป	2014	คอมพิวเตอร	Chromebook	และระบบปฏิบัติการ	
Chrome	OS	จะเขามามีบทบาทในตลาดโนตบุคมากขึ ้น	
เนื่องจาก	 Google	 ตั้งเปาพัฒนาแอพพลิเคชันแบบออพไลน
สำาหรับ	Chrome	OS	มากข้ึน	 ควบคูกับการพัฒนาแพลตฟอรม
ใหสามารถแข งขันในตลาดได อย างมีประสิทธิภาพบน	
Chromebook	ตลอดจนแท็บเล็ตแบบไฮบริดรุนใหม

สมาร์ทโฟนหน้าจอความละเอียดสูง และหน้าจอ
โค้งงอมากข้ึน ปจจุบันเราจะเห็นไดวาสมารทโฟนมีการพัฒนา
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	โดยมีผูนำาเทรนดอยาง	Samsung	และ	LG
 

ในปี 2013 ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมาย และในปี 2014 ที่กํำาลังจะ
มาถึงยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์รุ ่นต่อยอดจากรุ่นเก่ารอคอยที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเราไปดูกันซิว่า เทรนด์เทคโนโลยีของปี 2014 จะมี “ของเล่นใหม่” ใดที่น่าสนใจบ้าง

เทรนด์ เทคโนโลยีท่ีท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2014



สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย		ไดดํำาเนินการโครงการจัดทํำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์		โดยการสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทํำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์	จํำานวน	2	สาขา	ประกอบดวย	สาขาแม่พิมพ์โลหะและสาขา
แม่พิมพ์พลาสติก		เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและเหมาะสมกับประเทศไทย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป	2558		

สาขาแม่พิมพ์โลหะ	ประกอบดวย
								1.	อาชีพชางออกแบบแมพิมพปมโลหะ

								2.	อาชีพชางผลิตชิ้นสวน	อุปกรณแมพิมพปมโลหะ

								3.	อาชีพชางปรับประกอบแมพิมพปมโลหะ

								4.	อาชีพชางตกแตงผิวแมพิมพ

								5.	อาชีพชางซอมบำารุงรักษาแมพิมพปั๊มโลหะ

สาขาแม่พิมพ์พลาสติก	ประกอบดวย
								1.	อาชีพชางออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก

								2.	อาชีพชางผลิตชิ้นสวน	อุปกรณแมพิมพฉีดพลาสติก

								3.	อาชีพชางปรับประกอบแมพิมพฉีดพลาสติก

								4.	อาชีพชางขัดเงาแมพิมพ

								5.	อาชีพชางซอมบำารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก

โครงการจัดทํํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
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factory Outlook

"จักร กลอุตสาหกรรม"
 	บริษัท	ไทย	โมลด์	แอนด์	ดาย	จํำากัด

โดย	คุณภานุรุจ	มงคลบวรกิจ

 Q : ช ่วยแนะนํำาหน ่อยครับว ่าบริษัทมีความ
เป็นมายังไง?  
 A : บริษัท ไทยโมลดแอนดดาย จำากัด	 เกิดจากการ
บมเพาะทางการศึกษาของผมสมัยเรียนครับ	ตั้งแตการศึกษาที่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตพระนครเหนือ	สาขาชาง
ผลิตเครื่องมือและแมพิมพ	จนศึกษาตอวิศวกรรมศาสตร	สาขา	
TOOL&MATERIAL	ENGINEER	ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เริ ่มต้นทํำํำาธุรกิจจาก
ตัวตนเอง จากการลองถูกลองผิด โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค สร้างจุดขายด้วยความต่าง จนกระทั ่ง
ประสบความสํำาเร็จ 
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factory Outlook

จนสรางหลังคาอาคารจอดรถ	 มันเลือกไมไดครับ	 เพราะเรา
เริ่มตนจากคำาวา	 โนเนม	 จนผมเริ่มตัดสินใจซื้อเครื่อง	 cnc	
maching	 center	 มือสอง	 จุดนี้ละครับ	 คือจุดเริ่มตนของการ
เรียนรู	 จากการลองผิดลองถูก	 เริ่มตนจากการรับจางกัดงาน	
basic	machining,	spare	part	และรับซอมแมพิมพฉีดพลาสติก	
จากเครื่องจักรตัวเดียว	 ก็มีสอง	 สาม	 และสี่	 จนปจจุบันนี้	 เรา
เขาสูปที่	8	มีเครื่องจักรทำาแมพิมพ	ครบถวนทุกประเภท	จนพูด
ไดวา	one stop service of mold and die 

Q : ป ญหาและอุปสรรคของผู ้ ประกอบการ
ที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับ   
 A : สวนตัวผมเอง	มองวามี	3	อยางครับ	
 1.ลูกคา	 ลูกคาเปนตัวแปรสำาคัญกอนท่ีจะมาลงทุน	 คือ
ถาเรามีของขาย	เราจะตองมีผูซ้ือ	ถึงแมวาผลิตสินคาออกมาแลว	
ลูกคาไมสนใจ	 ก็จะไมสำาเร็จ	 ปญหาของผูประกอบการเบ้ืองตน
คือตองหาลูกคา	 และตองเปนลูกคาที่มีกำาลังซื้อดวย	 ผมจะ

พยายามมองลูกคาที่เปนตางชาติ	 ลูกคากลุมนี้จะมีกำาลังซื้อ
สินคาเราจะเห็นไดวา	โรงงานแมพิมพบางแหง	ทำาไมถึงไมเติบโต	
เพราะโรงงานดังกลาวทำางานในราคาต่ำา	ผมเปนคนหนึ่งที่มอง
แตแรกวา	 เราจะตองทำางานในราคาท่ีเราอยูได	 มีกำาไร	 ไมใชมา
ตัดราคากัน	 เพราะฉะนั้นลูกคาที่ดีและมีกำาลังซื้อ	 คือสิ่งสำาคัญ	
 2.เงินลงทุน	 เงินลงทุนสำาหรับการทำาแมพิมพ	 ทำา
โรงงานผลิตแมพิมพ	 ตองใชเงินลงทุนที่สูงมาก	 เนื่องจากราคา
เครื่องจักร	ซึ่งตรงนี้มันตองใชระยะเวลาในการสะสม
 3.คนหรือพนักงาน	เปนปญหาท่ีเกิดหลังจาก	2	ขอแรก	
คนในสาขานี้ตองฝกขึ้นเองครับ	 ถึงแมจะเรียนศึกษามาก็ตาม	
ใชวาจะมาทำางานไดเลย	 อีกทั้งสาขานี้เด็กนักเรียน	 สนใจเรียน
นอยมาก

พระจอมเกลาธนบุรี	 สิ่งที่ไดเรียนรู
และศึกษา	 ทำาใหไดเริ ่มทำางาน
ตำาแหนงวิศวกรในโรงงานผลิต
แมพิมพพลาสติกเชื้อสายญ่ีปุ น	
เป นจุดเริ่มต นของทั้งหมดครับ	
เพราะทุกๆเดือนหลังจากเงินเดือน
ออก	 ผมจะฝากเงินกับภรรยาผม	
ทุกเดือนๆละ	 10,000	 บาทครับ	
ตลอด	5	ป	ตองขอขอบคุณ	ภรรยา
ผม(ตอนนี้)จริงๆ	 ที่ทำาใหผมพอมี
เงินเก็บ	 เริ่มตนทำาธุรกิจนี้ครับ	 แต
ทุกอยางมันไมราบเรียบ	 มีผิดหวัง	
มีสมหวัง	มีเสียใจ	ชวงเร่ิมตน	ผมทำา
ทุกอยาง	 ตั้งแตงานยายเครื่องจักร	
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ความสำาเร็จมาจากการลงมือทำาหรือปฏิบัติ	 ความสำาเร็จมีหลาย
อยางครับ	 ถาเรื่องเรียนคือการศึกษา	 อยากสำาเร็จก็ตองอาน
หนังสือ	 โดยตองทำาดวยตนเอง	จำาไววา	ความสำาเร็จ	มาจาก	
inspiration	20%	ที่เหลือ	perspiration	80%
	 และจากการท่ีตองทำางานทุกประเภท	 ในระยะแรก	 ทำาให
ผมจะมีคติอีกขอที่อยูในใจเสมอ	คือ	"ภายใตพระอาทิตยดวง
นี้ ไมมีอะไรที่ขาพเจาทำาไมได”	คิดแบบนี้ครับ	จึงมีทุกวันนี้
	 ทั้งนี้	ความสำาเร็จ	สวนหนึ่งของเรามาจากทำากรรมด	ี
คิดดี	ประพฤติดีนะครับ	 เพราะตอใหทุกคนประสบความสำาเร็จ
แลว	ก็มีกฎอีกขอ	ท่ีศักด์ิสิทธ์ิและเท่ียงตรงครับ	คือ	กฏแหงกรรม	
	 สวนเนื้องานจริงๆ	 TMD	 เติบโตจากสิ่งที่แตกตาง	 จาก
สิ่งที่เจาอื่นไมทำา	 เริ ่มจากงานซอม	 REPAIR	 และMODIFY	

Q : พอจะบอกจุดเด่นของบริษัทที่แตกต่างจาก
คู่แข่งได้มั้ยครับ ?  
 A : จุดเดนของเราคือ	จิ๋ว จึงตองทำาผลงานออกมาให	แจว 
ครับ	 จิ๋วหมายถึงเรามีความคลองตัวในการทำางาน	 และ
ยืดหยุน flexible ในการทำางาน	สามารถปรับเปลี่ยนจากงาน
ที่	 1	 ไปงานที่	 2	 ไดอยางรวดเร็ว	 เพราะงานแมพิมพ	 งานซอม
แมพิมพ	มีเวลาคอนขางจำากัด	และดวนเสมอ	จึงตอบสนอง
ความตองการลูกคาไดครับ	ยิ่งทำางานกับลูกคาญี่ปุน	เวลาเปน
สิ่ งสำาคัญตองตรงกับเวลาท่ีเราสัญญาไว  กับลูกค า 
นี่คือจุดเดนของคำาวาจิ๋วครับ
	 สวน	 แจว	 คือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เครื่องจักรทำา
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	สามารถเจียรนัยความราบพิกัดอยูท่ี	0.005มม.	ซ่ึง
ถือวานอยมาก	อันนี้คือ	สิ่งที่แจว	ครับ	การซื้อเครื่องจักร	แตละ
เครื่องของเรา	 คอยๆเก็บเงิน	 ซื้อทีละเครื่องครับ	 เราไมไดมี
เงินลงทุนมากครับ	

Q : กลยุทธ์ในการดํำาเนินงานให้ประสบความ
สา เร็จล่ะครับ? 
A : ความสำาเร็จมาจากคติประจำาใจครับ	คติแรก	“จุดกอให
เกิดเสน”	คือ	ถาจะลากเสนตรงหรือโคง	คุณตองมีจุดกอน	คือ
เอาปากกามาจุดที่กระดาษ	 แลวลากจึงกอเกิดเสน	 หมายถึง	
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เคร่ืองจักร	ดวยบุคลากร	อยางตอเน่ือง	เพ่ือรักษาฐานลูกคาเกา
ใหไดกอนที่จะเปด	 AEC	 ครับ	 เพราะการนำาเขาภายในกลุม
อาเซียนจะเสรีครับ	หากมองผลกระทบระยะส้ันภายใน	5	ป	ผม
วามีผลกระทบนอย	ตอโรงงานแมพิมพ	 เนื่องจากแมพิมพเปน
งานที่ใชฝมือและเทคโนโลยีเปนงาน	 UNIQUE	 ทำาเพียง
จำานวนนอย	 จะไมคุมตอการขนสงทางไกลและงานแมพิมพ
เปนงานบริการอยางหน่ึง	 หากลูกคาอยูในประเทศไทย	 โรงงาน
ที่บริการจำาเปนตองอยูไมไกลลูกคาครับ
	 แตเม่ือเปด	AEC	แลว	มองใหเปนเร่ืองดีครับ	กลุมแรงงาน	

จะเขามาทำางานในประเทศไทยมากขึ้น	 เนื่องจากคาแรงบาน
เราสูงกวาเพ่ือนบาน	ทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน	กลุมเทคโนโลยี
จากเพ่ือนบาน	เชน	สิงคโปร	มาเลเซีย	การนำาเขาเคร่ืองจักร	หรือ
วัตถุดิบจะเปนประโยชนตอโรงงานแมพิมพเหมือนกัน

 Q : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรวม
กลุ ่มก ันของผู ้ประกอบการเป ็น  Cluster กลุ ่ม
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ครับ  ?
 A : วันน้ีผู ประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพได รวม
กลุ มเปนคลัสเตอรเพื่อเปนแลกเปลี่ยนประสบการณธุรกิจ
และเปนที่ปรึกษาระหวางกันในกรณีที่เกิดปญหาทั้งเรื่องการ
ออกแบบ	 แมพิมพ	 และปญหาดานการตลาด	 ซึ่งในอนาคต
คาดวาการรวมกลุ มของอุตสาหกรรมจะมีความเขมแข็ง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
	 “กลุ มคลัสเตอร ต องรวมตัวด วยความสนิทของ

แมพิมพฉีดพลาสติก	ที่ไมมีแบบงาน	แบบแมพิมพ	สวนใหญที่
ทำาเปนแมพิมพจากตางประเทศครับ	เราก็สามารถแกะรายละเอียด
ขึ้นมาเปนแบบชิ้นงานได	ดวยเครื่องจักรในโรงงานที่มีอยูครับ

Q : สภาวะแม ่พิมพ ์ ในมุมมองของท ่ านทั้ ง
ปจจุบันและอนาคตจะเป็นยังไงครับ? 
A : สภาวะแมพิมพปจจุบันมีแนวโนมเติบโตตอเน่ืองครับ	
เพราะรอบตัวเราแทบทุกอยางเกิดจากแมพิมพ	 ดังนั้นเปนสิ่งที่
จำาเปนตอการใชชีวิตประจำาวัน	 ถึงแมประเทศจีนจะเขามา

เปนคูแขง	 แตโรงงานแมพิมพจีนไมสามารถบริการหลังการ
ขายไดตลอด	ถึงจุดหนึ่ง	ลูกคาเราที่เปนคนไทยดวยกันเอง	จะ
มองวาทำาไมตองอุดหนุนตางชาติ	 ลูกคาจะกลับมาอุดหนุน
คนไทยดวยกันเอง	 ถาหากโรงงานจีนเขามาผลิตแมพิมพใน
ไทย	 ใชคนไทย	ผมเช่ือวาโรงงานสัญชาติจีนไมสามารถสูโรงงาน
สัญชาติไทยได	 เพราะวาทุกอยางตนทุนเทากัน	 ยังไงเราก็สูได	
แมพิมพที่มาจากจีนราคาถูกแตก็มีขอดอย	 เราตองหาขอดี
ของเรา	สวนสภาวะอนาคตอยูที่ภาครัฐ	ตองรักษาการลงทุน
ของตางชาติในสวนภาคอุตสาหกรรมใหอยูในประเทศไทย
ใหไดครับ	

Q : แล้วมีความพร้อมเกี่ยวกับ AEC ยังไงบ้างครับ 
จะตั้งรับยังไง? 
A : โรงงานแมพิมพสัญชาติไทย	 จะตองทำาผลงานที่ดีและ
มีคุณภาพ	 เหมาะสมตอราคาและพัฒนาระบบการผลิต	 ดวย
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ผูประกอบการ	 และตองผูกพันกันจริงๆ	 แตถาอยูดีๆ	 ไปจับกลุม	
โดยท่ีผูประกอบการไมไดรูจัก	 ไมไดสนิทกัน	 ก็จะทำาใหประสานงาน
กันลำาบาก	 คือความสัมพันธตองหยั่งรากลึก	 ถึงจะมีการแชร
ความรู	ทักษะของการทำาแมพิมพรวมกัน”
	 เขาบอกวา	 คลัสเตอรอุตสาหกรรมเกิดขึ้นไดยาก	 อยาง
ทุกวันนี้	กลุมคลัสเตอรมีหลาย	กลุม	หนึ่ง	ใน	นั้น	ที่	เขา	คุนเคยมี
สมาชิกประมาณ	5-6	บริษัท	เวลามีปญหาการออกแบบ	ปญหา
เกี่ยวกับแมพิมพ	 หรือลูกคาก็จะพูดคุยและเปลี่ยนกัน	 แตถา
กลุมมองแตจะเอากำาไรเพ่ือใหคลัสเตอรของตัวเองเจริญเติบโต	
โอกาสท่ีจะสำาเร็จก็ยาก	เพราะตองทำาดวยใจจริง	โดยท่ีไมหวังผล

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

Q : แล้วปญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขคืออะไรครับ? 
A : ปญหาเรงดวนก็คือ	ตองพัฒนาคนครับ	ตองจัดการอบรบ	
สถาบันไทย-เยอรมันตองสรางคนมากขึ้น	 หนวยงานทางการ
ศึกษาในสายอาชีวะ	ตองสรางเด็ก	ออกมาใหมากที่สุด	รัฐบาล

จะตองสงเสริมใหเด็กเขาไปเรียนในสายอาชีพใหมากกวานี้	
ประเทศจะพัฒนาประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม	ตองมีคน
รองรับในภาคอุตสาหกรรม	อันนี้คือปญหาเรงดวนเพราะทุกที่
ก็มีปญหาเรื่องคน	 พอชางเทคนิคขาด	 ก็มีการดึงตัวกัน	 การ
แยงงานกัน	 มีการแยงคน	 มีการเพิ่มเงินเดือน	 เพื่อดึงดูดใหมา
ทำางานที่ตน	คือ	DEMAND	มากกวา	SUPPLY	ในเรื่องของคน	
ทั้งนี้คนไทยในปจจุบัน	 มีลูกกันชา	 และเริ่มมีลูกกันนอยลง	
ประชากรในประเทศจะลดลงเปนปญหาตอเนื่องถึงอนาคต	
นาจะเปนแผนระยะยาวของรัฐบาลครับ	 วาตองสรางคนให
มากกวาความตองการของภาคอุตสาหกรรม	
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	 หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหารแบบ
ใสกลองโฟมกันใชไหมละ	 เพราะสะดวก	รวดเร็ว	กินที่ไหนก็ได	
ประหยัดเวลาทำาอาหาร	 และที่สำาคัญทานเสร็จก็ไมตองลาง
อีกดวย	แตเพ่ือน	ๆ 	เช่ือหรือไมคะวา	ทามกลางความสะดวกสบาย	
กลองโฟมก็แฝงไปดวยภัยรายที่อาจคราชีวิตคุณไดในท่ีสุด
      

		 โดย	 แพทยผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ	 ไดใหความรูวา	
กลองโฟมที่ใชตามทองตลาดทั่วไป	 (Styrofoam)	 เปนของเสีย
เหลือท้ิงสีดำา	ๆ	จากกระบวนการกล่ันน้ำามันปโตรเลียม	ประกอบ
ดวยสารสไตรีน (Styrene)	มีโครงสรางโมเลกุลคลายฮอรโมน
เอสโตรเจน	(Estrogen)	ในเพศหญิง
	 อาหารตามสั่งที่บรรจุกลองโฟม	 จึงเปนแหลงสะสมสาร
สไตรีน	 ซึ่งเปนสารที่ออกฤทธิ์ทำาใหสมองมึนงง สมองเสื่อม
งายหงุดหงิดงาย มีผลทำาใหประจำาเดือนมาไมปกติ และ
เปนสารกอมะเร็งอีก 3 ชนิด	ถาเปนผูชายรับประทานเขาไป
มาก	ๆ	 มีโอกาสเส่ียงเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก	ขณะท่ีผูหญิง
มีโอกาสเปนมะเร็งเตานม	 และทั้งสองเพศมีโอกาสสูงตอการ
เปนมะเร็งตับ	แมจะไมไดดื่มแอลกอฮอลเปนประจำาก็ตาม
	 สำาหรับสไตรีน	 ถือเปนสารอันตรายท่ีสหรัฐฯ	 เพ่ิงประกาศ
ข้ึนบัญชีสารกอมะเร็ง	 หญิงมีครรภท่ีรับประทานอาหารบรรจุใน
กลองโฟม	 ลูกมีโอกาสสมองเสื่อมเปนเออ	 อวัยวะบางสวน
พิการ	 	 สวนคนทั่วไปถารับประทานอาหารกลองโฟมทุกวัน	

วันละอยางนอย	 1	 มื้อ	 ติดตอกันเปนเวลา	 10	 ป	 จะมีโอกาส
เสี่ยงเปนมะเร็งสูงกวาคนปกติถึง	6	เทา
 ทั้งนี้ ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสารสไตรีนในกล่องโฟม
ได้ง่ายถึง 5 ปจจัยได้แก่
1.	อุณหภูมิท่ีรอนข้ึนหรือเย็นลง	ทำาใหสไตรีนซึมเขาสูอาหารไดสูง
2.	ถาปรุงอาหารโดยใสน้ำามัน	น้ำาสมสายชูแอลกอฮอล	จะดูดสาร
สไตรีนจากกลองโฟมไดมากกวาปกติ
3.	ถาซื้ออาหารใสกลองทิ้งไวนาน	ๆ	ไมไดรับประทาน	อาหาร
จะดูดสารสไตรีนไดมาก
4.	ถานำาอาหารที่บรรจุโฟมเขาไมโครเวฟ	สไตรีนจะไหลออกมา
ในปริมาณมาก
5.	ถาอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกลองโฟมมาก	ๆ	รวมถึงรานไหนตัด

ถุงพลาสติกใสรองอาหาร	 ขอบอกวาไดรับสารกอมะเร็ง	 2	 เดง	
ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติกเลยทีเดียว	
		 แพทยผูเช่ียวชาญ	 กลาวเตือนดวยวา	 อาหารตามส่ังหรือ
ขาวราดแกงกับไขดาวหรือไขเจียวรอน	ๆ	อาจจะไปละลายผนัง
กลองโฟม	 เสมือนรับประทานอาหารคลุกสไตรีนไปดวย	
ถึงกระน้ันไขดิบท่ีวางขายในแผงไขพลาสติก	 สารสไตรีนมีโอกาส
วิ่งเขาในเปลือกไขไดเชนกัน		ถาเลือกไขดิบควรเลือกซื้อจาก
แผงไขกระดาษจะปลอดภัยที่สุด			

	ภัย…กล่อง	โฟม





บริษัท สุนทร โพลิชชิ่ง แอนด์ ไดมอนด์ จํำากัด
SOONTHORN POLISHING & DIAMOND CO., LTD.

รับขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติกทุกชนิด เมลามิล 
ซิ้งค์ อลูมิเนียม โดยช่างผู้ชํำานาญ

149-151 หมูบานดี.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



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL28

	 ขออนุญาตเลาเร่ืองยอนหลังไปราวๆ	8-9	ปท่ีแลว	สมัยน้ันเปนยุคท่ีเฟองฟูมากสำาหรับส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ	CD	หรือ	DVD	
และถาใครเปนนักเบิรนแผน	DVD	ผมเชื่อเหลือเกินวา	จะตองรูจักเทคโนโลยีที่ชื่อ	ไลทสไครบ (Lightscribe)	แนนอน	เทคโนโลยีนี้
เปนการเขียนภาพดวยแสง	 ลงบนดานหนาของแผน	 DVD	 ซึ่งจะทำาให	 DVD	 แผนนั้นมีความเปนเอกลักษณ	 ไมเหมือนใคร
ตามภาพตนฉบับที่ไดออกแบบตกแตงหรือเลือกสรรไว	(ดังรูปที่	1)	ตอมาเมื่อเทคโนโลยีการผลิตฮารดดิสก	และไดรฟเก็บเมมโมรีได
พัฒนาสูงขึ้นและมีราคาถูกลง	 เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของความจุ	จึงทำาให	CD	หรือ	DVD	ที่เคยนิยม	กลับถูกลืมไปพรอมๆ	กับ
ไลทสไครบดวย	 เชนเดียวกับในสมัยกอนนิยมใชคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ	 ตอมาก็เปล่ียนเปนโนตบุก	 และก็กลายเปนแท็บเล็ตในท่ีสุด	
แตมีสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยน	 ไมวากระแสความนิยมจะเปลี่ยนไปเทาใดก็ตาม	 มันจะยังคงมีอยูเสมอ	 คือ	 “ความเปนปจเจก”	 หรือ
ความเปนแบบฉบับสวนตัวที่ไมเหมือนใคร	ตัวอยางงายๆ	เชน	รูปที่เปนสวนตัวบน	Cover	ในหนา	Facebook	Line	หรือ	Desktop	
รวมท้ังเฟอรนิเจอรตกแตงสมารทโฟนรุนลาสุด	หรือเครื่องใชไมสอยตางๆ	ก็ลวนตองการความไมซ้ำาแบบใครแทบท้ังส้ิน

 

รูปที่ 1 เทคโนโลยีไลทสไครบบนแผน DVD
	 ผมเกริ่นมาตั้งนาน	อยาไดแปลกใจวามันจะเกี่ยวของกันกับหัวเรื่องไดอยางไร	 เพราะผมกำาลังจะพูดถึงวา	ปจจุบันมีผูเขาใจ
ถึงระบบความคิดและพฤติกรรมของคน	Generation	 X-Y-Z-C	 เกิดหัวใสคิดผลิตและออกแบบอุปกรณตกแตงบาน	 อาคารสถานที่	
เพื่อใหมีความเปนปจเจกตอบสนองความตองการของมนุษยที่ไมมีขีดจำากัดนั่นเอง	 ใครจะคิดวาเทคโนโลยีเขียนภาพดวยแสงที่เคย
ฮิตในสมัยกอน	 ถูกนำากลับมาดัดแปลงใหเปนการออกแบบผนังตกแตงภายใน	 ภายนอกอาคาร	 หรืออาจจะเปนแลนดมารค	 ปาย
จุดนัดพบ	ฯลฯ	(ดังรูปท่ี	2)	เทคโนโลยีน้ีช่ือวา	Photo Engraving	ซ่ึงหมายถึง	เทคโนโลยีการนำาภาพถายมาแกะลวดลายบนแมพิมพ 
กอนนำาไปหลอบนผนังคอนกรีตใหเกิดลวดลายตามภาพ	ทานเชื่อมั้ยละครับวา	ผนังที่เห็นในรูปที่	 3	นี้เปนผนังคอนกรีต	ที่ขึ้น
ลวดลายดวยการหลอแมพิมพผลิตภัณฑยาง	 สนนราคาตารางเมตรละ	 15,000	 บาท	 สำาหรับวัสดุระดับกลาง	 วากันวาตอหนึ่งเซ็ต
จะใชเวลาในการหลอ	1	วันเลยทีเดียว	หากเปนพื้นที่ขนาดใหญตนทุนจะลดต่ำาลงกวาพื้นที่ขนาดเล็ก	ปจจุบันอาคารสมัยใหม	 เริ่ม
นิยมใชเทคนิคนี้ในการตกแตง	 เนื่องจากตรงตามความตองการอันเปนปจเจกของลูกคา	 เปนลวดลายที่เกิดจากจินตนาการ
ของผูออกแบบ	 ที่สำาคัญสวนที่ฉาบหนาเปนผลิตภัณฑยาง	 จึงมีสมบัติความเปนฉนวนความรอน	 สามารถดูดซับเสียงไดดี	 คงทน	
ไมแตกราว	 หรือหลุดลอนงาย	 สามารถเนรมิตเปนสีเลียนแบบสีของจริงตามธรรมชาติจนแทบไมรูเลยวาเปนคอนกรีต	 หรือบางครั้ง
ก็ใชลวดลายแทนสีสัน	 เนน	 “สัจจะวัสดุเทียม”	อยาเพิ่งแปลกใจกับศัพทคำานี้นะครับ	 เพราะผมเพิ่งจะบัญญัติมันขึ้นมาเอง	แตเดิม
ในแวดวงของสถาปนิกจะมีคำาวา	“สัจจะวัสดุ”	ซ่ึงหมายถึง	การใหผูเพงพิจารณาวัสดุใดๆ	ไดเสพสัมผัสหรือรูสึกไดถึงความเปนธรรมชาติ
ของสีสัน	ลวดลาย	ความมันวาว	ออนนุม	แข็งแกรง	รอยบาก	รอยบิ่น	หรือแตกหักของวัสดุนั้นๆ	ดังนั้น	“สัจจะวัสดุเทียม”จึงคลายกับ
ขางตน	เพียงแตไมใชวัสดุแท	หากแตเปนวัสดุเทียม	ซึ่งใหอารมณเสพสัมผัสเลียนแบบวัสดุแทนั่นเอง

   
 

สรรหามาเลา: 
มาเพ่ิมมูลค่าใหกับ
แม่พิมพ์ยางกันเถอะ

Mould & Die Like สาระ By KNP
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By KNP

Mould & Die Like สาระ

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	 หากไมมีการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง	 อาจจะทำาใหทานเผชิญปญหาท่ีหนักหนวงชนิดท่ีไมอยากพบเจอในชีวิตน้ี
เลยก็เปนได	 ดังนั้นทานผูประกอบการจะตองเริ่มมองหาตลาดใหมๆ	 ทางเลือกใหมๆ	 มุมมองใหมๆ	 ผลิตผลิตภัณฑแบบใหมๆ	 เพื่อ
ใหสามารถแขงขันในตลาดที่นับวันจะมีความเสรีมากขึ้น	นั่นเปนที่มาของการเขียนคอลัมน	“MOULD & DIE LIKE สาระ”	สำาหรับ
คนชอบสาระในฉบับนี้	 โดยไดนำาเสนออีกหนึ่งมุมมองใหมๆ	กับการปรับตัวของสินคาใหทันยุคทันสมัยและตอบสนองความตองการ
ของลูกคา	 เม่ือทานเห็นผลตอบแทนจากการปรับตัวเชนน้ีแลว	 ใยทานไมเร่ิมคิดหากลวิธีการเพ่ิมมูลคาใหกับแมพิมพยางหรือผลิตภัณฑ
ยางของทานบางละครับ	จริงมั้ย	?
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Introduce New Member

ท็อพเลเซอร์ โปรเซสซิ่ง บจก. 

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

อามาโน่ เพรส แมชชีนเนอร์รี่ บจก. 

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

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

ดิจิเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) บจก. 

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	

คิดกัน บจก. 

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

ไดโดะ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) บจก. 

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

คุณชัย  ศรัณย์เกตุ
ลักษณะกิจการ	:	บริการตัดชิ้นงานดวยเลเซอรคัท		2D/3D
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	:	ยานยนต		ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส	
เครื่องใชในครัวเรือน	 เครื่องใชสำานักงาน	 เครื่องใชในอุตสาหกรรมเกษตร
รายการเคร่ืองจักร :	Lacer	Cutting	2D	1	เคร่ือง	3D	2	เคร่ือง,	CAD/CAM
ผลิตภัณฑหลัก	:	ช้ินงาน	2D/3D	เพ่ือเปนช้ินสวนในอุตสาหกรรมตางๆ	เชน	
ชิ้นสวนยานยนต	เฟอรนิเจอรเหล็ก	ชิ้นสวนเครื่องจักรกลการเกษตร	ฯลฯ
ลูกคาหลัก	 :	 1.	 สามมิตร	 มอเตอร	 2.	 ไทยรุง	 ยูเนี่ยนคาร	 3.ไทยซัมมิท		
4.TID		5.AAPICO

คุณพัชอร กิจเจริญทวี
ลักษณะกิจการ :	นำาเขาและจำาหนายเครื่องปมขึ้นรูปโลหะ	.ยี่หอ	AIDA	ประเทศญี่ปุน		 .ยี่หอ	Komatsu	ประเทศญี่ปุน.ยี่หอ	SEIYI	ประเทศไตหวัน	.ยี่หอ	Guangdong	จีน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม :	ยานยนต		ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ลูกคาหลัก	:		1.บริษัท	ซันเคียว	คาเนฮิโร(ประเทศไทย)	จำากัด
2.บริษัท	ไทย	โซบิ	โคเกอิ	จำากัด	3.บริษัท	ทีเอฟโอ	เทค(ไทยแลนด)	จำากัด
4.บริษัท	ทาเคดะอุตสาหกรรม(ไทยแลนด)	จำากัด	5.บริษัท	ไทย	มิคามิ	จำากัด	

คุณไกร์วานิช กอสุวรรณ
ลักษณะกิจการ	:	รับจางผลิต		ผลิตเพื่อจำาหนาย
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม		:			ยานยนต		ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชนิดแมพิมพท่ีผลิต	:	แมพิมพโลหะ	แมพิมพพลาสติก	แมพิมพ	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.

คุณยุหนุก สะละหมัด
ลักษณะกิจการ	:	ตัวแทนจำาหนาย	CMM	MACHINE
ลูกคาหลัก:1.THAI	SUMMIT	GROUP					2.SUMMIT	GROUP
3.ISUZU	MOTOR				4.HONDA	MANUFACTURING			5.AAT

คุณภาณุวัตร อาจหาญ
ลักษณะกิจการ	:	ผลิตเพื่อจำาหนาย
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

คุณคณิต ขนิษฐานันท์
ลักษณะกิจการ	:				
-ผลิตขดลวดสปริง	CLIP	RING	ชิ้นสวนยานยนตและอิเล็กทรอนิกส
-ตัวแทนจำาหนาย	สปริงสำาหรับแมพิมพโลหะและแมพิมพพลาสติก
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tdia's Activities

พิธีเปดโครงการฝกอบรมการออกแบบแม่พิมพ์สํำาหรับวัสดุ 
High – Tensile เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 
14 มกราคม 2557
โดยผูเชี่ยวชาญญี่ปุน Mr.Masahisa Aoyagi 	ณ	สถาบันไทย-เยอรมัน

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 12 มีนาคม 2557
ณ		โรงแรมแมน้ำา	รามาดาพลาซา

อาจารยมานพ	ทองแสง	
ผูอำานวยการศูนยเคร่ืองจักรกลและระบบอัตโนมัติ		
สถาบันไทย-เยอรมัน

ดร.อรรถวิท	เตชะวิบูลยวงศ	
ผูอำานวยการฝายพัฒนาผูผลิตช้ินสวน	
สถาบันยานยนต	

Mr.Shinya	Kubota,	
Senior	Deputy	Representative,	HIDA
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tdia's Activities

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วัสดุทํำาพิมพ์และการเคลือบ
ผิวแข็งสํำาหรับงานแม่พิมพ์”
 15 พฤษภาคม 2557
ณ	ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	ไดรับเกียรติจากอาจารยอรจีรา	เดี่ยววณิชย	และ	รศ.ดร.วารุณี	เปรมานนท	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี	เปนวิทยากร
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MOULD & DIE ฟ ฟน

tdia's Activities

การประชุมใหญ่สามัญประจํำาปี 2556
 

16 พฤษภาคม 2557
วัตถุประสงคเพื่อแถลงผลการดำาเนินงานในรอบปที่ผานมา	ณ	ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

กิจกรรม MOULD CONSULT ในงาน INTERMACH 2014

15-18 พฤษภาคม 2557
ณ	ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	
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tdia's Activities

กิจกรรมนํำาผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ ครั้งที่ 9

22-24 พฤษภาคม 2557
จังหวัดปราจีนบุรี	โดยมี.การเยี่ยมชมโรงงาน	จำานวน	2	โรงงาน	ประกอบดวย	บริษัท	ที.กรุงไทย	อุตสาหกรรม	จำากัด(มหาชน)	สาขาสุวินทวงศ		
และ	บริษัท	โตโยตา	มอเตอร	ประเทศไทย	จำากัด	(บานโพธิ์)
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tdia's Activities

MOULD & DIE ฟ ฟน

กิจกรรมนํำาผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ ครั้งที่ 9

22-24 พฤษภาคม 2557.การสัมมนาทางวิชาการจำานวน	2	เรื่องคือ	“การบำารุงรักษาและแนวทางการยืดอายุการใชงานแมพิมพปมโลหะ”	(วิทยากร	
:	รศ.ดร.วารุณี	เปรมานนทและอาจารย	จิราพร	ศรีประเสริฐ)	และเรื่อง	“การบำารุงรักษาและแนวทางการยืดอายุการใชงาน
แมพิมพฉีดพลาสติก”	(วิทยากร	:	อาจารยวิเชียร	ศรีสวัสดิ์	ผูจัดการทั่วไปบริษัท	ศรีไทยโมลดส	จำากัด).การจัดนิทรรศการแสดงสินคา/ผลิตภัณฑของสมาชิกในกลุมสมาชิกของสมาคมฯ
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factory Outlook

บริษัท	แปซิฟค	รับเบอร์เวิร์ค	จํำากัด

 “คิดแบบไทย 
     ทํำาแบบสากล”

คุณชลัช	สุวรรณพิมลกุล		
ผูจัดการฝายเทคนิค
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factory Outlook

Q	:	 	บริษัทน้ีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับ	?
 A :	 บริษัทนี้กอตั้งโดยคุณปูของผมเมื่อป	 1940	 รวมเวลา
กวา	70	ปแลว	ผมเองเปนรุนที่	3	ผูบริหารสูงสุดในปจจุบัน
คือคุณพอผม	คุณปเตอร จิน	คุณปู่ เริ ่มตนจากเปนบริษัท	
เทรดด้ิง	 นำาเขาสินคาจากตางประเทศซ้ือช้ินงานยางเขามาขาย
ในเมืองไทย	 หลังจากทำาการตลาดไประยะหน่ึง	 ป	 1940	 คุณปู
ได เริ่มก อตั้งโรงงานเพื่อผลิตชิ้นงานเองก็ต องมีแมพิมพ	
แมพิมพสมัยกอนใชฝมือคนไทยทำาเองในโรงงานใชเครื่อง
กลึงธรรมดา	ยังไมมีระบบ	CNC	หลังจากนั้นในรุนของคุณพอ	
มารับชวงตอประธานบริษัท	ไดเร่ิมนำาเทคโนโลยี CAD / CAM 
จากอเมริกา และเคร่ืองจักรระบบ CNC จากประเทศญ่ีปุน 
เขามาใชในบริษัทเพื่อออกแบบเอง	 ทำาแมพิมพเอง	 ผลิตสินคา
ขายลูกคาเอง	 ต้ังแต	 30	 ปท่ีแลว	 ณ	 ปจจุบันน้ีเราทำาแมพิมพ
ช้ินงานใหมประมาณ	400	รายการตอป	บริษัทของเราเปนผูผลิต
ช้ินสวนยางและพลาสติกสำาหรับรถยนต	 มอเตอรไซคและเคร่ือง
ใชไฟฟาลูกคาหลัก	 สำาหรับชิ้นสวนรถยนตคือ	 ฮอนดา	 GM	
โตโยตา	นิสสัน	Denso	ช้ินสวนมอเตอรไซคเราสงใหกับ	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	 ซึ่งเราไปเปดโรงงานที่อินโด-
นีเซียในเดือนมกราคมที่ผานมา		เบื้องตนเราคิดวาในชวงที่
ตลาดไทยยังซบเซาอยูนี่เราตองหาวิธีการพลิกแพลงขยับตัว
นะครับ	 จึงไปเปดตลาดที่อินโดนีเซียและคาแรงในปจจุบัน

ถูกกวาไทยประมาณ	10%	แตในอนาคตยังไมแนอาจจะแพง
ขึ้นเรื่อยๆ

Q	:	 พอจะบอกจุดเด่นของบริษัทไดไหมครับ?
A : จุดเด นอยางแรกคือแมพิมพยางและแมพิมพ
พลาสติกของเรานี่จะสามารถสงตัวอยางไดภายในอาทิตย
เดียว	 และแมพิมพที่เปน	 Mass	 Production	 ตั้งแตเราทำา
แมพิมพถึงสงตัวอยางใหลูกคาภายใน	 20	 วัน	 และถาเปน
แมพิมพที่เปนพลาสติกนี่ใชเวลา	30	วัน	โดยเราทำาแมพิมพเอง
ท่ีโรงงานเราท่ีจีน	 ซ่ึงคอนขางเร็วถาเทียบกับเมืองไทย	 เน่ืองจาก
วัตถุดิบท่ีจีนหางายมีเหล็กสำาเร็จรูปอยูแลวส่ังมาไดเลยใน
ราคาที่สูสีกับไทย	 คนงานจีนคอนขางใสใจกับการทำางาน	 ชาง
ที่ไทยจะมีปญหาคอนขางมาก	 เลิกงานแลวชอบดื่มเหลา	 ซึ่ง
แรงงานจีนก็ด่ืมเหลาบางเหมือนกันแตวันรุงข้ึนเคายังมาทำางาน	
แตคนไทยจะมีมาทำางานบาง	 ไมมาบางนี่คือปญหาที่เราเจอ	
แตอยางไรก็ตามหัวหนางานของเราก็เปนคนไทยท่ีคัดเลือกแลว	
โดยใหไปคุมงานที่นั่นดวยความสามารถดูแลงานไดอยาง
รวดเร็วและก็มีคุณภาพดวยครับ	
	 ถาสังเกตใหดีอุตสาหกรรมแมพิมพหลักในไทย	 จะทำา
เปนแมพิมพสำาหรับชิ้นงานปมเหล็กและชิ้นงานฉีดพลาสติก	
สำาหรับแมพิมพยางน่ีถือวานอยนับไมถึง	50	ราย	ท่ีรับทำาแมพิมพ
ยางที่มีคุณภาพในเมืองไทย	 เพราะฉะนั้นเราถึงเริ ่มที่จะทำา
แมพิมพเองในโรงงานเมื่อ	 30	 ปที่แลว	 แตปญหาที่พบก็คือ
การทำางานคอนขางชา	 สงผลใหเราไปตั้งโรงงานที่เมืองจีนเพื่อ
ผลิตชิ้นงานกอน	 แตเราเริ่มเล็งเห็นแลววาเทคโนโลยีที่เมืองจีน
ไดรับอิทธิพลมาจากญี่ปุนเหมือนกัน	 และวัตถุดิบในเมืองจีน
ก็หางายกวาและวัสดุที่นำามาใชประกอบกับแมพิมพก็หา
งายกวา	 เราก็เลยตัดสินใจที่จะยายเครื่องมือ	CNC	ทุกเครื่อง
จำานวน	 10	 เครื่องไปที่จูไห	 เมื่อประมาณ	 10	 ปที่แลว	 ผลิต
ชิ้นสวนยาง	 80%	 พลาสติก	 20%	 แลวก็เริ่มฝกคนใหมขึ้นมา
ในการควบคุมการทำาแมพิมพขึ้นมาแตดีไซนจะมาจาก
ไทย	ทางฝงจีนจะผลิตอยางเดียว
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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	:	 อะไรคือกลยุทธ์ที่ทํำาใหประสบความ
สํำาเร็จในธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้?
A : เรายึดหลักการ	Q C D ก็คือ Quality/ Cost/ Delivery  
เริ่มจาก	Quality คุณภาพ	ซึ่งเราใหความสำาคัญที่สุด	เราไดรับ
รางวัล Quality Award จากรถยนตฮอนดา	ซึ่งเปนปที่ลูกคา
เจอน้ำาทวม	 ตองการชิ้นงานเยอะ	 ซึ่งเราสามารถผลิตชิ้นงาน
ไดเกิน	3	ลานชิ้นและก็ไมมีของเสียหลุดไปถึงลูกคาเลยและสง
ตรงเวลาตลอดคือ	 Delivery	 ลูกคาก็เลยมอบรางวัลเกียรติยศ
นี้ให	 ปที่ผานมาเราก็สามารถรักษาผลงานไวได	 เราเนนเรื่อง
คุณภาพเปนหลัก	 เรื่อง	 Cost	 ราคาถาพูดถึงเราอยูกึ่งกลาง
ระหวาง	 Thai	 local	 maker	 กับบริษัทญี่ปุน	 ฉะนั้นก็เปนทาง
เลือกสำาหรับลูกคาในหลายเจาที่เคยซื้อแตบริษัทญี่ปุนที่แพงก็
อาจจะมาซื้อที่เรา	หรือวาลูกคาที่ซื้อแต	Thai	local	ที่เขาอยาก
จะไดแตคุณภาพดีๆ	แตวาราคาไมแพงเทาญี่ปุน	เขาก็มาซื้อที่
เราได	 อันนี้เปนจุดแข็งที่เราใชบริหารงานดวย	 แตวาสวนมาก
จะเนนเรื่องคุณภาพเพราะเปนสิ่งสำาคัญที่สุด	ซึ่ง	ISO/TS16949	
เป นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคุณภาพสำาหรับ
อุตสาหกรรมรถยนตอยูแลว	จะมีมาตรฐานในแตละขั้นตอน
อยู แลววาตองทำาตามนี้เราก็จะเดินตามระบบที่เราวางไว

Q	:	 เมื่อเทียบกับคู่แข่งในปจจุบันเราไดเปรียบ
ทางการคาอย่างไรครับ?
A : ตอนนี้เราทำางานไดเร็วกวา	 ตัวอยางเราสงไดเร็วกวา
หลายๆ	 เจาในไทย	 อีกเรื่องหนึ่งคือ	 บริษัทเราเริ่มผลิตชิ้นงาน
มาตั้งแตป	1940	รวมมาถึงวันนี้กวา	70	ปมาแลว	Know-how	
องคความรูตางๆ	 สูตรยางที่เราพัฒนาไดเองในบริษัท	 รวมถึง
เทคนิคตางๆ	 ในการควบคุมคุณภาพ	 หรือวาแมพิมพนี่เรา
คอนขางเหนือกวา	 และเรามองถึงอนาคตเรื่อง	 Research	
Development	 วาสำาคัญ	 จุดแข็งอื่นก็ในเรื่อง Know-how 
และเร่ืองออกแบบแมพิมพ และทำาใหทุกอยางเปนมาตรฐาน 
สวนเทคนิคการฉีดขึ้นรูปเราพัฒนาไปถึงขั้นที่วาเราไปชวย
ผูผลิตเครื่องจักรออกแบบเครื่องเลย		 เราตองการเครื่องอยางนี้	
เราตองการระบบอยางน้ี		เราจะไมซ้ือเคร่ืองจักรท่ีเปน	Standard	
เราจะซ้ือเครื่องจักรท่ีเราจะตองเหนือกวาคูแขงคนอื่น 
อันนี้คือสวนท่ีเปนจุดแข็งของเราดานเทคนิค	 และอีกจุดหน่ึงคือ
วัตถุดิบที่นำาเขามาจากหลายๆ ประเทศนำามาผสมกันใหได
ตามสเปคที่ลูกคาตองการและผานการทดสอบมาตรฐาน
ทั้งภายในและภายนอกโรงงานครับ

Q	:	 ในมุมมองของท่านปญหาและอุปสรรค
ของผูประกอบการมีอะไรบาง?
A :  ตอนนี้ตองยอมรับวาป	 2013	 ที ่ผานมาเจอปญหา
คอนขางมาก	 อยางการปรับคาแรงขั้นต่ำา	 ผมยังไมเห็นขอดี
ของการปรับคาแรงขั้นต่ำาที่ชัดเจนเลยจนถึงปจจุบัน	 เพราะวา
ปกติเราจายคาแรงใหมากกวาคาแรงขั้นต่ำาอยูแลวนะครับ	พอ
ปรับมาเราก็ตองจายเพ่ิมใหมากข้ึนไปอีก	 เพ่ือท่ีจะซ้ือใจลูกนอง
ที่ทำางานหนักแตวาตนทุนก็เพิ่มตาม	 ทุกอยางมันก็สลับดาน
กันหมด		ทุกคนจากที่มีเงินเก็บตอนนี้ก็ไมมีเงินเก็บแลวชักหนา
ไมถึงหลังกันนี่ก็เปนปญหาหนึ่ง			สวนอีกปญหาหนึ่งก็คือวา
ความไมนิ่งของการเมือง		เพราะลูกคาตางประเทศของผมมี
หลายเจาเหมือนกันที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานเรา		มาเจออยางนี้
ก็เลื่อนออกไปและถายังไมเคลียรใหจบภายในสิ้นปนี้มันก็
จะลำาบากมากยิ่งขึ้น	 ในปนี้เปนการตัดสินใจลงทุนที่คอนขาง
สำาคัญคือเราเปดโรงงานที่	 3	 ที่เซี่ยงไฮ	 และเราก็เปดโรงที่	 4	
ที่อินโดนีเซีย	 คือเรารอไมไดแลวก็เลยขยับตัวเองเลยดีกวา		
ทางรัฐบาลเองก็ไมเคยไดเขามาชวยหรือ	 Support	 อะไรเทา
ไหรอยูแลว		เราก็เลยดำาเนินการเองอยางที่อินโดนีเซีย		บาง
ครั้งการลงทุนอะไรตองมีความเสี่ยงที่จะตองขาดทุนกอนเพื่อ
ที่จะไดกำาไรทีหลัง	 	 แตวาเรามองถึงอนาคตครับวายิ่งเราไปเร็ว
เทาไหร		เราก็จะยิ่งนำาหนาคูแขงเทานั้น		อันนี้เปนความคิด
ของคุณพอผมนะครับ	 คือเวลาเขาจะวางแผนธุรกิจเขาจะมา
ปรึกษาผมกับพ่ีสาว		ผมเห็นดวยอยูแลววายังไงก็ตองไป		สำาหรับ
การเปดตลาดที่พมานี่ถาหากลูกคารายใหญของเราไปเปด
ตลาดที่นั ่นเราก็จะตามไป	 	 ซึ่งตอนนี้ยังรออีกสักระยะหนึ่ง		
เนื่องจากที่พมานิยมใชรถยนตและมอเตอไซคมือสองมากกวา		

factory Outlook



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL 39

และในเรื่องสาธารณูปโภคที่พมายังไมพรอม	 แตเรื่องแรงงาน
คอนขางพรอมและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได

Q	:	 สภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยางในมุม
มองของท่านทั้งในปจจุบันและอนาคต?
A : ในปจจุบันบริษัทที่ทำาอุตสาหกรรมแมพิมพยางจะมี
บริษัทที่เปนบริษัทญี่ปุนและบริษัทคนไทย	 บริษัทญี่ปุนแตกอน
จะส่ังซ้ือแมพิมพจากท่ีญ่ีปุน	Lead	Time	ก็จะประมาณ	3	เดือน
ราคาแพงแตวาชิ้นงานทุกอยางก็จะดีหมด	 แตหลังๆ	 เริ่มมอง
กลับมาวาซื้อกับผูผลิตแมพิมพยางเมืองไทย		ผมไดขาวมา
หลายเจาเหมือนกันที่ทำางาน	 Support	 ใหกับบริษัทยางที่เปน
บริษัทญี่ปุน	 ตัวเราเองดวยเชนกัน	 บางรายการพวกงานโอริง
งายๆ	 ก็จะจางทำาที่เมืองไทยเหมือนกัน	 ซึ่งตอจากนี้ถาทาง
รัฐบาลหรือกรมอุตสาหกรรมลองมาสนใจพัฒนาในสวนของ
แมพิมพยางมากขึ้น		ผมวาเปนโอกาสดีนะครับที่จะรับงานตอ
จากบริษัทยางญ่ีปุน		บริษัทใหญญ่ีปุนเคาก็สนใจท่ีจะทำาแมพิมพ
ท่ีเมืองไทย	 ถาเกิดเราลองเขาไปเสนอตัวก็นาจะมีโอกาสดีท่ีจะทำา	
แตเน่ืองดวยเศรษฐกิจตอนน้ีมันก็ไมคอยดีเทาไหร		โปรเจคใหม
อาจจะนอยลงแตวาผมก็มองวามีโอกาสถาเทียบกับเมื่อกอน
นะ	 เมื่อกอนเคาไมเปดใจจะนำาเขามาจากญี่ปุ่นอยางเดียว	
แตดวยเรื่อง	 Cost	 ที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆ	 นะครับ	 เคาก็อยาก
จะหา	Local	ที่เปนแมพิมพยางมากขึ้นครับ

Q	:	 การรวมกลุ่มกันของผูประกอบการเป็น	
Cluster	 กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
A :	 อันนี ้ก็เปนสิ ่งดีและจำาเปนอยางยิ ่งครับ	มิฉะนั ้นที ่
ไตหวันหรือญี่ปุ่นก็จะไมมีการรวมตัวกันแนๆ	 คือการรวมตัว
กันอยางแรกที่จะไดก็คือการแชรขอมูลที่ไดรับมาดวยกัน
ไดรับขอมูลทั่วถึง	 	ก็ถาเรามาแชรกันแลวอยางขอมูลที่ผมให
สัมภาษณวันนี้นะครับ	ก็สามารถไปแชรใหทุกทานรับทราบวา
ในมุมมองของคนไทยเราจะกาวไปขางหนาไดรวดเร็วมากขึ้น
จากที่แตกอนตางคนตางทำาอะไรแบบนี้		ก็ตอนนี้ขอมูลก็จะถึง
ทุกคนพรอมๆ	 กันและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับ	 แลวก็เมื่อรวม
เปนกลุมเปนกอนแลวก็สามารถมีอำานาจในการขอสิทธิบางอยาง
ไดในการที่จะขอทุนบางอยางมาเพื่อ	 Support	 ในเรื่องการ
ทดสอบชิ้นงานเรื่องการทดสอบแมพิมพ	 ผมมองวามันสราง
ความแข็งแกรงใหกับกลุม	 Cluster	 ของเราไดเปนอยางดีครับ

Q	:	 ความตองการความสนับสนุนช่วยเหลือ
จากภาครัฐ?
A : ตอนนี้นาจะเปนเรื่องของการลงทุนพวกเครื่องจักร
อะไรพวกนี้	 เพราะวาเครื่องจักรเมืองไทยเรานำาเขาหมด	 	 ผม
ไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตแมพิมพพลาสติกที่
ญี่ปุ่นนะครับ	 เขาก็มาเมืองไทยเพื่อที่จะหา	 Partner	 เปด

โรงงานทำาแมพิมพในเมืองไทย	 	 เราก็มีโอกาสไดไปเยี่ยมชม
โรงงานเขา		เพื่อที่จะคุยวาเคามีไอเดียในการทำางานอยางไร
และก็มี	 Business	 Plan	 อยางไร	 รัฐบาลญี่ปุนเขาชวยลงทุน
ครึ่งตอครึ่งในเรื่องเครื่องจักรใหครับ	 ในเรื่องเทคโนโลยีที่ญี่ปุน
ไมมีอยางเชนการกัดลายบนแมพิมพครับโดยใชเลเซอร	เคร่ืองนำา

เขาจากสวิตเซอรแลนดประมาณ	25	ลานครับ	รัฐบาลญี่ปุน
ออกใหคร่ึงหน่ึง	12.5	ลาน	และเคาออกเองอีก	12.5	ลาน	ซ่ึงเมือง
ไทยไมมีความเปนไปไดอยางนั้น		ถามีอยางนั้นไดผมวาธุรกิจ
แมพิมพไทยนี่จะไปไดเร็ว	 แตแนนอนการที่จะไดทุนอยางนั้น
มามันก็ตองทำาแผนอะไรรองรับซึ่งตองเปนบริษัทที่มีระบบ
ระดับหนึ่ง	 ซึ่งถาผมมองวาถารัฐบาลไทย	 support	 นี้	 ผมวา
นาจะชวยไดมากเลยครับ	 แลวก็เรื่องการฝกพนักงานผมมอง
วาในแตละที่ก็คงตองฝกกันเอง	 แตวากอนที่จะรับเขามาบริษัท
ก็อาจจะตองฝกพื้นฐานมากอนจากสถาบันการเรียนรูอะไร
แบบนี้	 ควรจะไปเนนวาเราควรจะไปลงหนางานจริงมากกวานี้	
เพราะตัวเราเองก็มีปญหาวาพนักงานที่จบมาแลวทำางานเลย
ที่เกงๆ	ก็ไมมีเพราะนองก็ตองมาฝกที่เรา	จริงๆ	ถาทางรัฐบาล
ลองเล็งไปที่การฝกพนักงานวิชาชีพมากขึ้น	คือพวกปวส.ที่จบ
ดานชางกลึงครับ	ผมวาจะเปนการชวยเหลือที่ดีมาก
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Q	:	 สิ่งที่ผูประกอบการไทยควรเตรียมความ
พรอมสา หรับ AEC ในปี 2558 มีอะไรบาง?
A :	 ผมวา	AEC	นี ่ยังไมเห็นผลอะไรชัดเจนในปแรกนะ	
เพราะวาเคาก็ดูทาทีเรา	 เราก็ดูทาทีเขา	 ฉะนั้นผูประกอบการ
ไทยควรจะทำาคือการคิดกาวไปขางหนาไปตางประเทศนะ
ครับ	 อยาเนนขายเฉพาะเมืองไทย	 เนนขายเวียดนามดวย	
อินโดนีเซียดวย	 รวมถึงพมา	 ซึ่งตลาดกวาง	 สาเหตุที่เคารวม
เปน	AEC	ก็เพื่อที่จะรวมประชากรเขาดวยกันเพื่อที่จะดูเหมือน
กับดีมานดที่ตองการมันจะมากขึ้น	 นี่ก็เปนจุดแข็งหนึ่งที่เรา
จะตองเริ่มดำาเนินการผลิตสินคาเพื่อ	 support	 ประเทศตางๆ	
อยางอินโดนีเซีย		เวียดนาม		กัมพูชา		พมา	แตฟลิปปนสยัง
ไมมีขอมูลยังไปไมถึงเหมือนกัน	 เราก็ควรเรงเรื ่องฝกภาษา
อังกฤษเพื่อใชติดตอกับตางประเทศ	 เพราะวาอินโดนีเซียก็พูด
อังกฤษได	พมาก็พูดอังกฤษได	สิงคโปร	มาเลเซียยิ่งไมตองพูด
ถึง	 อาจจะไมตองพูดเกงมากก็ไดแตวาการตอบโตทางอีเมล
ควรจะตองทำาได	ซึ่งผมมองวาควรจะตองรีบทำา

Q	:	 ท่านคิดว่าอะไรเป็นปญหาใหญ่เร่งด่วนที่
จะตองร่วมกันแกไขเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม?
A :	 เร่ืองฝมือของแรงงานควรจะตองเรง	 เพราะวาจริงๆแลว
ถาเทียบกันใน	Southeast	Asia	 ถือวาเราไมแพใคร	แตวาเม่ือไป
เทียบกับประเทศจีนเรายังแพอยู	 ฉะนั้นเราตองรีบฝกตรงนี้ขึ้น
มาที่ใหเด็กรุนใหมเขารูรักในงานดานฝมือตรงนี้	 ฝมือนี่คือการ
กลึงหรือการควบคุมเครื่องจักรหรือการออกแบบชิ้นงานหรือ
การออกแบบแมพิมพ	 ซึ่งเรายังเหนือกวาประเทศอื่นเราตอง
เสริมจุดแข็งตรงนี้	 ถารัฐบาลสนับสนุนในเรื่องนี้จะดีมาก	 เชน	
การซื้อโปรแกรมการเขียนแบบ		ถาเขาซับพอรทเรื่องตรงนี้ให	
เราก็จะลดปญหาการใชโปรแกรมเถื่อน	อยางปกติซื้อ	3-4	แสน
ถารัฐบาลชวยออกก่ึงหน่ึง	 ใครบางท่ีจะไมซ้ือของจริงใชม้ัยครับ	
และฝมือในการกลึงชิ้นงานหรือวาการควบคุมเครื่องจักรก็นา
จะเพิ่มเขาไปในสวนของสถาบันการศึกษา	 อาจจะลงทุนซื้อ
เคร่ืองจักรใหทดลองใชงานจริง	 มีหลายสถาบันนะครับสถาบัน
ไทย-เยอรมันก็มีใชเครื่องมือจริงแลวแตไมแนใจวาที่อื่นเขา
ไปถึงขั้นไหน	ซึ่งรัฐบาลนาจะสนับสนุนตรงนี	้
	 แลวก็ภาษา	ในสวนน้ีตองเรงรัดอยางเร็ว	เพราะวาเมืองจีน
เคาก็พูดภาษาอังกฤษไมไดแตวาคนจีนมีอยูท่ัวโลกเคาเหมือนกับ
วาเคาไปไหนทั่วโลกเคาก็พูดจีนไดแตหลังๆ	 เคาก็พูดอังกฤษ
กันไดนะครับ		และเรื่องภาษานี่เราตองรีบพัฒนาโดยดวนครับ	
ไมอยางนั้นเราจะสูตางประเทศไมไดโดนเฉพาะพวกมาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	 	 ฟลิปปนส	 	 พมา	พวกนี้นะครับภาษาอังกฤษเคา
เหนือกวาเราหมด		เพราะฉะนั้นเราตองรีบพัฒนาในสวนนี้

Q	:	 ขอคิดเห็นอื่นๆครับ?
A :	 อยากใหผูผลิตแมพิมพหันมาทำาแมพิมพยางกันเยอะๆ	
ครับ	 เพราะวาเมืองไทยเรายังไงก็เปนผูผลิตสงออกน้ำายาง

อันดับตนๆ	 ของโลก	 แลวก็สวนที่เกี่ยวกับ	 Anti	 Vibration	
ก็ใชยางธรรมชาติทั้งนั้นเลย	 ผมวาคนไทยนาจะมุงการพัฒนา
ฝมือในดานการทำาแมพิมพยางขึ้นอีกหนอย	 ผมมองวายังมี
โอกาสอีกมากที่จะเสนอทำาแมพิมพใหบริษัทญี่ปุ นหรือวา
บริษัทเราเองก็ดวยเหมือนกัน		เราก็อยากทำาดวยอยูแลวกับ
Maker	ท่ีทำางานไดรวดเร็ว	ราคาไมแพงเกิน	ก็อยากจะใหสมาคมฯ	
ลองคิดดูแลวกันวาแมพิมพยางตอนนี้เปอรเซ็นตยังต่ำากวา
แมพิมพประเภทอ่ืนนะครับ		ลองเพ่ิมความสนใจในดานน้ีก็จะดี
เหมือนกัน
	 สำาหรับเทคโนโลยีการผลิตหรือการทำาแมพิมพก็ยัง
ไมไดมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม	 แตอีกเรื ่องหนึ่งที ่ผมจะนำา
ระบบ	 Automation	 เขามาชวยในการผลิตชิ้นงาน	 ซึ่งระบบ
พวกนี้ก็อยากจะเริ่มนำาเข ามาใชในบริษัทเพื่อลดการใช
พนักงาน		ลดความเส่ียงเพราะการสัมผัสแมพิมพน้ันความเส่ียง

มันมีอยูแลวนะครับ	 แตถาเกิดเราใชแขนยกเครื่องขึ้นมาแลว
เรามีระบบลมพนเขาไปแลวมันดันออกมาเองมันก็จะลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไดแลวก็ลดการใชคนดวย		ซึ่ง
เปนเทคโนโลยีที่ยุโรปทำากันเมืองไทยก็นาจะทำาได		แตวามัน
ตองรวมกันระหวางบริษัทผลิตยางและทำาแมพิมพและบริษัท
ท่ีเคาทำาพวก	Automation	อะไรพวกน้ีมันตองมา	Join	กัน		แตเรา
ยังขาดตรงนั้นอยูก็เลยตองหา	 Supplier	 มาทำาใหซึ่งราคาก็
คอนขางแพงอยู	ถามีเจาไหนทำาไดก็นาจะชนะคูแขง	อยางใน
อาเซียนคูแขงนาจะเปนมาเลเซียกับเวียดนาม	ซึ่งมาเลเซีย
ถือวาระดับเดียวกับเราเลยเกี่ยวกับเรื่องยาง		เพราะลูกคามี
โรงงานอยูที่มาเลเซียเยอะเคาก็ผลิตยางธรรมชาติเหมือนเรา	
เวียดนามเองก็แขงกับเราแลวเพราะวาคนไตหวันกับคนจีน
ไปลงทุนเปดงานที่โนนกันเยอะเคาก็นำาเทคโนโลยีจากจีนไป	
คนญ่ีปุนเองก็ไปกันเยอะ		ตอนน้ีท่ีแขงกันหนักๆในเร่ืองแมพิมพ
นี่ก็มีมาเลเซีย	 ไทย	 และเวียดนาม	 อินโดนีเซียนั้นยังสูเรา
ไมไดครับ	 	 แตถาเราไมเรงพัฒนาตัวเราเองจะโดนแซงใน
อนาคตอยางแนนอนครับ

factory Outlook
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อธิบายด้วยภาพ 

“ระบบการผลิตแบบโตโยตา” 
(ตอนที่ 2)

	 ผมในฐานะ	“ท่ีปรึกษาการใชระบบการผลิตแบบโตโยตา”	
ตองปรับสภาพโรงงานไมวาจะอยูในระดับไหนใหเปน	 “โรงงาน
โตโยตาที่ควรเปน”	ในสมองของผมจะมี		“สภาพที่ควรเปน	”	ของ
โตโยตา	ในขณะซึ่งตอหนาผม	คือ	สภาพโรงงานที่ไมไดใชระบบ
โตโยตา	ผมเพียงสำารวจผลตางอยางจริงจัง
 .จัดวางแต่ละเครื่องจักร / ผลิตเป็นล็อต
	 อุตสาหกรรมรถยนตของสหรัฐอเมริกาตอนแรกไมมี
คูแขง	 ถาผลิตก็ขายไดท่ัวโลก	 แมฟอรดทำาไลนข้ันตอนประกอบ
รถยนต		แตไมไดขยายผลไปสูข้ันตอนกอนหนา		ทำาใหไมสามารถ
ทำาระบบการผลิตไดครอบคลุมทั้งหมด	 แตสภาพการจัดเรียง
เคร่ืองจักรแตละเคร่ือง	 /	ผลิตเปนล็อต	ดานขางเคร่ืองจักรแตละ
เครื่องจะมีสต็อคชิ้นงานรอผลิตจำานวนมาก			ลีดไทมการผลิต
ยาวมาก		แมผลิตตอเนื่อง	ก็เกิดความสูญเปลาไมสรางผลกำาไร	

 .จัดวางแต่ละขั้นตอน / ผลิตไหลทีละชิ้น / โพะคะโยะเคะ 
	 การจัดวางเรียงเครื่องจักรตามลำาดับตามขั้นตอน	 “ชิ้น
งานที่เสร็จจากการผลิต	 จะถูกสงไปเครื่องจักรถัดไปทีละชิ้น”	

การจัดทำาเชนนี้	 “การขนยายระหวางเครื่องจักรเปน	ศูนย”,	
“สต็อคระหวางเครื่องจักรเปนศูนย”		“ลีดไทมการผลิตสั้นสุด”	
	 เมื่อจัดไลนเชนนี้แลว	การตรวจสอบอยูทายสุดของไลน	
เมื่อตรวจพบ	NG	นั่นคือ	ไดผลิตเปนจำานวมมากไปแลว	ระบบ
การตรวจสอบเชนนี้	 ทำาหนาที่เพียงเพื่อปองกันไมให	 NG	 ไหล
ไปสูลูกคาเทานั้น	หากใหแตละข้ันตอนตรวจสอบ	โดยไมตองรอ
ตรวจสอบทายสุด	 สามารถตรวจพบ	 NG	 ไดเร็ว	 ตรวจสอบ
โดยคนนั้นเพิ่มงาน	ดังนั้นใชเทคนิคโพะคะโยะเคะ	ใสโพะคะ
โยะเคะลงในไลน	เพ่ือแจงวาการทำางานผิดทันที	สามารถยืนยัน
คุณภาพโดยไมตองใชเงิน

.ทํำาขั้นตอนเดียว (ล็อตเล็ก)
	 แมจะเรียงเครื่องจักรตามลำาดับขั้นตอนแลวก็ตาม		
แตอาจจะไมสามารถเรียงเครื่องจักรท้ังหมดจากข้ันตอนแรก
จนจบขั้นตอนสุดทายในแถวเดียวกัน	 ตองขนยายระหวางไลน
ไปอีกไลน
	 เวลาเปลี่ยนขั้นตอนของเครื่องจักรแตละเครื่องใชเวลา
นาน	ล็อตขนยายคงเชนเดิม
	 สมมุติ	ถาสามารถเปลี่ยนขั้นตอนติดตั้งขั้นตอนเดียวซึ่ง
ใชเวลา	นอยกวา 10 นาที ใหเปนติดต้ังแบบแตะคร้ังเดียว	นอยกวา 
1 นาที และหากยิ่งทำาใหขั้นตอนติดตั้งเปนศูนย	/	0	ทั้งโรงงาน
ไมตองมีสต็อคที่เกินความจำาเปน

ภาพรวมของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
เส้นทางสู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
--- อุปสรรคจนกระทั่งถึง ลดจา นวนคน 

แปลและเรียบเรียงโดย : คุณหนึ่งน้ำา นาวานิยม 
ที่มา : ระบบการผลิตแบบโตโยตา

(การควบคุมการผลิต/การควบคุมคุณภาพ)  
ผูแตง : มิสเตอร มิกิอะรุ อะโอะกิ 

สำานักพิมพ : นิปปอน ยิจึเงียว

อานยอนหลังตอนที่ 1 ไดจากวารสารแมพิมพ ฉบับที่ 1/2557 หนา 26 - 34
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วิวัฒนาการการผลิตจากฐานมั่นคง

1 จัดวางแต่ละเครื่อง/ผลิตเป็นล็อต

2 จัดวางแต่ละขั้นตอน/ผลิตไหลทีละชิ้น

3 ทํำาขั้นตอนเดียว (ล็อตเล็ก)
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ฐาน มั่นคง ของระบบ การ ผลิต แบบ โต โยต้า

8  ลดคน

4  ทํำาให้ เป็นอัตโนมัติ

3  ทํำาขั้น ตอน เดียว (ล็อต เล็ก)

2  จัด วาง แต่ละ ขั้น ตอน / ผลิต ไหล ที ละ ชิ้น

1  จัด วาง แต่ละ เครื่อง / ผลิต เป็นล็อต

1. เครื่องจักร จับ สิ่ง ผิด ปกติ 3. ไฟ อันดง สว่าง

2.  หยุด อัตโนมัติ 4.   คนทํำา งาน ว่องไว

วางฐาน แน่น
ระบบ การ ผลิต แบบ โต โยต้า

5  ทํำาให้ ชิ้น งาน รอ เท่ากัน

7  ประเมิน ผล ผลิตภาพ

6  ใช้ คัมบัง
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 .ทํำาให้เป็นอัตโนมัติ
	 ในขั้นตอนนี้	 เริ่มเขาสูระบบการผลิตแบบโตโยตา	 กอน
หนาขั้นตอนนี้	 แมจะใชเครื่องจักร	 หากเกิดสิ่งผิดปกติในขณะ
ทำางาน	 ตองหยุดเครื่องทันที	 เพื่อไมใหผลิต	 NG	 ตอไป	 ขณะ
เดินเครื่องจักร	ตองมีคนคอยเฝาดูตลอด
	 หากทำาใหเครื่องจักรตรวจพบสิ่งผิดปกติและหยุด
อัตโนมัติได	 ไฟอันดงสวางแจงใหพนักงานทราบ	 พนักงาน
สามารถดูแลเครื่องจักรไดมากกวา	1	เครื่อง		

.ทํำาให้ชิ้นงานรอเท่ากัน
	 ตัวอยางเชนชนิดของรถมี	 3	 สี	 คือ	 สีน้ำาเงิน	 สีเหลือง	
สีแดง	 จำานวนการสั่งซื้อรายเดือนเทากัน	 ลำาดับการสั่งซื้อรถ	
3	ชนิด	แตกตางกัน
	 ดานการผลิต	 ถาสามารถผลิตไดตามลำาดับการสั่งซื้อ
รถ	 3	 ชนิด	 ซึ่งแตกตางกัน	 ก็จะไมตองมีสต็อครถผลิตเสร็จ
การจัดขั้นตอนประกอบรถ	 3	 ชนิด	 แตกตางกันซึ่งเปนขั้นตอน
สุดทาย	 นั้นทำาไดงาย	 เพราะขั้นตอนกอนหนา	 เชน	 “ผลิตดวย
เครื่องจักร”,	“ปม”,	“หลอมรีด”,	“หลอมขึ้นรูป”	การเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนผลิต	3	ชนิดซึ่งแตกตางกันนั้นทำาไดยาก
	 ไคเซ็นเปลี่ยนขั้นตอนนี้	 หากลดเวลาหยุดเครื่อง	 จะ
สามารถผลิตล็อตเล็กได	 ใกลสภาพผลิตแบบแตกตางกันของ
ขั้นตอนการประกอบ		สต็อคในแตละขั้นตอนก็ลดลง
	 ดูภาพ	 “วิวัฒนาการสูการผลิตแบบทำาใหจำานวนตอล็อต
เทากัน”	 ภาพบนสุดแมเปลี่ยนขั้นตอน	 ประกอบ/เครื่องจักร/
โรงงานหลอมขึ้นรูป	 เดือนละ	 3	 ครั้ง	 ก็ตองผลิตล็อตใหญ	 แต
การผลิตแบบทำาใหเทากันในภาพลางสุด	 ทุกขั้นตอนจะผลิต
แตกตางกันแบบเดียวกับขั้นตอนประกอบ	 นี่คือสภาพโตโยตา	
แตโตโยตาก็ยังไม สามารถผลิตแบบแตกตางกันได
บริบูรณ
	 เพราะไดกำาหนดจำานวนผลิตรายวันไวแนนอน	 ใหรถ
ประจำาระหวางขั้นตอนแตละวัน	 เมื่อยกผลิตภัณฑขึ้นรถ	 รถก็
เคลื่อน	กำาหนดจำานวนบรรทุกของแตละเที่ยวเทากัน			ถาทำาเชน
นี้	ไมจำาเปนตองมีพนักงานกระจายสินคาออกคำาสั่งตางๆ

.การใช้คัมบัง
	 จัดระบบแลวติดคัมบังบนผลิตภัณฑตางๆ	 ใชแผนคัมบัง
นั้นไดอยางอัตโนมัติดังภาพ	 ใชเวลาเปลี่ยนขั้นตอนนาน	หนวย
ผลิตในล็อตมาก	 ตองสต็อคจำานวนมาก	 ทำาใหงานของพนักงาน
กระจายสินคามากและซับซอน		ตองสงดวยรถบรรทุกขนาดใหญ

.ประเมินผลผลิต 
	 ดังภาพ	 สามารถควบคุมงบประมาณคาใชจายเพิ่มลด
ตามสัดสวนเพิ่มลดการผลิต	 เชน	 คาแรง,	 คาตนทุนวัตถุดิบ
เสริม,	คาพลังงาน,	คาวัสดุสิ้นเปลือง
	 การรักษาสภาพไคเซ็นที่ทำาไดแลวใหคงสภาพ	 ตองใช

พลังงานมาก	 กิจกรรมไคเซ็น	 คือ“รักษาสภาพไคเซ็นท่ีทำาแลว”+	
“ไคเซ็นใหม”	 พูดตามทฤษฎีน้ันงายเพราะรายการวัตถุดิบเสริม,	
รายการพลังงานที่ใชมีจำานวนมาก	 นั่นคือกิจกรรมไคเซ็นใน
พื้นที่หนางานหนักมาก	 หัวหนาแผนกตองรับผิดชอบกิจกรรม		
กรณีเกิดขาดทุน		ตองแจงใหพนักงานในพื้นที่ทุกคนทราบ
และหาทางแกไขปญหา	 ในทางกลับกัน	 เมื่อไดผลกำาไร	 ตอง
ระบุใหชัดวาเกิดจากกิจกรรมไคเซ็นใด	 ซ่ึงก็ยาก	 หัวหนาแผนก
ตองนำาเสนอเทคนิคสรางสรรคกิจกรรมไคเซ็นแมเล็กนอยๆ
เปนเงื่อนไขเฉพาะ

.ลดคน
	 “เมื่อเพิ่มการผลิต	 ตองเพิ่มคน	 ในทางกลับกัน	 ถาลด
การผลิต	ตองลดคนดวย”	หากทำาไมได		เกิดงานมากเกินจำานวน
คน	กลับกัน	เกิดคนรองาน	ซึ่งไมควรใหเกิดทั้ง	2	สภาพนั้น
	 ไคเซ็นและลดคน	ลดงาน	โดยใชเครื่องจักร	เชน	แมลด
งานเหลือ	 0.3	 แรงคน	 แตตองใช	 1	 คนทำาและรอ	 0.7	 แรงคน	
ดังนั้นหากใชเครื่องจักร	รวมงาน	0.7	แรงคน	ใหคนเดียวทำาได	
ทำาใหลด	0.7	แรงคนได	เรียกวา	“การลดคน	(โชยินคะ)”	ระบบ
การผลิตแบบโตโยตาตองทำาทุกมาตรการแลว
 

 
 

 
	 ในอดีตอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศที่พัฒนาแลว	
เชน	 อเมริกา	 จะผลิตรถนอยชนิดจำานวนมาก	 (ผลิตล็อตใหญ)	
เพื่อขายทั่วโลก	 	 	 ไดกลาวในสวนที่ผานมาขออธิบายตอดังนี้

.ความฝนของนายคิอิจิโร่ โตโยต้า 
	 นาย	คิอิจิโร	โตโยตา	เห็นวิธีการผลิตรถยนตของอเมริกา	
แลวคิดวา	 “แมวาจะขายดีมาก	 การผลิตนอยชนิดจำานวนมาก	
(ผลิตล็อตใหญ)	ตั้งแตพื้นที่ขายจนถึงโรงงานเต็มไปดวยสต็อค	
เปนความสูญเปลาอยางมากมาย		เปนความออนแอซอนอยูใต
ยอดขายดี		เพราะไมขยันทำาไคเซ็น
	 เราจะไมแขงขันการผลิตจำานวนมาก/การขายจำานวน
มากแบบอเมริกา	โตโยตาจะผลิตและขายรถยนตตอบสนอง
ความตองการของลูกคาเทานั้น	คือ
	 “การขายแบบมากชนิดจำานวนนอย”	
	 ถ าสามารถทำาขั้นตอนผลิตมากชนิดจำานวนนอย	
(ล็อตเล็ก)	 ได	 จะลดความสูญเสียไดแนนอน	 จึงสามารถปรับ
ผลิตทั้งนอยชนิดจำานวนมากและมากชนิดจำานวนนอยได”
	 นาย	คิอิจิโร	ปรารถนาเรียบงายอีกวา

 Special Feature

ใช้เวลา 3 นาทีเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพ
จาก 4 ชั่วโมง
--- ความฝนของนาย คิอิจิโร่ โตโยต้า, 
ความคิดของชิเงะโอะ ชินโร

ส่วนที่ 2-2
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	 “ลูกคาส่ังซ้ือ	 ผลิตสงใหทันทีไดไหม	 เปล่ียนการขายแบบ
มีสต็อคเปนขายตามการสั่งซื้อไดไหม”
	 “ในขั้นตอนผลิต	ไดของที่ตองการ	ในเวลาที่ตองการ	ใน
จำานวนที่ตองการ	ไดไหม	ไมมีสต็อคในไลนผลิตไดไหม”
	 คิดไดวา	 หากทำาตามความตองการนี้ได	 ตองลดสต็อค
ไดแนนอน	พนักงานเขาใจงายวา	“ลดสต็อคขาย	ลดสต็อคผลิต”	
พนักงานจะไดคิดและทำาตามทิศทางท่ีผมคิดไว”
	 ความคิดของนายคิอิจิโรเปนจุดเริ่มตนของระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา		

.ก่อนใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
	 ดูภาพประวัติระบบการผลิตแบบโตโยตา	 (วารสาร
แมพิมพ	 ฉบับที่	 1/2557	หนา	 32)	สภาพโตโยตากอนใชระบบ
การผลิตแบบโตโยตา	สมัยนั ้น	GM	ก็มีสภาพเชนเดียวกัน		
นาตกใจวาปจจุบันบริษัทจำานวนมากทั้งในและตางประเทศ
อยูในสภาพดังกลาว
	 การเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพพนสีซึ่งเปนขั้นตอนกอน
หนาขั้นตอนประกอบใชเวลานานมาก	 	ดังนั้นตองพนสีเดียวใน	
1	 วัน	 ทำาใหตองผลิตในขั้นตอนกอนไวเผื่อ	 1	 วัน	 เพราะขายได
มาก	ตองมีสต็อคขายไลนประกอบอยูขั้นกลาง	 ผลิตเปนล็อต
อัตโนมัติ	 ดังนั้น	 ซัพพลายเออรชิ้นสวนรถยนตก็ตองวางแผน
การผลิตและสงมอบเปนล็อต	รถยนตประกอบดวยชิ้นสวน
จำานวนมาก		หากสงมาเปนล็อต	ในไลนประกอบตองมีพื้นที่เก็บ
สต็อคขนาดใหญ	เชนเดียวกัน	ซัพพลายเออรชิ้นสวนทั้งเทียร	1	
และเทียร	 2	 ขยายวงออกไป	 สต็อคประมิดผลิตรวมจะซับซอน
มาก	 ยิ่งกวานั้น	 ขั้นตอนกอนหนาขั้นตอนพนสีของโตโยตา		
ตองปรับจำานวนล็อตใหเทากับจำานวนพนสี		ซ่ึงไมเขากับความคิด	
“ไคเซ็นขั้นตอนเพื่อทำาใหจำานวนล็อตเล็กลง”

.ให้ชิ้นงานรอเท่ากันในไลน์ประกอบ
	 การทำาไคเซ็นเปล่ียนข้ันตอนเซทอัพพนสี	 สามารถผลิต
ไดเทากัน	(จำานวนรอผลิตตามลำาดับชิ้นสวนตางๆ)	
	 เพราะรถเสร็จตามลำาดับสีและชนิดที่ตองการ	 ฝายขาย
ตองรีบสงมอบรถที่เสร็จใหลูกคาทันที	 	จึงสามารถผลิตตาม
การสั่งซื้อได	นอกจากนี้	ซัพพลายเออรชิ้นสวนก็ตองขยายผล
สิ่งที่โตโยตาทำา	 (แนะนำาประสบการณทำาสำาเร็จแบบคลื่นขยาย
วงกวางออกไป)		ไลนประกอบของซัพพลายเออรชิ้นสวนก็ผลิต
แบบจำานวนล็อตเทากัน
	 เมื่อซัพพลายเออรผลิตชิ้นสวนเสร็จ	 ก็สงชิ้นสวนนั้นให
โตโยตาดวยรถเที่ยวประจำาการสงรับนี้ใชระบบคัมบัง	 ตรงกัน
ขาม	 หากไมใชวิธีนี้	 คัมบังจะไมฟงกชั่น	 กลับมาดูขั้นตอนการ
ผลิตในโตโยตาจากขั้นตอนกอนหนาขั้นตอนพนสี	 มองเห็น	
“สภาพที่ควรเปน”	 ของไลนประกอบ	 น่ันคือ	 “ผลิตจำานวนเทา
กับไลนประกอบ	 ทำาใหจำานวนสต็อคภายในขั้นตอนเปนศูนย“	
แตในสภาพความจริง	 ใชเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพนาน	 สมัย

นั้นคิดวาเปนปกติ	 “เปลี่ยนขั้นตอนดซทอัพนานเชนเดียวกับ
คิดวาโลกกลม”	จึงไมไดคิดวาเปนประเด็นปญหา
 .ความคิดก้าวหน้าของนายชิเงะโอะ ชิงโง
	 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเลิศของการผลิตจำา
นวนล็อตเทากับของไลนประกอบ	คิดวาลดสภาพสต็อคจำานวน
มากในขั้นตอนกอนหนานั้นยากลำาบาก	จึงคิด	“แกปญหา”	
สรุปชัดวาเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพนานๆ	นั้น	”สูญเปลา”	
ดังนั้นนายโตโยตาจึงเชิญนายชิเงะโอะ	 ชิงโง	 จากสมาคมการ
จัดการญี่ปุน	 ชวยลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพอยางจริงจัง		
ไดรับคำาแนะนำาดวยความคิดกาวหนาวา	“การเปลี่ยนขั้นตอน
เซทอัพที่ตองหยุดเครื่องจักรนั้น	ใหทำาสวนที่สามารถทำาไดกอน
ลวงหนาในขณะเดินเครื่องจักร”	
	 ทำาใหสามารถลดเวลาเปล่ียนข้ันตอนเซทอัพการปม
จาก	4	ชั่วโมง	เปน	ชั่วโมงครึ่ง
	 แตนายไทอิจิ	 โอโนซึ่งทำาระบบการผลิตแบบโตโยตา
คิดวา	
	 “ระบบการผลิตแบบโตโยตาทำามา	20	ป	 ใชเวลา	
4	ชั่วโมงตลอด	สามารถลดไดเหลือ	ชั่วโมงครึ่ง	ภายในพริบตา
หากทบทวนทุกข้ันตอนกอนหนาของระบบการผลิตแบบโตโยตา
อยางจริงจัง		ตองลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพใหใกลศูนย”	
จะมองเห็น	 “สภาพที่ควรเปน”	 อยางชัดเจนนายโอโนพยายาม
สงเสริมโมเมนตัมนี้อยางจริงจัง	สั่งให	“ลดเหลือ	3	นาที”	ดวย	
“สภาพที่ควรเปน”	 (ศูนยนั้นคือความฝน)	 นายชิงโง	 คิดวา	
“คำาสั่งดังกลาวเปนไปไมได”	แตก็คิดไดทันควันวา	 “นั่นคือ	
ตอนนี้ไดปรับปรุงเฉพาะเวลาเปลี่ยนเซทอัพภายในขั้นตอน	
ทำาไคเซ็นเวลาเปลี่ยนเซทอัพภายนอกขั้นตอนอยางจริงจัง”
นายชิงโงรวมกับทีมไคเซ็นโตโยตา	 ทำาไคเซ็นรายละเอียดแตละ
งานภายในเวลาขั้นตอนเซทอัพ	ผานไป	3	เดือน	ทำาได	“3	นาที”
	 นั่นคือ	 ลดเวลาเปลี่ยนขั้นตอนเซทอัพพรอมกับ	 “การ
ไหลทีละชิ้น”	“จิโดคะ”	“โพะคะโยะเคะ”		

 Special Feature
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กิจกรรมศึกษาดูงาน	
								ณ	ประเทศนิวซีแลนด์
ระหวางวันท่ี 20-26 กันยายน 2557
 

วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี
อันทันสมัยของโรงงานผลิตแม่พิมพ์ โรงฉีดแม่พิมพ์ และ
โรงงานผลิตระบบ HOT RUNNER การบริหารการจัดการ
โรงงานผลิตแม่พิมพ์ด้วยระบบจัดการส่ิงแวดล้อมที่มี
ศักยภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สามารถนํำาองค์ความรู้
ประสบการณ์ที่ได้เยี่ยมชมมาปรับใช้และพัฒนาโรงงาน  
รวมทั้ ง เพื ่อสร ้างและกระชับความสัมพันธ ์ ในกลุ ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

- รับสมัครจํำานวน 20 ท่าน เท่านั้น
- ค่าใช้จ่ายประมาณ 85,000 บาท/ท่าน
- สํำารองที่นั่งด่วนที่สมาคมฯ โทรศัพท์ 089-499-9971
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Up coming Event

Exhibition Calendar
ในประเทศ
  งาน	 	 ขอมูลเพิ่มเติม

 TAPA 2014 (28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557) www.thailandautopartsfair.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
  
 Intermach 2014 (15-18 พฤษภาคม 2557) www.intermachshow.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
  
 BOILEX  ASIA, PUMPS  AND VALVES ASIA (4-7 มิถุนายน 2557)	 www.boilex-asia.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 www.pumpsandvalves-asia.com
  
 Propak Asia 2014 (11-14 มิถุนายน 2557) www.propakasia.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
  
 Intermold 2014 (19-22 มิถุนายน 2557)  www.intermoldthailand.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 	
  
 Interplas 2014 (19-22 มิถุนายน 2557) www.intermoldthailand.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 	
  
 Metalex 2014 (19-22 พฤศจิกายน 2557) www.metalex.co.th
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
  
 กิจกรรมนา ผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ คร้ังท่ี 10 จ.ชลบุรี (วันท่ี 15-17 ตุลาคม 2557)	 www.tdia.or.th
	 โรงแรมบางแสน	เฮอริเทจ	
   

ต่างประเทศ
  งาน	 	 ขอมูลเพิ่มเติม

 MTA 2014 (14-17 April 2014)		 www.mta-asia.com
	 (The	Precision	Engineering	Industry	Event)	Singapore	Expo,	Singapore	

 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)	 www.expoworks.com.my
	 Southern		Malaysia,	Malaysia	
 
 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) www.euroblech.com
	 (International	sheet	metal	working	technology)	Hanover,	Germany	
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special Feature

การค้นพบการแบ่งงาน
คือ ท่ีมาของจุดแข็งของโตโยต้า

 ปจจุบันการแขงขันในการประกอบธุรกิจมีความรุนแรง
มาก		ในขณะที่ทรัพยากรการผลิตตางๆมีจำากัด	โดยเฉพาะดาน
แรงงาน				ภาคการผลิตจะตองหาแนวทางตางๆเพื่อการปรับตัว
ใหสามารถดำารงอยูไดอยางมั่นคง		จึงตองมีการจัดการและวาง
แผนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคามาก
ที่สุด	 (Optimization)	 โดยปจจัยหลักของแนวทางตางๆจะตอง
มีการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
ตัดสินใจ		ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ผูประกอบการหลายรายเลือก
ที่จะนำามาปฏิบัติ		คือการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การวางแผนทางธุรกิจ	 อันไดแก	 การใชระบบการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร	 (Enterprise	 Resource	
Planning	;	ERP)		ซึ่งเปนระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการ
งานหลัก	 ขององคกรทั้งหมดเขาดวยกัน	 ตั้งแต	 การขาย	 การ
จัดซื้อจัดจาง	 การผลิต	 การบัญชี	 และ	 งานบุคคล	 ซึ่งสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการธรุกิจขององคกร	ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ		หลายทานมีความสงสัยวาลักษณะการปฏิบัติงาน
ขององคกรตน		“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถชวย
งานองคกรไดอยางไร?”   “ระบบจะมีความเหมาะสมกับองคกร
หรือไม?”    “การนำาระบบเหลานี้มาใชจะทำาใหองคกรดีขึ้น
อยางไร?” 				ในเบื้องตนผูเขียนอยากใหทานลองวิเคราะหดูวา
องคกรของทานประสบกับปญหาเหลานี้หรือไม

• ฝายขายไมทราบสถานะและความสามารถการผลิต

• ไมทราบตนทุนสินคาและบริการที่แทจริง

• ประสิทธิภาพการผลิตต่ำา ทำาใหมีความคลาดเคล่ือนของ

 ปริมาณท่ีผลิตไดจริงกับปริมาณท่ีวางแผนการผลิตไว 

• การทำางานลวงเวลา (O.T.) มาก

• การเปล่ียนแปลงคำาส่ังขาย ทำาใหกระทบแผนการผลิตและ

 ไมสามารถปรับแผนใหเหมาะสมได

• เครื่องจักรชำารุดเสียหายทำาใหกระทบแผนการผลิต 

• ผูจำาหนายวัตถุดิบ (Supplier) สงของไมทันตองมีการปรับ

 แผนการผลิต

• การสงมอบงาน / สินคา ลาชา

• ใชเวลาในการประชุมเพ่ือการวางแผนและมอบหมายงานมาก

• ขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนระดับตางๆไม

 ถูกตองและมีความแตกตางกันของแตละหนวยงาน

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารธุรกิจ
ดวยระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร

เรียบเรียง โดย
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
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	 ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นจากหลายปจจัย		แตปจจัยหลัก
คือขอมูลตางๆขององคกรขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
และรวดเร็วทันตอสถานการณ			จึงไมสามารถตัดสินใจดำาเนินการ
ในกรณีที่มีเหตุไมปกติเกิดขึ้นไดทันเวลา	 หรือเลือกแนวทางที่
เหมาะสม
	 ในอดีตภาคการผลิตมีทรัพยากรและกำาลังการผลิตท่ี
เพียงพอ	 การแขงขันในตลาดไมรุนแรงมากนัก	 ปญหาขางบน
เหลาน้ีจึงอาจจะสงผลไมชัดเจน		แตปจจุบันปจจัยการผลิตตางๆ
มีจำากัด	 	 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		

 ERP	ยอมาจาก	Enterprise Resource Planning
หมายถึง	การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม 
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุดของทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคกร	 	 เปนระบบสารสนเทศที่แพรหลายมาก

special Feature

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารธุรกิจ
ดวยระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร

	 เนื้อหาของบทความนี้จะแนะนำาเทคโนโลยี	 	หลักการ
ทำางานของซอฟตแวรเหลานี้			เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการ
พิจารณาซอฟตแวรในทองตลาด	 	และเปนประโยชนสำาหรับ
ผู กำาลังหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ
ดวยระบบ	IT	และเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีระบบการจัด
ตารางการผลิตและการวางแผนขั้นสูง	 (Advanced Planning  
and Scheduling : APS)		ไดมีบทบาทเขามาเสริมความสามารถ
ระบบการวางแผนและการจัดตารางการผลิตในระบบ	 	 ERP	
ให มีประสิทธิภาพและสัมพันธ  กับการบริหารธุรกิจของ
องคกร	 	ดังนั้นบทความนี้ผูเขียนจะเนนเนื้อหาในสวนนี้เปน
สำาคัญ	สำาหรับเนื้อหาของระบบ	MRP,	ERP	 	จะขอกลาวใน
เบื้องตนโดยทานสามารถหาอานเพ่ิมเติมจากบทความ
ทั่วไปที่มีผูเขียนหลายทานนำาเสนอไว

ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning :MRP) 
และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)

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

รูปที่ 1 แสดงวิวัฒนาการของ ERP   (อางอิงจาก www.apics.org )
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	 MRP	 มีการพัฒนามาตั ้งแตประมาณป	 1960	 ใน
สหรัฐอเมริกา				เปนกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อ
แปลงความต องการผลิตภัณฑหรือวัสดุขั้นสุดท ายของ
กระบวนการผลิตที่กำาหนดในตารางการผลิตหลักไปสูความ
ตองการ	 ชิ้นสวนประกอบ	 ชิ้นสวนประกอบยอย	 ชิ้นสวน	 และ	
วัตถุดิบ	 ทั้งชนิดและจำานวนใหเพียงพอและทันเวลากับความ
ตองการในแตละชวงเวลาของการวางแผน		ตามโครงสรางผลิตภัณฑ	
(Bill	of	Materials)	และสถานะคงคลัง	(Inventory	Status)
	 MRP	 ไดพัฒนามาเปน	 MRP	 II	 (Manufacturing	
Resource	Planning)	ศตวรรษที่	1980-1990	โดยมีการเพิ่ม
ความสามารถของโปรแกรมเขาไป	 เชน	 ระบบขาย	 ระบบบัญชี	
ระบบการเงิน	และระบบตนทุน	แตเนื่องจาก	MRP	 II	ยังไม	
สนับสนุนการทำางานทั้งหมดในองคกร	 จึงไดมีการพัฒนาระบบ	
ERP	ในชวงตนทศวรรษ	1990	เพื่อใหครอบคลุมกับการทำางาน
หลักทุกอยางของในองคกร	
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	 ระบบ	 ERP	 เปนการเชื่อมโยง	 กระบวนการทางธุรกิจ	
ผานโปรแกรมประยุกตของแตละสวนงานเขาเปนระดับองคกร
โดยมีจัดเก็บขอมูลไวเพียงแหลงเดียว		กระบวนการทางธุรกิจ
ตางๆ	ไดแก	การผลิต	(Production)	การขาย	(Sale)	งาน
ทรัพยากรมนุษย	 (Human	 Resource)	 และงานบัญชีการเงิน	
(Accounting/Finance)	เชื่อมโยงเพื่อการใชขอมูลรวมกันจาก
ฐานขอมูลเดียวกัน	 มีการใชกระบวนการท่ีเปนมาตรฐานรวมกัน
และสนับสนุนการทำางานกระบวนการทางธุรกิจขององคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด		ลดการทำางานซ้ำาซอน		และขอมูล
ท่ีไมตรงกันของแตละหนวยงาน	 	 มีเคร่ืองมือในการสรางรายงาน
แกระดับบริหาร			โดยการดึงขอมูลที ่มีอยู มาแสดงไดอยาง
รวดเร็วทันตอสถานการณ		

ระบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) และ 
Advanced Planning and Scheduling 

	 การจัดการโซอุปทานหมายถึงการผสมผสานกิจกรรม
ตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการวัตถุดิบและการใหบริการการ
เเปรสภาพวัตถุดิบเปนสินคาหรือผลิตภัณฑขั้นสุดทาย	และการ
สงมอบ	 ใหกับลูกคารวมเขาดวยกัน	 กิจกรรมเหลานี้ยังรวมถึง

รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงกันของ SCM ตามรูปแบบ  SCOR Model  (อางอิงจาก https://supply-chain.org/scor )

การจัดซื้อจัดจางบริษัทจากภายนอกและหนาที่อื่นๆ	 ที่มีความ
สัมพันธเก่ียวของกับผูจัดหาวัตถุดิบ	 (Suppliers)	 และผูจำาหนาย
สินคา	(Distributors)	
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	 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชตรรกะ	(logic)	และวิธีลำาดับ
การคำานวณ	 (algorithm)	ทางคณิตศาสตรข้ันสูงเพ่ือหาคำาตอบ
ท่ีดีท่ีสุด	(optimization)	เพ่ือทำาการจำาลองสถานการณ	(simulation)	
ของการจัดตารางการผลิตท่ีคำานึงถึงขอจำากัดตางๆ(constrain),	
การจัดหา	(sourcing),	การวางแผนการลงทุน	(capital	planning),	
การวางแผนทรัพยากร	 (resource	 planning),	 การพยากรณ	
(forecasting),	การจัดการอุปสงค	(demand	planning),	และ
อื่นๆ		สนับสนุนขอมูลเพื่อการใหคำามั่นหรือสัญญากับลูกคาได	
(available-to-promise	:	ATP)		หรือความสามารถที่จะสัญญา
ได	 (capable-to-promise	 หรือ	 CTP)	 การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ	 (decision	 support)	 APS	จะทำาการวิเคราะหและ
ทำาการประเมินแผนสถานการณตางๆ(scenarios)	 	 เพื่อให
ผู บริหารตัดสินใจเลือกแผนท่ี เหมาะสมตามต องการ

ระบบการจัดตารางการผลิตและการวางแผนขั้นสูง	 (APS)	
ทำาหนาที่เติมเต็มความสามารถทางดานการวางแผนของ	 ERP			
โดยระบบ	ERP	จะเปนตัวสนับสนุนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการ
วางแผนรวมถึงการจัดตารางการผลิต		ระบบการจัดตารางการ
ผลิตและการวางแผนขั้นสูงนี้จะดึงขอมูลจากระบบ	 ERP	 มา
คำานวณเพ่ือวางแผนและเมื่อทำาการวางแผนเรียบรอยแลวก็
จะสงผลลัพธการวางแผนกลับไปยังระบบ	 ERP	 เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป		ซอฟตแวร	ERP	บางตัวจะมีระบบ	APS	รวม
อยูในชุดของ	 ERP	 ก็จะทำาใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	 สำาหรับ	 ERP	ที่ไมไดรวมระบบ	APS	 ไวในชุดของ	 ERP	ก็
จะเปนซอฟตแวรแยกออกมาแตก็สามารถติดต้ังเพ่ือเชื่อมโยง
ขอมูลกับ	ERP	ได

ระบบการจัดตารางการผลิตและการวางแผนขั้นสูง (Advanced Planning 
and Scheduling :APS)

การประยุกต์ระบบ APS  ในกระบวนการบริหารธุรกิจ

	 ระบบ	APS	 ที่เปนมาตรฐานจะแบงออกเปนกลุมตางๆ
ตามระดับของการวางแผน	 และยังสนับสนุนกระบวนการ
จัดการโซอุปทาน	(Supply	Chain	Management)	ทั้งนี้ก็ขึ้น
อยูกับผูพัฒนาซอฟตแวรดวย		
	 สวนประกอบหลักๆของระบบ	 APS	 ประกอบดวย	
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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 การวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนระยะยาว	 (Long-
term)		การวางแผนเชิงกลยุทธประกอบดวย	ขั้นตอนการศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพขององคกร	 การนำาขอมูลที่
รวบรวมไดมาวิเคราะหหรือสังเคราะหเพ่ือนำาไปใชในการจัด
วางทิศทางขององคกร	จากนั้นจึงกำาหนดกลยุทธวาควรจะทำา
อยางไร	เพื่อใหไดตามทิศทางที่กำาหนดไว	แผนกลยุทธเปนแผน

special Feature

ที่มีระยะเวลาในการดำาเนินงานตั้งแต	5	ปขึ้นไป		ในรูปที่	3	การ
วางแผนกลยุทธที่เปน	 Strategic	 Network	 Design	 (SND)		
โดยจะสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่สัมพันธกับการ
จัดการโซอุปทานในระยะยาว	 ซึ่งมีตัวแปรและขอจำากัดตางๆ	
เชน	ปริมาณความตองการของลูกคา	กำาลังการผลิต	เปนตน			

	 การวางแผนยุทธวิธี	 เปนระดับของแผนที่รองลงมาจาก
แผนกลยุทธ	 แผนยุทธวิธี	 มุงบรรลุในการสนองเปาหมายของ
กลยุทธ	 เปนแผนที่กำาหนดรายละเอียดของแผนใหสอดคลอง
กับแผนกลยุทธและเปาหมายที่กำาหนดไวโดยผูบริหารระดับ
กลางเปนผูรับผิดชอบ	เปนแผนระยะกลาง	(Mid-term	plan)	คือ

แผนท่ีมีระยะเวลาในการดำาเนินงานตั้งแตหน่ึงปข้ึนไปแต
ไมเกินหาป	 ในรูปที่	 3	 การวางแผนยุทธวิธี	 Multi-site	Master	
Planning	 (MMP)	 เปนการวางแผนการใหลของวัตถุดิบที ่
สัมพันธกันในโซอุปทานเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวาง
อุปสงคและอุปทาน

	 แผนปฏิบัติการเปนแผนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงโดยมี
การระบุถึงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ	 แผน
ปฏิบัติการจะถูกกำาหนดข้ึนมาใหสอดคลองกับแผนยุทธวิธี	
โดยมีผู บริหารระดับปฏิบัติการเป นผู กำ าหนดแผนและ
รับผิดชอบในการนำาแผนไปปฏิบัติ	 	แผนปฏิบัติการเปนแผน
ระยะสั้น	 (Short-term	 plan)	 เปนแผนที่มีระยะเวลาในการ	
ดำาเนินงานไมเกิน	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	 สำาหรับ	 Sale	 and	 Operations	
Planning	 เพื่อใหการวางแผนการขายมีความสัมพันธกับการ

ผลิตรวมทั้งการพิจารณาปจจัยอื่นๆในภาพรวมขององคกร	โดย
การจำาลองสถานการณตางๆ(scenarios)		จากน้ันผูบริหารจะทำา
การวิเคราะหแนวทางเหลาน้ันเพ่ือเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม
ที่สุดมาปรับกลยุทธทางธุรกิจ			สำาหรับการประยุกตใชระบบ	
APS	ในการวางแผนระดับปฏิบัติการไดแก	การวางแผนการผลิต	
(Production	 Planning),	 การจัดตารางการผลิต	 (Production	
Scheduling)	เพ่ือใหไดจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด	มีพัสดุคงคลังนอยสุด
แตยังคงตอบสนองความตองการได	 หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตโดยการจัดตารางการผลิตใหเหมาะสม		การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ	 	 ลดการสูญเสียตางๆ	 เชน	 การ	 set	 up,
การรอคอย	,	การผลิตสินคาขาด-เกิน		เปนตน		นอกจากนี้ระบบ	
APS	 ยังสามารถจัดการการวางแผนการกระจายสินคา	
(Distribution	Planning)	และการวางแผนการขนสง	(Transport	
Planning)	 เพื่อใหไดจุดที่คุมคาที่สุดที่ยังคงตอบสนองความ
ตองการ
  

	 การวางแผนทางธุรกิจปจจุบัน	 จะตองมีขอมูลท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็ว			ตลอดไปจนการนำาขอมูล
เหลานั้นไปวิเคราะหเพ่ือดำาเนินการวางแผนในระดับตางๆ
ไดอยางเหมาะสม			ระบบสารสนเทศในปจจุบันไดพัฒนาใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง		เชน		ระบบ	Advanced	Planning		
and		Scheduling	:	APS		ท่ีพัฒนามาเพ่ิมเติมขีดความสามารถของ
ระบบ	 ERP	 ทางดานการวางแผนและยังสนับสนุนการจัดการ
ระบบโซอุปทาน		ดังน้ันการนำาเทคโนโลยีหรือหลักการเหลาน้ีมา
ประยุกตใช ก็จะทำาใหการตัดสินใจที่ ถูกตองและแมนยำา	
เปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ
	 ผู ประกอบการที่ กำ าลั งมองหาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารธุรกิจไมวาจะเปนระบบ	 ERP	 ระบบ	 APS	
หรืออ่ืนๆ			ก็ตองพิจารณาเลือกระบบท่ีมีความเหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนเองโดย	 ตองวิเคราะหกระบวนการตางๆขององคกรโดย
ละเอียด	กอนการตัดสินใจ	หากยังขาดความเขาใจในระบบ	ทาง

ผู ประกอบการควรมองหาท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ใหความรูและใหคำาแนะนำาเพ่ือใหไดระบบท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ
ของตน	และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 สำาหรับผูประกอบการขนาดเล็กท่ีมีกระบวนการผลิต
ที่ไมซับซอนมากนัก	อาจจะสามารถประยุกตซอฟตแวร	Office	
ท่ัวไป	 เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและจัดตารางการผลิตเบ้ืองตน	
ใหสามารถตรวจสอบความตองการลูกคา		การวางแผนการผลิต
และการตรวจสอบกำาลังการผลิตในเบื้องตนได			
	 อยางไรก็ตาม	 ธุรกิจจะประสบความสำาเร็จในการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชภายในองคกรไดนั้น	ปจจัยสำาคัญ
คือ	 บุคลากรภายในองคกร	 ดังนั้น	 การใหความรูอยางลึกซึ้ง
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับบุคลากร
จึงเปนสิ่งสำาคัญ	 เพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากร	 วาระบบ
สารสนเทศที่นำาไปใชนั้น	 เปนระบบที่เขามาชวยใหการทำางาน
งายขึ้น	ไมใชเปนภาระในการทำางาน

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

การวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning)

การวางแผนปฏิบัติการ (Operational planning)

บทสรุป
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	 เห็ดเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่มหัศจรรยยิ่งนัก	 เริ่มตั้งแต
การเจริญเติบโตของมันก็ไมเหมือนพืชตระกูลอื่นๆ	 ตองอยูในที่
ชื้นและเย็นเทานั้น	ใชเวลาเพาะเลี้ยงสั้น	ก็สามารถเพิ่มจำานวน
ไดมากมาย	 มีรสชาติเฉพาะตัว	 แถมยังมีโปรตีนสูง	 ทดแทน
โปรตีนที่ไดจากเนื้อสัตวไดเลย	 ที่สำาคัญไมทำาใหอวนดวย	 บาง
ชนิดกินไดมีประโยชนและรักษาโรคได	บางชนิดก็กินไมได	อาจ
ทำาใหถึงตายไดเพราะพิษจากเห็ดจะเขาสู กระแสเลือดและ
กระจายไปทั่วรางกาย	 เพราะฉะนั้นถาไปเดินตามปาเขา	 เห็น
เห็ดแปลกๆ	ขึ้นตามขอนไมก็อยาไปเสี่ยงนำามากินกันนะครับ	

เราไปดูเห็ดต่างๆ กันว่ามี
ประโยชน์อย่างไร
เห็ดหอม 
 ชาวจีนยกยองให	 เห็ดหอม	 เปนยาอายุวัฒนะ	 เพราะ
เปนยาบำารุงกำาลัง	บรรเทาไขหวัด	ทำาใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น	แก
โรคกระเพาะอาหาร	 รวมถึงอาการเหนื่อยลาอีกดวย	 อุดมไป
ดวยวิตามินเอ,	บี,	ซีลีเนียม	และมีโปรตีนมากกวาเห็ดแชมปญอง
ถึง	2	เทา	พอครัวแมครัวนิยมเห็ดหอมตากแหงมาปรุงมากกวา
เห็ดหอมสดๆ	เพราะจะใหกล่ินหอมมากกวา	แตตองแชน้ำาขามคืน
กอน	 เพื่อทำาใหเห็ดนุมขึ้น	และน้ำาแชเห็ดหอมสามารถนำาไปทำา
น้ำาสตอกไดอีกดวย
	 ซีลีเนียม	 เปนสารตานอนุมูลอิสระ	 ลดความเส่ียงตอการ
เกิดมะเร็งและโรคตางๆ	ที่มักเกิดกับผูสูงอายุ	เห็ดหอมขนาด
กลาง	5	ดอก	จะให	ซีลีเนียม	1	ใน	3	ที่รางกายตองการตอวัน	

เห็ดหูหนู 
 เห็ดหูหนูดำา,	 เห็ดหูหนูขาว	 สามารถชะลอความเสื่อม
ของเซลล	 สรางเสริมภูมิคุมกัน	 ลดอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ	
หรือขาด	ตานมะเร็ง	ลดอาการแทรกซอนหลังจากฉายแสงเพื่อ
รักษามะเร็งได	 บำารุงรางกายคนสูงอายุ	 หรือผูที่มีโรคหัวใจ	 แต
ไมควรกินมากในชวงกลางคืน

เห็ดนางรม เห็ดนางฟา และ
เห็ดเปาฮื้อ
	 สามารถปองกันโรคหวัด	 ทำาให
เลือดไหลเวียนไดดี	 และแกโรคกระเพาะ
อาหารได	เห็ดนางรมและเห็ดนางฟา	มี
ผิวเรียบนุม	นำามาผัด,	ชุบแปงทอด	หรือ
จะยาง	 ก็ใหรสชาติท่ีดี	 เห็ดเปาฮ้ือ	 เน้ือจะ
เหนียวและหนา	แตนุมอรอย	คลายเนื้อสัตวมากๆ	

เห็ดฟาง
	 ใหวิตามินซีสูง	และกรดอะมิโนสำาคัญอยูหลายชนิด	หาก
กินเปนประจำาจะชวยเสริมภูมิคุมกันลดการติดเชื้อตางๆ	 ได	
ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน	 ลดอาการผื่นคันตางๆ	 ได	 แต
ไมควรกินสดๆ

เห็ดหลินจือ
	 เห ็ดหล ินจ ือ	 ต าน
อนุมูลอิสระ	 ยับย้ังการเติบโต
ของเนื ้อราย	แกอักเสบ	ลด
ความดันของเลือด	 แกปวดหัว	
ลดไขมันในเสนเลือด	และ
ในปจจุบันยังเปนสวนประกอบ
สำาคัญของเคร่ืองสำาอางอีกดวย

เห็ดเข็มทอง 
 แกแผลในกระเพาะ
อาหาร	และโรคตับ	ที่สำาคัญ
ตองทำาใหสุกดวยการตมแบบ
ในรานสุกี้	หรือทอดกอน	หาม
กินดิบๆ	อาจมีพิษได

เห็ดแชมปญอง 
 เห็ดแชมปญอง	 หรือเห็ดกระดุม	 สามารถตอตาน	 เนื้อ
งอกและมะเร็ง	 ยับยั้งการเติบโตของไวรัส	 เสริมสรางภูมิตาน
ทานโรค	และลดไขมันในเสนเลือด	
 
เห็ดโคน 
 ชวยเจริญอาหาร	บำารุง
กำาลัง	 แกโรคบิด	 แกคลื่นไส	
อาเจียน	แกไอ	ละลายเสมหะ	
มีรสชาติอรอยนากิน	เมื่อกอน
หายากแต	 ณ	 ปจจุบัน	 มีการ
เพาะเล้ียงเปนฟารมทำาใหหากินงายข้ึน

Health Knowledge

		ประโยชน์	ของเห็ด 
							พืช	มหัศจรรย์เพ่ือ	สุขภาพ
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										โรคฮิตของคนติดจอ	ติดแชท	หมกมุนอยูกับโลกโซเชียล
เน็ตเวิรกมากๆ	 ปวยไมรูตัว	 มาดูซิมีโรคอะไรบาง	 แลวเราเองก็
เขาขายดวยหรือเปลา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ยุคสังคมออนไลนที่แทบทุกคนตองมีสมารทโฟน	คุย
กับเพื่อนผานเฟซบุกหรือไลนแทนการโทรศัพท	 สไลดหนาจอ
รับ	 ขาวสารรอบตัวแบบไมใหตกยุค	 พฤติกรรมแบบนี้แหละที่
หอบ	 เอาปญหาสุขภาพจากความอินเทรนดมาถึงตัวแบบยก
เซต	ซึ่งโรคฮิตของคนติดจอ	ก็คือ	 โรคซึมเศราจากเฟซบุก,	 โรค
ละเมอ	แชท,	โรควุนในตาเส่ือม,	โรคโนโมโฟเบีย	และโรคสมารท	
โฟนเฟซ		ฟงชื่อดูก็ประหลาด	ๆ 	ทั้งนั้น	เรามาดูซิวาแตละโรคนั้น
เปนอยางไร	แลวอาการไหนที่เราเขาขายซะแลว		

โรคซึมเศร้าจากเฟซบุก 
(Facebook Depression Syndrome)
	 หลายคนอาจสงสัยวา	 เลนเฟซบุกก็มีเพื่อนตั้งมากแลว
จะเปนโรคซึมเศราไดอยางไร	แตอาการนี้เกิดขึ้นไดจริง	ๆ 	เพราะ
คนเราเม่ือติดอยูแตหนาจอ	จ้ิม	ๆ 	กด	ๆ 	คุยกับคนในโลกออนไลน	

ก็กลายเปนไปเพิกเฉยตอคนในโลกจริง	 แถมหลายคนใชเฟซบุก
เปนเครื่องระบายความรูสึกมากขึ้น	 โดยเฉพาะเวลาเราวาเหว	
เหงา	เดียวดาย	ก็ยิ่งโพสตเยอะ
	 โดย	 วารสารการแพทยกุมารเวชศาสตร	 สหรัฐอเมริกา	
ไดทำาการศึกษาเรื่องนี้	 และพบวา	 คนที่ถูกเพื่อน	 ๆ	 ปฏิเสธหรือ
เปนที่รังเกียจในโลกเฟซบุกจะเปนอันตรายมากกวาถูกปฏิเสธ
ในโลกแหงความจริง	 และหลายรายอาจมีปญหาซึมเศราตามมา	
	 นั่นเพราะเฟซบุกไดสรางความเปนจริงเทียม	 (artificial	

reality)	ข้ึนมา	จากการโพสตแตเร่ืองดี	ๆ 	แตเก็บงำาเร่ืองราย	ๆ 	แย	ๆ 	
ท่ีอยากปกปดเอาไว	 เราถึงเห็นแตคนท่ีมีชีวิตสมบูรณแบบในโลก
เสมือนจริงเต็มไปหมด	เม่ือนำามาเปรียบเทียบกับตัวเอง	ความรูสึก
"ไรคา"	จึงเกิดขึ้น
	 ถาคุณรูสึกเสียความม่ันใจสุด	ๆ	เวลาสงคำารองไปขอเปน
เพื่อนแลวไมไดรับการตอบรับ	 เก็บมาคิดวาทำาไมจึงไมเปนที่
ตองการ	นี่ก็เปนสัญญาณของโรคซึมเศราจากเฟซบุกแลว	 วิธี
หลีกหนีอาการนี้ก็คือ	 ลดการเลนเฟซบุกลง	 ทั้งอานเรื่องคนอื่น	
และโพสตเรื่องตัวเอง	จะไดรูสึกดีกับตัวเองมากขึ้น

โรคละเมอแชท (Sleep-Texting)
	 อาการนี้ก็คือ	 ถึงแมเราจะนอนแตก็ยังลุกขึ้นมาพิมพ
เหมือนกับคนละเมอน่ันเอง	สาเหตุก็มาจากพฤติกรรมติดสมารท
โฟนเกินเหตุ	 ทำาใหสมองยึดติดกับโทรศัพทอยูทุกขณะจิต	 แม
กระทั่งเวลานอน	หากมีขอความเขามา	สมองก็จะปลุกรางกาย
ที่หลับใหลใหอยูในสภาวะละเมอ	 แลวกดสงขอความไปโดย
อัตโนมัติ	 ซ่ึงเราอาจไมรูสึกตัวดวยซ้ำาวาเขียนอะไรไป	 หรือสงไป
หาใคร	 เพราะอยูในสภาวะก่ึงหลับก่ึงต่ืน	 แบบน้ีก็เส่ียงตอความ
เขาใจผิดไดเลยนะเนี่ย
	 นอกจากเส่ียงตอความเขาใจผิดแลว	 อาการละเมอแชท
ยังกระทบสุขภาพดวย	 เพราะเมื่อสมองปลุกใหเราตื่นในชวงนี้
รางกายก็จะนอนหลับไมสนิทเต็มที่	เปนเหตุใหพักผอนไมพอ	

กระทบมาถึงระบบการทำางานของรางกาย	ทำาใหสะสมความ
เครียด	 เสี่ยงเปนโรคอวน	 ฝนราย	 กระทบตอการเรียนและการ
ทำางานไดเลยละ

Health Knowledge

โรคยอดฮิต
        ของคนติดจอ
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โรควุ้นในตาเสื่อม
	 ปกติเราก็ใชงานดวงตาหนักอยูแลว	 และถายิ่งใชเวลา
สวนใหญไปกับการเพงขอความในจอสี่เหลี่ยมเล็ก	ๆ	ก็ยิ่งทำาให
ดวงตาของเราก็ทำางานหนักขึ้นแบบคูณสอง	ถาปลอยไปนานๆ	
จนมองเห็นหยากไย	ตาขาย	
หรือเสนอะไรวนไปวนมา
เหมือนยุง	ปดเทาไรก็ไมโดน
สักที	 แบบนี้ตองรีบหาหมอ
แลว	เพราะนี ่คือ	"โรควุ น
ในตาเสื่อม" 
	 จะบอกว าจร ิง 	ๆ	
แลวโรคน้ีมักพบในผูสูงอายุ
เพราะใชงานดวงตามานาน
จนเสื่อมไปตามวัย	 แตนา
ตกใจทีเดียวท่ีปจจุบันพบคน
อายุนอย	ๆ 	เปนโรคน้ีมากข้ึน	
สาเหตุหลัก	ๆ	ก็มาจากการ
แชทท้ังวัน	จองจอท้ังคืน	เลนเกม	ใชคอมพิวเตอรติดตอกันนาน	ๆ	
ไมวางเวนนี่เอง	 พอรูสึกปวดตาก็คิดวาคงไมเปนอะไรมาก	 มา
รูตัวอีกทีก็เห็นภาพเปนคราบดำา	ๆ	เปนเสน	ๆ	ไปซะแลว	
									วิธีปองกันกอนเปนโรควุนในตาเสื่อมก็ไมยากเลย	แครูจัก
พักสายตาเสียบาง	 มองไปในที่ไกล	 สูดอากาศธรรมชาติให
รางกายไดผอนคลาย	 หลับตาลงสักครู	 รูจักใชงานเทคโนโลยี
ในมืออยางพอเหมาะ	ก็จะชวยใหหลีกเลี่ยงโรคนี้ไดแลว

โนโมโฟเบีย (Nomophobia)
	 ชื่อประหลาด	 ๆ	 นี้	 มาจากคำาวา	 "no-mobile-phone 
phobia"	 แปลตรงตัวก็คือ	 โรคกลัวไมมีมือถือใช	 เปนโรคทาง
จิตเวชประเภทหนึ่งที่จัดอยูในกลุมวิตกกังวล	
 

คิดดูวาถาเราอยูในที่ที ่ไมมีสัญญาณโทรศัพท	 ไมมี
สัญญาณอินเทอรเน็ต	หรือจู	ๆ	แบตเตอร่ีโทรศัพทดันหมดซะง้ัน	
แลวเรารูสึกหงุดหงิด	 กระวนกระวาย	 แสดงวาเขาเคาอาการ
โนโมโฟเบียแลวละ	 ในบางคนเปนมาก	 ๆ	 อาจมีอาการเครียด	
ตัวสั่น	เหงื่อออก	คลื่นไสไดเลย	ซึ่งอาการจะหนักเบาขนาดไหน
ขึ้นอยูกับแตละคน

	 สำารวจตัวเองดูหนอยซิวา	 เราหมกมุนอยูกับการเช็กขอ
ความในมือถือ	ชอบหยิบขึ้นมาดูบอย	ๆ	หรือเปลา	หรือทุกครั้ง
ท่ีไดยินเสียงเตือนจากมือถือจะตองวางภารกิจทุกอยางที่อยู
ตรงหนาแลวรีบควาโทรศัพทมาเช็กแบบดวนจี๋ทันใจ	ใครเปน
แบบนี้ก็เขาขายโนโมโฟเบียแลวละจา	 ยิ่งถาตื่นนอนปุบเช็ก
มือถือปบ	 หางจากมือถือไมไดเลย	 หรือใชเวลาพูดคุยกับเพื่อน
ในโลกออนไลนมากกวาเพื่อนตรงหนา	ก็ยิ่งชัด	
	 ใครที่มีอาการอยางที่กลาววา	 ตองระวังปญหาสุขภาพ
ใหมาก	ๆ	 โดยเฉพาะนิ้วล็อก	ปวดตา	ปวดเมื่อยคอ	บา	 ไหล	
หมอนรองกระดูกเส่ือมกอนวัยอันควร	 เพราะน่ังผิดทาเปนเวลา
นาน	ๆ	รวมทั้งอาการนอนไมหลับ	และโรคอวนที่เกิดจากมัวแต
นั่งเลนมือถือนาน	ๆ	ไมลุกไปไหนดวยนะ

โรคสมาร์ทโฟนเฟซ 
(Smartphone face)
	 โรคฮิตของคนติดแชทที่พบไดบอยเปนอันดับ	5	ก็คือ	
โรคสมารทโฟนเฟซ	 (Smartphone	 face)	 หรือโรคใบหนา
สมารทโฟน	 เกิดจากการที ่เรากมลงมองหนาจอ	 หรือจอง
สมารทโฟน-แท็บเล็ตเปนเวลานานเกินไป	 ทำาใหกลามเนื้อคอ
เกิดอาการเกร็งและไปเพิ่มแรงกดบริเวณแกม	 เมื่อแกมถูกแรง
กดนาน	ๆ	เขา	ก็จะทำาใหเสนใยอิลาสติกบนใบหนายืด	จนแกม

บริเวณกรามยอยลงมา	 แถมกลามเน้ือบริเวณมุมปากก็จะตกไป
ทางคางดวย	 จนใบหนาอาจดูผิดแปลกไปจากเดิม	 และจะเห็น
ชัดเจนขึ้นเมื่อถายภาพดวยอุปกรณของตัวเอง	ฟงแลวนากลัว
นะเนี่ย	หากใครเปนมาก	ๆ	เขาก็ถึงกับตองศัลยกรรมกันเลยนะ
	 สรุปแลววาทั้ง	 5	 โรคนี้ดูไมไดไกลจากตัวเราเทาไรเลย
เพราะทุกคนลวนใชโลกออนไลนในการติดตอสื่อสารกันหมด	
แตวิ ธีป องกันตัวเองใหห างจากโรคเหลาน้ีก็ไม ยากเลย	
แครูจักแบงเวลาใหเหมาะสม	 กมมองหนาจอใหนอยลง	 เลน
โทรศัพท	 ใชคอมพิวเตอร	 เลนเกมใหนอยลง	 จะไดไมดวนปวย
ไปซะกอน

Health Knowledge
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 กูเกิล (Google)	เปดตัวโครงการอุปกรณไฮเทคสวมใสได	
หรือ	wearable project	 ใหมลาสุด	 โดยแจงเกิดเปนคอนแทค
เลนสอัจฉริยะที่แพทยจะสามารถตรวจสุขภาพจากน้ำาตา	
ถือเปนการสรางทางเลือกใหมท่ีนอกเหนือจากการเจาะเลือด
ซึ่งสรางความเจ็บ	ปวดใหผูปวยทั่วโลก						
	 กลุมเปาหมายท่ีเช่ือวาจะไดรับประโยชนจากคอนแทกต
เลนสอัจฉริยะนี้โดย	ตรงคือกลุมผูปวยโรคเบาหวาน	เนื่องจาก
คอนแทกตเลนสน้ีทำาใหแพทยสามารถตรวจวัดระดับน้ำาตาลจาก
น้ำาตา	 โดยคอนแทกตเลนสนี้จะติดตั้งชิปจิ๋วไรสาย เซ็นเซอร
วัดระดับน้ำาตาล	 และระบบไฟแอลอีดีจ๋ิวไวภายใน	 ท้ังหมดน้ี
จะทำาใหระบบสามารถแจงขอมูลระดับน้ำาตาลในน้ำาตาไดชนิด
ที่ไมตองใชเข็มหรือปสสาวะแมแตหยดเดียว
	 แมระบบคอนแทกตเลนสไฮเทคนี้จะยังตองการการ
พัฒนารอบดานในอีก	หลายป	แตการเปดตัวครั้งนี้สะทอนวา
กูเกิลมุงมั่นจริงจังในการเฟนหาพันธมิตร	 เพื่อใหชาวโลกไดรับ
ประโยชนจากตัวเลือกทางการแพทยท่ีสะดวกสบายและลด
ความเจ็บปวดไดดียิ่งขึ้น	 โดยขณะนี้กูเกิลระบุวาอยูระหวาง
ประสานงานกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ	 ยาแหงชาติ
สหรัฐฯ	 หรือ	 FDA	 เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภคเชื่อวา
คอนแทคเลนสนี้มีมาตรฐานเทียบเทาเครื่องมือแพทย						

							ทั้งหมดนี้	ไบรอัน	โอทิส	(Brian	Otis)	และบาบัค	พารวิซ	
(Babak	Parviz)	ผูรวมกอต้ังโครงการซ่ึงถูกเรียกวา	smart contact 
lens	บรรยายในแถลงการณวาโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะปญหา
โรคเบาหวานซึ่งรายแรงและ	 ขยายตัวทั่วโลก	 โดยสถิติลาสุด
พบวาประชากรโลกทุก	1	ใน	19	คนลวนเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน	
ผูปวยทุกคนตองพบความยากลำาบากในการควบคุมระดับ
น้ำาตาลในเลือดเพื่อไมให	เกิดภาวะแทรกซอน						
							ในแถลงการณมีการระบุถึงการพัฒนาคอนแทคเลนสนี้ที่	
แหลงวิจัย	Google	x	วาเทคโนโลยีปจจุบันสามารถยอสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจนทำาใหเซ็นเซอร	 และชิปประมวลผลมี
ขนาดจิ๋วเทาเกล็ดฝุน	 ขณะที่เสาสัญญาณหรือ	 antenna	 นั้น
มีความบางกวาเสนผมมนุษย	 ทั้งหมดนี้เชื่อวาจะทำาใหมวล
มนุษยชาติมีวิธีการตอสูและจัดการโรคเบาหวาน	 ไดงายขึ้น
ในอนาคต

 

Techno Focus

ตนแบบคอนแทคเลนสอัจฉริยะที่แพทยจะ
สามารถตรวจสุขภาพจากน้ำาตา

คอนแทคเลนสนี้จะติดตั้งชิปจิ๋วไรสาย 
เซ็นเซอรวัดระดับน้ำาตาล และระบบไฟแอลอีดีจิ๋วไวภายใน

กูเกิลโชว์
คอนแทคเลนส์อัจฉริยะ 
ช่วยตรวจสุขภาพจากน้ํำาตา
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Interesting Tips

แนะนํำา "10 วิธี
คลายเครียดที่น่ารู" 
	 เราไดใหความรูและขอมูลเก่ียวกับอาหารที่มีประโยชน
มาแลว	พักเร่ืองอาหารกันสักนิด	วันน้ีมีวิธีท่ีจะคลายความเครียด
มาแนะนำาเพื่อใหเรามีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
1. ออกกํำาลังกาย	--	ใครๆก็พูดไดวาออกกำาลังกายซิ	แตนอย
คนนักที่จะทำาใหเปนกิจวัตรได	เนื่องจากไมมีเวลา	ไมสะดวก
เรื่องการเดินทาง	ตื่นเชาไมไหว	อุปกรณแพง	ฯลฯ	ความจริงแลว
คุณควรจะหาเวลาของแตละวันอยางนอย 30 นาที	ในการ
ออกกำาลังกาย	 โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณที่สุด	 คุณ
ก็นาจะเลือกการวิ่งหรือเดิน	 หากเปนผูที่สูงอายุหรือเปนผูที่ไม
ตองการการกระแทก	 วายน้ำา,โยคะ,	 ไทชิ,	 หรือ	 พาลาทีส	 ก็
อินเทรนด	 ไมเลว	 หากอยากมีแรงจูงใจในการออกกำาลังกาย	
ขอแนะนำากีฬาที่เลนเปนหมูคณะอันไดแก	 แบตมินตัน	 กอลฟ	
ฟุตบอล	หรือ	เทนนิสที่กำาลังฮิตอยูในขณะนี้	
2. พูดระบายความเครียด	 --	แตตองเลือกบุคคลที่คุณคิดวา	
ปลอดภัย	 หวังดี	 ไมมีพิษภัยกับตัวคุณ	 และควรมีความอดทน
สูงในการฟง	หรือถาหาไมไดก็สัตวเลี้ยงตางๆ	ไมวาจะเปน	หมา	
แมว	 ปลาทอง	 จิ้งจก	 แมลงตางๆก็ได	 ระบายใหมันฟง	 เพราะ
เวลาท่ีเราไดระบายออก เทากับเราไดทบทวนตัวเองไปดวย	
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	--	การนอนหลับพักผอนชวย
ใหคุณสดช่ืนข้ึนไดมาก	 เหมือนไดชารจแบตเตอร่ีในรางกายใหม	
โดยกำาหนดจิตใจกอนนอนวา ใหเราสดชื่น ผอนคลาย	เอา
เรื่องเครียดปญหาตางๆ	 วางไวนอกตัว	 ไมเอามาคิดตอนนอน
4. อาหารคลายเครียด	--	กลับมาเรื่องอาหารกันซักนิด	อาหาร
สามารถลดความเครียดของคุณไดดวย	อาหารท่ีชวยคลายเครียด
ใหคุณไดอยางดี	ไดแก	
	 1.	ทริปโตฟาน	(1-2	กรัม	กอนนอน)	พบไดใน	ไข	ถ่ัวเหลือง	
	 	 นมวัว	เนื้อสัตว
	 2.	วิตามินบี	 6	 (40	มิลลิกรัมตอวัน)	พบในธัญพืชตางๆ	
	 	 ยีสต	รำาขาว	เครื่องใน	เนื้อ	ถั่ว	ผัก	
	 3.	วิตามินบี	3	(1,000	มิลลิกรัมตอวัน)	พบใน	ตับ	เคร่ืองใน	
	 	 เนื้อ	เปด	ไก	ปลา	ถั่ว	ยีสต	
	 4.	สารอาหารอื่นๆ	เชน	แคลเซียม	กระเทียม	ดอกไมจีน
5. พักผ่อนท่องเที่ยว	--	ขอนี้ขอ	Confirm	วาจริง	เพราะคนเรา
ก็เหมือนเครื่องยนต	 ตองการชวงพักไปทำาการ	 reboot	 ใหม	
การท่ีไดไปทองเที่ยวเห็นบรรยากาศทิวทัศนสวยงามแปลกหู
แปลกตา	ไปเจอผูคน	ก็ชวยกระตุนมุมมองชีวิตใหมๆ	 เมื่อกลับ
มาจากการทองเที่ยวแลว	 คุณก็จะกลับมาทำางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. ดนตรีคลายเครียด	--	หลายคนคงเคยไดยินเกี่ยวกับการ
รักษาโรคดวยดนตรีหรือดนตรีบำาบัดมาแลว	ท้ังน้ีก็เพราะดนตรี
ชวยทำาใหคุณอารมณเยือกเย็นลง	 ผอนคลาย	 ใจสงบ	 ดนตรี
บำาบัดมีท้ังเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรีชนิดเดียวหรือหลาย
ชนิด	 เพลงที่มีเสียงคลื่นทะเล	 เสียงนก	 เสียงน้ำาไหล	ฯลฯ	หาก
คุณไดปดไฟ	 จุดเทียน	 และฟงเพลงเบาๆ	 หลังจากน้ันก็หลับไป
แลวละก็	ตื่นขึ้นมานาจะสดใสหายเครียดไดเยอะเลย
7. กลิ่นบํำาบัดอโรมาเทอราปี	 --	 กลิ่นเปนอีกสิ่งหนึ่งของการ
รับรูทางสัมผัสที่สื่อถึงอารมณและความรูสึกไดดี	 คุณอาจลอง
จุดธูปหอมกลิ่นที่สดชื่น	 หรือหยดน้ำามันหอมระเหย	 ในขณะ
นอนหรือทำางานเพ่ือผอนคลายไปดวย	หรือจะแชน้ำาอุนๆ	 ก็ไมเลว
กลิ่นที่เหมาะสมแลวแตชอบและรูสึกผอนคลาย	 โดยเลือกจาก
การดมวากลิ่นไหนทำาใหรู สึกดี	ใหพลัง	หรือชวยผอนคลาย	
กลิ่นที่นาสนใจ	 เชน	 กลิ่นไมจันทนหอม	 กลิ่นกำายาน	 สำาหรับ
ผอนคลาย	กลิ่นการบูร	 กลิ่นสม	 กลิ่นมะนาว	สำาหรับสราง
ความสดชื่น
8. ฝกหายใจคลายเครียด	--	การหายใจชวยนำาอากาศบริสุทธ์ิ	
เขาสูปอด	แลวเดินทางสูสมองไปตลอดท่ัวรางกาย	ลองหายใจ
โดยการหายใจเขาลึกๆ ชาๆ	สังเกตวากระบังลมขยายออก 
ทองปองออก	จากน้ันคอยๆ หายใจออกชาๆ	ไลลมใหออกมาก
ท่ีสุด	ตอนน้ีกระบังลมคุณจะหดส้ันลง ทองจะแฟบ	ถาชวงแรก
ไมถนัดก็เอามือแตะทองเพ่ือปรับและเขาใจสภาพปองแฟบ
ของทองจากการหายใจกอนแลวฝกไปเรื่อยๆ
9. ฝกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	--	โดยนำาเอาหลักการฝก
หายใจมาประยุกตใชรวมดวย	เริ่มดวยการนั่งหรือนอนในทา
สบายๆ	จากนั้นคอยๆ	เกร็งกลามเนื้อสวนตางๆ	ขึ้นมาโดยอาจ
ไลจากปลายเทา	 ขอเทา	นอง	ตนขา	ลำาตัว	 แขน	มือ	นิ้ว	 ไหล	
คอ	ศีรษะ	และใบหนา	เกร็งไวสักอึดใจหนึ่ง	จากนั้นคอยๆ	ผอน
คลายยอนกลับไปโดยเริ่มจากใบหนา	จนถึงปลายเทา
10. คลายเครียดด้วยการนวด	--	ปจจุบันมีคนสนใจการนวด
อยางมาก	 ไมวาจะเปน	 นวดแผนไทย	 นวดเทา	 นวดน้ำามัน	
นวดรักษาโรคเฉพาะที่	การนวดเปนการผอนคายกลามเนื้อ
และทำาใหเลือดลมสูบฉีด	ทำาใหผูที่ถูกนวดรูสึกผอนคลายและ
สบายมากยิ่งขึ้น	 การนวดน้ำามันยังทำาใหมีผิวพรรณที่ดีอีกดวย
	 ทางออกของความเครียดยังมีอีกมากมาย	แต	 10	วิธีที่
แนะนำานี้เปนวิธีที่ทำาไดงาย	 ปลอดภัยดวยวิธีธรรมชาติ	 ความ
เครียดเปนสิ่งที่หามกันไมได	สิ่งที่คุณทำาไดคือ	มีสติ หากรูวาตัว
เองเริ่มเครียดแลวก็ตองหยุดแลวลองใช	10	วิธีที่แนะนำามาใช	
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อัตราค่าโฆษณา
วารสารแม่พิมพ

ad. Rates

  เจ้าของ 

สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย

86/6	ซอยตรีมิตร	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

  ผู้จัดพิมพ์    จํำานวนพิมพ์
บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด จำากัด 3,000 ฉบับ 

3/7	หมู่	8	แขวงบางแวก	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10160	 การกระจายวารสาร

โทรศัพท		 :	 0-2422-0486-7		  . สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพไทย

โทรสาร			 :	 0-2422-0480	 					  . หน่วยงานต่างๆ	ของภาครัฐ
E-mail		 :		 cpointad@gmail.com	  . เอกชนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ

Website	 :	 www.creativepointad.co.th

  รูปแบบวารสาร     อัตราค่าโฆษณา
เปนวารสารราย 3 เดือน (1 ปี มี 4 ฉบับ) รูปแบบการจัดพิมพ  ปกดานใน	 	 50,000	บาท 

ขนาด A4 จำานวน 68 หนา   หนา	3	 	 45,000	บาท

1.	 ปกกระดาษอารตการด	พิมพ	4	สี	เคลือบดาน	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	สำาหรับบทความและคอลัมภทั่วไป

			 		กระดาษปอนด	80	แกรม		 	   ส่วนลดพิเศษ  

	 -	เขาเล่มไสกาว	 	 ลด	10%	สำาหรับสมาชิกสมาคม
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