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เจาของ
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ฝายสมาชิกและโฆษณา
นางสาวจารุณี  ภูทอง

	 สวัสดีชาวผูอาน	Mould	&	Die	ทุกทาน	กลับมาพบกันอีกแลวนะคะ	
กับเลมท่ี	 3	หวังวาผูอานทุกทานคงต่ืนเตนและรอคอยท่ีจะไดพบกับสาระดีๆ	
ที่ทางทีมงานคัดสรรมาให	 อยางเต็มอิ่ม	 ยางเขาชวงปลายฝนตนหนาว
อีกปแลวนะคะ	 หลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยมีอากาศเปล่ียนแปลง	 บางพ้ืนท่ีมี
มรสุม	 ทำาใหทานผูอานอาจไมสบายได	 นอกจากการดูแลตัวเองจากสภาวะ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงแลว	 การออกกำาลังกาย	 การเลือกรับประทานอาหาร
ที่ดีมีประโยชนก็มีผลสำาคัญกับการดูแลตัวเองใหหางไกลโรค	 เชนเดียวกัน	
วารสารเลมน้ีมุงเนนใหผูอานทุกทานมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี	 ในการทำางาน	
การดำาเนินชีวิตท่ีดี	เพ่ือใหทุกวันเปนวันท่ีดีของทุกคนคะ
	 ในวารสารเลมท่ี	3	 น้ี	 มีเน้ือหาสาระเขมขนไมแพเลมกอนๆ	 เลยคะ	
พบกับเกร็ดความรูท่ีหลากหลาย	 เหมาะแกผูอานทุกเพศทุกวัยท่ีสามารถนำา
ไปประยุกตใชประโยชนได	 ท้ังในดานการนำาไปใชในชีวิตประจำาวัน	 และการ
ดำาเนินธุรกิจ	ในเลมน้ีมีท้ังแนวทางการดำาเนินงานจากผูท่ีประสบความสำาเร็จ
จาก	อาจารยจุลพัฒน แหงบริษัท จุลพัฒน พลาสติก จำากัด	ผูท่ีพัฒนา
จากผูเชี่ยวชาญทางสายอาชีพสูการเปนเจาของกิจการ	 โดยใชหลักการ
ความซ่ือสัตยและคุณภาพสินคาเปนสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	 การนำาหลัก
การและกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมจาก	คุณวิโรจน เฉลิมรัตนาพร  
ผูอำานวยการโครงการสรางความย่ังยืนอุตสาหกรรมแมพิมพไทย สถาบัน
ไทย-เยอรมัน	 ท่ีไดแชรประสบการณในการกาวสูความสำาเร็จในอุตสาหกรรม
แมพิมพและทิศทางของธุรกิจแมพิมพในปจจุบันและอนาคตมาปรับใช	
แนวทางการกาวข้ึนมาเปนผูผลิตและออกแบบแมพิมพพลาสติกที่ลูกคา
ไววางใจจากบรษัิท เอสเอเจ โมลด จำากัด	โดย	คุณวธิาน จรยิประเสรฐิสนิ 
ผูผลิตแมพิมพจากโรงงานขนาดเล็กจนเติบโตเปนขนาดใหญในปจจุบัน	
	 นอกจากนี้ยังมีคำาถามที่ยังรอใหคุณไปคนหาคำาตอบกันวา	 เพชร
จากเถากระดูก อัญมณีแหงความทรงจำา	แทจริงแลวคืออะไร	จากคอลัมน	
Innovation Today	มา	อัพเดทเทรนเทคโนโลยี ป 2015	กอนใครได
ในวารสารเลมน้ีเลยคะ	 สาระนารูยังไมหมดเพียงเทาน้ี	 เราไมพลาดท่ีจะนำา
เอาเคล็ดลับการดูแลตัวเองและสุขภาพมาใหทานผูอานคอยติดตามอยูเสมอ
กับคอลัมน	Tips Share สัญญาณแจงเหตุสุขภาพท่ีคุณควรรูดวยตัวเอง 
อันตรายจากการรับประทานอาหารใน	 เตือนภัย	 อาหารทอด	 เนื้อยาง	 ผัด	
จะนำาโรคมาให	 และวิธีเลือกรับประทานตานอวนของสาวๆยุคปจจุบันใน	
10 อาหารสุขภาพตานอวน	เห็นม้ัยคะวาวารสารเลมน้ีอัดแนนไปดวยสาระ
และคุณภาพอยางแทจริง
	 ทายนี ้ขอลาไปดวยคำาคมที่วา	 "Some dream of worthy 
accomplishments, while others stay awake and do them." โดย		
Anonymous	บางคนฝนท่ีจะประสบความสำาเร็จอยางสวยหรู	ในขณะท่ีบางคน
กำาลังลงมือกระทำา	 ลงมือทำาและไขวควาหาโอกาสอยูเสมอ	 ขอใหทุกวันเปน
วันที่สวยงามสำาหรับทุกทานคะ

	 	 	 	 รศ.ดร.	วารุณี	เปรมานนท
	 	 	 	 		บรรณาธิการบริหาร
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คุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร
ผูอำานวยการโครงการสรางความยั่งยืนอุตสาหกรรมแมพิมพไทย
สถาบัน ไทย-เยอรมัน
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Q : การเร่ิมตนทํำางานท่ีน่ีเปนอย่างไรบางครับ?
A : ในปสองปแรกก็เริ่มตนจากงานการขายและงานการ
ตลาดครับ	 พอเราเขามาทำางานที่นี่เราไดปรับตัวเพื่อที่จะได
เรียนรูงานและวิธีการทำางานกอน	 ซ่ึงประสบการณดานการตลาด
และการขายนั้นสามารถนำามาปรับใชกับที่นี่ได			เพราะงานการ
ตลาดและการขายเปนสวนหนึ่งในสวนท่ีดำาเนินงานที่ข อง
เกี่ยวกับธุรกิจของสถาบัน	 ในขณะเดียวกันขณะนั้นเปนจังหวะ
ที่มีโครงการที่ทางสถาบันฯไดงานจากภาครัฐมา	 โดยโครงการ
แรกที่ผมไดรวมรับผิดชอบคือโครงการผลิตชางเทคนิคที่มีความ
ตองการสูง		โดยเนื้องานเปนการประสานงานกับผูประกอบการ
ดูความตองการของพวกเขาวาตองการชางตองการแรงงาน
ประเภทใดที่ยังขาดแคลนอยู	 เราก็ไปหานักศึกษาจากวิทยาลัย	
นักศึกษาที่กำาลังจะจบ	 นักศึกษาที่ไมมีงานทำา	 แลวนำามาฝก
อบรมใหสามารถทำางานได		หลังจากนั้นก็จะสงเขาไปทำางาน
ในสถานประกอบการที่ตองการแรงงานตอไป			ซึ่งผมไดรวมทำา
โครงการนี้อยูประมาณ	 2	 ป	 แลวหลังจากนั้นทางสถาบันฯก็ได
รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหดำาเนินโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ	 ซึ่งโครงการนี้เกิดจากภาคเอกชน
คือสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทยและอีกหลายภาคสวน
รวมตัวกันเพ่ือท่ีจะของบประมาณจากภาครัฐเพ่ือท่ีจะนำามา
พัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพซึ่งเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่
สำาคัญของประเทศ	 ภาครัฐไดอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินการ		แตวาจำาเปนตองมีเจาภาพที่จะมาเปนแกนในการ
ที่จะบริหารจัดการประสานการทำางานกับทุกภาคส วน
เพราะวาเปนโครงการท่ีคอนขางใหญ	 สถาบันไทยเยอรมันจึงได

รับมอบหมายใหเป นแกนกลางในการบริหารจัดการและ
ดำาเนินโครงการ	 สถาบันฯจึงตั้งหนวยงานขึ้นมาเปนสำานักงาน
บริหารโครงการและมีการจัดต้ังทีมงานขึ้นมาดูแลโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ		ซึ่งตัวผมไดรับมอบหมายใหเขาไป
ดูแลตัวสำานักงานบริหารโครงการฯ		

Q : อยากทราบประวัติการทํำางานของคุณวิโรจน์
  ดวยครับ?
A : กอนจะมาทำางานที่นี่ผมทำางานอยูในบริษัทเอกชน	เพราะ
จบทางดานการตลาด	และ	MBA	เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ	จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครับ	 พอจบก็เขาทำางานในบริษัท
เอกชนตลอด	3	ปแรกเริ่มตนดวยการเปนนักการตลาดที่เครือ	
ICC	ของเครือสหพัฒน	 แลวหลังจากนั้นก็ยายมาอยูในเครือ
ซีเมนตไทย	ทำางานอยูที่นั่นประมาณ	4-5	ป	หลังออกจากเครือ
ซีเมนตไทย	ก็ไดมีโอกาสเขารวมงานกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ดานการสื่อสาร	 ทั้งบริษัทของคนไทย	บริษัทจากยุโรป	 แลวก็
บริษัทของญี่ปุน	 อีกประมาณ	 7-8	 ป	 โดยรวมไดทำางานกับ
บริษัทเอกชนมาประมาณ	15	ปครับ	 จึงไดมาเริ่มตนทำางานที่นี่
ซ่ึงเปนองคกรก่ึงๆรัฐ	เรียกไดวาเปนความแตกตางจากการทำางาน
ในภาคเอกชนอยางที่เคยทำามาครับ
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สวนใหญเปน	SME	จะขาดโอกาสในการรับรูและเขาถึง	เทคโนโลยี
ใหมๆ			โครงการจึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆจัดตั้งเปนศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานแมพมิพขึน้	โดยชวงแรกจดัตัง้ทัง้หมด	
7	 ศูนย	 ซึ่งทางโครงการก็ใหการสนับสนุนใหกับนักวิจัยที่อยูใน
ศูนยเชี่ยวชาญในการทำางานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
และใหคำาปรึกษาเพ่ือที่จะเอาความรูเหลาน้ีไปเผยแพรตอไป	
	 ในสวนยุทธศาสตรท่ี	3	เปนเร่ืองของการตลาด	โดยโครงการฯ
จะไปชวยสนับสนุนผูประกอบการแมพิมพใหมีโอกาสพัฒนา
และสรางมาตรฐานการทำางาน	 สนับสนุนและสรางการรวมกลุม
เปนกลุมคลัสเตอร	โดนเราสรางขึ้นมา	4	คลัสเตอร	เพื่อที่จะได
มีอำานาจในการตอรองกับผูคาวัตถุดิบ	 สวนเรื่องการตลาด
โครงการฯไดสนับสนุนและชวยใหผู ประกอบการแมพิมพ
ซึ่งสวนใหญเปน	 SME	 ไดมีโอกาสเขารวมแสดงสินคาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
	 ยุทธศาสตรที่	4	 เปนเรื่องของฐานขอมูล	โดยมีการสราง
เว็บไซตเพื่อเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแมพิมพ		เพื่อ
ใหผูประกอบการแมพิมพหรือผูที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม
แมพิมพสามารถเขาไปหาขอมูลได	
	 โดยสรุประยะที่	1	นี้เปนการปูพื้นฐานการสรางความ
เพียงพอใหกับอุตสาหกรรมแมพิมพของไทย	

Q : ในระยะต่อมาการทํำางานเปนไปในทิศทางใดครับ?
A :	 หลังจากเสร็จระยะที่	1	สถาบันฯไดทำาขอเสนอเพื่อขอ
ดำาเนินการตอระยะท่ี	2	ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมไดเห็นชอบกับ
ขอเสนอใหดำาเนินการตอได
	 ในระยะท่ี	2	น้ีไดใชช่ือวา	“	โครงการยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแมพิมพ”	มีระยะเวลาดำาเนินการต้ังแตป	2553	–	2557	
โดยสาระสำาคัญจะเปนการดำาเนินงานตอเนื่องจากระยะที่แลว		
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Q : ผลสํำาเร็จโครงการพัฒนาอุสาหกรรมแม่พิมพ์
  ในการดํำาเนินงานท่ีผ่านมาเปนอย่างไรบางครับ?
A : โครงการไดดำาเนินการตั้งแตป	พ.ศ.	2547	ถึง	2552	ถือ
เปนระยะทีห่นึง่	ใชชือ่โครงการวา	“โครงการพัฒนาอตุสาหกรรม
แมพิมพ”	 โดยในระยะแรกนี้จะเนนเรื่องการสรางพื้นฐาน	เนื่อง
จากวาสภาวะของอุตสาหกรรมในขณะนั้นประสบปญหาการ
ขาดแคลนชางแมพิมพเยอะมาก		ไมวาจะเปนกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนต	 กลุมไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กโทรนิกส	 ชิ้นสวนอะไร
ทั้งหลาย	 ก็ไดความวาเกิดภาวะการขาดแคลนชางแมพิมพ	
ดังน้ันในระยะที่หน่ึงงานหลักของเราคือเรื่องของการสราง
บุคลากรใหมเขาสูอุตสาหกรรมแมพิมพ		รวมถึงการสรางหลักสูตร
ที่จะเอามาใชในการพัฒนาชางแมพิมพ		
	 ในภาพรวมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพประกอบ
ดวย	4	ยุทธศาสตรหลกั	ยุทธศาสตรแรกคอืเรือ่งคน		เนนการสราง
คนใหเพียงพอทั้งคนใหมเพ่ือที่เอาเขาสูอุตสาหกรรมในขณะ
เดียวกันก็พัฒนาคนอยูในอุตสาหกรรมอยูแลว	 หมายความวา
คนท่ีทำางานอยู ในอุตสาหกรรมแมพิมพออยู แลวเราก็ไป
พัฒนาเขาใหมีทักษะและความสามารถสูงขึ้น	 สวนบริษัทที่ยัง
ขาดแคลนเราก็ไปประสานงานกับวิทยาลัยเครือขายตางๆเพ่ือ
ใหผลิตบุคลากรใหกับภาคอุตสาหกรรม	 แลวเราก็เอาบุคลากร
เหลานั้นมาตอยอดโดยการฝกอบรมตามหลักสูตรพัฒนา
ชางแมพิมพ	 โดยมีการแบงระดับชางแมพิมพเปน	T1	ถึง	T5		
	 ยุทธศาสตรท่ี	 2	 ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองเทคโนโลยี	 โดย
ไดจัดตั้งศูนยเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดานแมพิมพ	 เนื ่องจาก
อุตสาหกรรมแมพิมพบานเราตอนนั้นมันเหมือนกับตางคน
ตางทำา	ตัวใครตัวมัน	เพราะฉะนั้นผูประกอบการตองชวยเหลือ
ตัวเอง	ความรูและโนวฮาวใหมๆ	ดานแมพิมพจะอยูในวงจำากัด	
คือถาใครมีศักยภาพก็ทำาไปเลย	 แตวาผูประกอบการแมพิมพ
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แตจะเนนไปที่การยกระดับไปสูการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ
สูงขึ้น		และมุงสูเทคโนโลยีที่มีความเที่ยงตรงและซับซอนสูง
	 ความแตกตางระหวางระยะที่	 2	กับระยะที่	 1	ชื่อก็บอก
อยูวาเปนการยกระดับ		เพราะฉะนั้นตัวยุทธศาสตรหลักยังคง
เหมือนเดิม		แตวาจะทำาใหมันเขมขนขึ้นใหมียกระดับมากขึ้น	
ยกระดับความหมายคืออะไรอยางเชน	อยางในระยะท่ี	1	เราเนน
เรื่องของการสรางปริมาณและก็เรื่องของชาง	 ทำาเรื่องพื้นฐาน	

แตพอในระยะที่	 2	 เราจะเนนสรางชางที่มีศักยภาพที่มีความรู
ความสามารถที่สูงขึ้น	 ที่ระดับ	 T3	 T4	 T5	 หรือเรื่องงานวิจัย
ก็จะเปนวิจัยท่ีมีเทคโนโลยีเพ่ือที่จะรองรับแมพิมพท่ีมีความ
เที่ยงตรงและซับซอนสูงมากยิ่งขึ้น	 คือไมใชพื้นๆ	 แตจะเนนที่
เปนขั้นสูงขึ้นมา	แมพิมพที่มีความละเอียดมากขึ้น	แมพิมพที่มี
ความสลับซับซอนทำายากมากข้ึน	 เชนเดียวกันในเร่ืองการตลาด
และการรวมกลุม	จะเนนการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ

Q : สํำาหรับโครงการสรางความย่ังยืนมีความ
  เปนมาของโครงการอย่างไรครับ?
A :	 หลังจากที่ไดดำาเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ
มาเปนระยะเวลา	10	ป	เราก็ยังพบวาปญหาในเรื่องขาดแคลน
แรงงานก็ยังมีอยูโดยเฉพาะชางแมพิมพก็ยังไมเพียงพอ	เครือ
ขายเราที่เปนบรรดาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งหลาย	ผลิต
บุคลากรชางแมพิมพออกมามันก็ยังไมเพียงพอ	 ยังมีความ
ตองการยังเรงดวน	วาทำาไมไมผลิตเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้	คือถึง
แมวาเราทำาไดดีขึ้น		แตมันก็ยังขาดแคลน	ก็เลยมองวาจะทำา
ยังไงเพื่อที่วา	 ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพ
จะสามารถทำางานไปไดราบร่ืนอยางย่ังยืนและไดอยาง
ตอเนื่อง	

จึงเปนท่ีมาของการดำาเนินโครงการสรางความย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมแมพิมพไทยในป	 2558	 น้ี	 โดยสาระสำาคัญคือการ
ใหมีมาตรฐานตางๆรองรับ		และยกระดับความสามารถของ
ผูประกอบการ	 เพ่ือใหอุตสาหกรรมแมพิมพของไทยอยูไดอยาง
ยั่งยืนในระยะยาว		

Q : อยากใหพูดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
  สรางความยั่งยืนดวยครับ?
A :	 วัตถุประสงคของโครงการสรางความยั่งยืนก็คือตองการ
ที่จะใหอุตสาหกรรมแมพิมพของไทย	 ซึงไดรับการยกระดับมา
แลวสามารถดำาเนินการไดอยางตอเนื่องไดอยางย่ังยืนตอไป

Q : กลุ่มเปาหมายของโครงการนี้ก็คือ
A :	 หลั กๆคื อ เป  นผู  ป ระกอบการ ท่ี ใช  แม  พิมพ  และ
ผูสรางแมพิมพ	 กลุมเปาหมายก็ยังเปนผูประกอบการที่อยูใน
อุตสาหกรรมทั้งหลาย	 	 แลวเราก็มองกวางกวานั้นถึงผูที่มีสวน

ไดสวนเสียไมวาจะเปนในเรื่องของการศึกษาที่จะเขามา
เกี่ยวของ	นั่นหมายถึงนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวกับทางดาน
แมพิมพดวยครับ

Q : รบกวนช่วยสรุปยุทธศาสตร์ของโครงการ
  สรางความย่ังยืนดวยครับ?
A :	 เราก็จะทำาอยู	3	 เรื่องก็คือ	 เรื่องคน	เรื่องเทคโนโลยี	และ
ก็เรื่องของการตลาด	เพราะวาสวนใหญก็จะหนีไมพน	เรื่องของ
คนก็จะมาเนนในเรื่องมาตรฐาน	 คือการที่จะอยูไดอยางยั่งยืน	
ก็จำาเปนที่จะตองมีมาตรฐาน	 คำาวามาตรฐานที่เราจะสรางคือ
มาตรฐานของคน	 ซ่ึงความเปนจริงเราก็ทำามาแลวในระดับหน่ึง	
เรื ่องของมาตรฐาน	T1	ถึง	T7	แตวาอันนี ้ก็คือเราจะเนนใน
เรื่องคน	 มาตรฐานของโรงงาน	 กลาวคือ	 โรงงานผลิตแมพิมพ
จะตองมีมาตรฐานอยางไร	 เพื่อที่จะเอามาตรฐานนี้ใชในระยะ
ยาว	 โดยเราสามารถนำาขอมูลเหลานี้บอกกับผูลงทุนที่มา

VIP Interview
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จากตางประเทศได	 และสุดทายคือมาตรฐานแมพิมพ	 เปนตน			
สวนเรื่องงานวิจัยที่เนนความยั่งยืน	 ก็คงตองเนนที่สามารถ
ตอบสนองหรือแกปญหาใหแกผูประกอบการไดจริง	 ไมวาจะเปน
เรื่องของเทคโนโลยี	 เรื่องของแนวโนมที่อุตสาหกรรมแมพิมพ
ตองการ	 เรื่องการตลาดก็ยัง	 เนนเรื่องการสราง	 ความเขมแข็ง	
ของการรวมกลุมของคลัสเตอรทั้งหลายก็ยังตอเนื่อง	

Q : ความคาดหวังของผูประกอบการท่ีจะไดรับ
  จากโครงการน้ีครับ?
A : ผูประกอบการจะไดรับการแกไขปญหาในระดับหน่ึง		
ไมวาจะเปนเร่ืองการขาดแคลนชางแมพิมพ		ความรูดานเทคโนโลยี
แมพิมพท่ีทันสมัย		เปนตน		นอกจากน้ีมาตรฐานตางๆท่ีโครงการฯ
ไดพัฒนาขึ้นมาและผู ประกอบการแมพิมพไดนำาไปเปน
แนวทางการทำางาน	 	จะสงผลใหอุตสาหกรรมแมพิมพของไทย
โดยรวมยกระดับสูงข้ึน		และมีศักยภาพในการแขงขันมากข้ึนดวย

Q : มีขอเสนอแนะอะไรใหกับสมาคมบางครับ?
A : สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทยเปนหนวยงานหลัก	
เปนศูนยกลางของผูประกอบการแมพิมพอยูแลว	 เพราะฉะนั้น
การดำาเนินงาน	 หรือกิจกรรมของสมาคม	 สามารถที่จะมีสวน
อยางมาก	 ในการเปนศูนยกลางใหผูประกอบการ	 ไดมาพบปะ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 และกิจกรรมบาง
อยางสมาคมสามารถที่จะเปนตัวหลักได	อยางเชน	 เรื่องของ
การสรางความเขมแข็ง	 ใหกับคลัสเตอรหรือการรวมกลุมใหเปน
คลัสเตอร	สมาคมที่นาจะมีบทบาทไดมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้อุตสาหกรรมแมพิมพ	 ถือวาเปนอุตสาหกรรม
สนับสนุนท่ีสำาคัญ	 เพราะเปนอุตสาหกรรมซัพพอรตอุตสาหกรรม
อีกหลายอุตสาหกรรม	ดังน้ันภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา	
สมาคมทุกภาคสวนตองชวยกันทำาใหอุตสาหกรรมแมพิมพ
เขมแข็งใหได	 เพราะวานี่จะเปนพื้นฐาน	 ในการที่จะทำาให
อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ	 เขมแข็งตอไปดวย	 เพราะฉะนั้นใน
ระยะยาว	ถึงแมโครงการนี ้อาจจะหยุดไปแลว	แตว าการ
ดำาเนินงานรวมกันของภาครัฐเอกชน	 ตองทำาอยางตอเน่ือง	 เพ่ือ
ที่จะทำาใหอุตสาหกรรมเขมแข็งตอไป

Q : ในเร่ืองของบุคลากรคือปญหาท่ีเจอมากท่ีสุดคือ
  การขาดแรงงาน แมกระท่ังผูประกอบการเองก็
  บอก ไปสัมภาษณ์ในวิทยาลัยศูนย์อาชีพ เขาก็บอก
  ว่าเด็กรุ่นใหม่ จบอาชีวะมา ก็มีนอยรายท่ีอยากจะทํำา
A : ในเรื่องนี้	 ทุกคนตางเห็นตรงกัน	 วาเร่ืองคนนี้สำาคัญ	 ซึ่ง
ความเปนจริงตั้งแตเราทำาโครงการมา	 การแกปญหาเรื่องการ
ขาดแคลนคนมันก็แกไดเปนสวนหน่ึง	 สังเกตวาในแงของอาชีวะ
เอง	 เราจะเห็นไดวามีวิทยาลัยอาชีวะท่ีทำาการเปดสาขาแมพิมพ
กันมากขึ้น	 ถาเทียบกับในระยะกอน	 ซึ่งในปจจุบันมีเปดสอน
มากขึ้นกวาแตกอน	 ประเด็นคือการจะทำายังไงใหคนคือมาอยู

ในอุตสาหกรรมแมพิมพมีความเขาใจ	 หรือมีทัศนคติที่ดี	 กับ
งานชาง	ซึ่งตรงนี้	มีหลายหนวยงานก็พูดกันมา	แตวายังขาด
การผลักดันใหเปนรูปธรรม	

Q : เปนช่างแม่พิมพ์เหมือนเปนช่างท่ีตองลงมือ
  เอง ค่าตอบแทนค่อนขางจะนอย เขามองอย่างน้ัน
  หรือเปล่าครับท่ีทํำาใหเปนปญหา?
A : มันก็มีสวนถูก	 การแกปญหาน้ีมันไมใชแคสวนใดสวนหน่ึง	
สมมุติถาการศึกษา	เขาบอกโอเคนะตอไปจะผลิต	เยอะๆ	ออก
ไปเยอะๆ	 เรารูวางานแมพิมพ	 พอไปทำางานจริง	 คุณจบจาก
สถาบันการศึกษามาแลว	 คุณไดพ้ืนฐานเวลาคุณไปทำางานอยูใน
ภาคอุตสาหกรรม	 กวาจะชำานาญเปนชางแมพิมพ	 มันใชเวลา
นาน	 ทีนี้ทัศนคติของผูประกอบการนะครับ	 ผูประกอบการก็
ตองเขาใจจะตองยอมรับวาตรงน้ีถือวาเปนงานฝมือเฉพาะ	
ฉะน้ันคุณก็ตองใหคาตอบแทนเขาอยางเหมาะสมนะครับ	
จะไปคิดแบบเดิมวาจบแค	ปวช.	ปวส.	จะไดเทานี้มันไมได	

Q : เถาแก่เวลาไปสัมภาษณ์จะเห็นตัวเปนแผล
  เปนอะไรเต็มไปหมด?
A : เพราะวาพวกนี้เขาโตมาจากลูกจางแลวสุดทายเขา
เปนเถาแก	เปนผูประกอบการ	อันน้ีจะเปนสายงานชาง	ถามวา
คนที่ประสบความสำาเร็จอยางนี้มีเยอะ	เชื่อวามีเยอะ	แตวามัน
อาจจะไมไดรับการถายทอด	 ในขณะเดียวกันการที่เราไปปลูก
ฝงคนวาจะตองเปนปริญญาตรี	ทำาใหเด็นรุนใหมไมคอยสนใจ
งานชาง		ท้ังๆท่ีความตองการของตลาดแรงงานมีสูงมาก		คิดวา
จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติใหคนรุนใหมสนใจงานชางและ
ปลูกฝงความคิดการเปนผูประกอบการดวย

VIP Interview



NV PROCESS
NV Nitriding Process

AIR WATER (THAILAND) CO.,LTD.
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE  700/352 MOO.6 T.DONHUAROH MUANG CHONBURI 20000
TEL.038-468-130-1 FAX.038-468-132   E-mail : Marketing@airwater.co.th  www.airwater.co.th

Brilliant Performance ! Mighty "NV SUPER" Gas Nitriding Treatment

Brilliant Performance ! Mighty "NV SUPER" Gas Nitriding Treatment

GET ISO/TS16949:2009  ISO 9001:2008

NV nitriding  =  Gas activation treatment (fluorination)  +  Gas nitriding

Die of raw material Die applied NV Nitriding

After 18,345 shots After 47,684 shots

NV - NITRIDING RAW MATERIAL

10,500 SHOTS 6,500 SHOTS

NV PROCESS  Principle of NV Nitriding Process

Comparison with die applied only quenching and tempering (Die casting - Dies)
Improvement of die life or continuous forging without
maintenance is possible (Forging Dies)
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	 สำาหรับตอนที่	3	นี้จะเขียนถึงคำาวา	“อันดาคัตโตะ”	(																												)	หรือ	“อันดะคัตโตะ”	(																									)	ที่ใน
ภาษาไทยแปลไดเชนเดียวกับตอนที่	2	วา	สวนนูน(																),	นูน(									),	สวนหลบ(																		),	หลบ(										),	สวนเวา(															)	
และ	 เวา(	 	 	 )	 หรืออาจใชทับศัพทตามภาษาอังกฤษ	 (UNDERCUT)	 เปน	 “อันเดอรคัต”	 ในแมพิมพกลุมปมตัดเฉือน-ขึ้นรูปวัสดุ	
และถือเปนอุปสรรคในการออกแบบ-ผลิตแมพิมพและทำาใหตนทุนการผลิตแมพิมพสูงข้ึนดวย	 ดังน้ันผูออกแบบผลิตภัณฑควรปรึกษา
ผูออกแบบแมพิมพแลวพิจารณากำาจัดสวนนี้ออกไปหรือทำาใหลดลงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเชนเดียวกัน
	 ซ่ึงแมวาแมพิมพปมตัดเฉือน-ข้ึนรูปวัสดุท่ีใชสำาหรับผลิตช้ินงานหรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนท่ีเรียกวา	อันดาคัตโตะ(																																										)
หรืออันดะคัตโตะ(																																														)เชนเดียวกันกับกลุมแมพิมพซ่ึงช้ินงานถูกข้ึนรูปจากวัสดุท่ีมีสถานะเปนของไหลในตอน	2	ท่ีผานมา
แตก็จะมีความแตกตางกันเนื่องจากวัสดุจะถูกกระทำาและขึ้นรูปใหไดรูปราง-รูปทรงใหเปนไปตามชิ้นสวนพันช,	 ดาย	 และชิ้นสวน
เสริมอื่นๆในขณะที่วัสดุนั้นอยูในสถานะของแข็ง	(ในขณะที่แมพิมพในตอนที่	2	จะขึ้นรูปรางเปนชิ้นงานจากวัสดุที่อยูในสถานะ
ของเหลวแลวไหลตัวเขาสูสวนโพรงหรือชองวางภายในแมพิมพนั้นๆไดงายกวา)	

	 รูปที่	1	ภาคตัดขวางของแมพิมพปมขึ้นรูปชิ้นงานที่มีสวน	“อันดาคัตโตะ”	ณ	ตำาแหนงที่จุดศูนยตายลาง	(BOTTOM	DEAD	
CENTER	 :	 B.D.C.,	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 คะชิเต็ง)(รูปบน)	 และรูปดานลางเปนชิ้นงานที่ถูกปมขึ้นรูป	 (FORMED	 PART,
																							,																																			,	พุเร็ซซุ-เซเคฮิง)จากแมพิมพปมขึ้นรูปชิ้นงานที่อยูดานซายมือ	ซึ่งเปดแยกแมพิมพ
ชุดบน-ชุดลางแยกออกจากกัน(รูปจาก	http://astamuse.com	)
	 ดังนั้นแมพิมพปมข้ึนรูปจึงไดรับความดันและแรงกระทำาในระหวางการข้ึนรูปท่ีมากกวาในชิ้นงานท่ีมีลักษณะรูปทรง-รูปราง
เดียวกัน	 จึงจำาเปนตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและมีคุณสมบัติที่แข็งแกรงมากกวา	 และควรพิจารณาออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ
โดยการหาแนวทางกำาจัดสวนนูน(นูน),	 สวนหลบ(หลบ)	หรือ	สวนเวา(เวา)ท่ีอยูในช้ินงานหรือผลิตภัณฑใหหมดไป	 ท้ังน้ีเพ่ือลดตนทุน
ในการออกแบบ-ผลิตแมพิมพและความซับซอนของโครงสรางแมพิมพสำาหรับใชข้ึนรูปสวน	“อันดาคัตโตะ(																											)”	น้ีลงดวย
	 ในลักษณะที่คลายคลึงกันตอนที่	2	อาจอธิบายความหมายของ“อันดาคัตโตะ”	(																							)”	สำาหรับงานแมพิมพ
ปมตัดเฉือน-ขึ้นรูปวัสดุไดดังนี้คือ	สวนนูน(นูน),	สวนหลบ(หลบ),	หรือสวนเวา(เวา)ที่อยูในชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ(ทั้งที่อยูดานในหรือ
ดานนอกชิ้นงาน)	ทำาใหไมสามารถที่จะปมขึ้นรูปสวนดังกลาวดวยแมพิมพในสภาพการเคลื่อนที่ปรกติเชนเดียวกันกับแมพิมพปม
ตัดเฉือน-ขึ้นรูปทั่วไปได	 จึงตองอาศัยสวนกลไกเสริมพิเศษของแมพิมพเขามาชวยในขณะทำาการขึ้นรูป	 และรวมถึงการเคลื่อนที่
ถอนตัวกลับของสวนกลไกภายหลังการข้ึนรูปชิ้นงานเสร็จส้ินและแมพิมพกำาลังจะเคล่ือนท่ีเปดแลวกลับคืนสูจุดศูนยตายบน
(TOP	DEAD	CENTER	:	T.D.C.,			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	โยชิเต็ง)	เพื่อใหสามารถปลดหรือนำาชิ้นงานที่มีรูปราง-รูปทรง
“อันดาคัตโตะ”	(																											)”	นั้นๆเคลื่อนที่ออกจากแมพิมพไดภายหลังจากสิ้นสุดการปมข้ึนรูปชิ้นงานแลว

ชิ้นงานที่ถูกปมขึ้นรูปจาก
แมพิมพทางดานซายมือแลว

TAlk Kanagata

พูดจาภาษา       แม่พิมพ์
(                             , Talk KANAGATA)

โดย อํำานาจ แกวสามัคคี

(ญี่ปุน)

ตอน	อันดาคัตโตะ	หรือ	อันดะคัตโตะ(																																					หรือ																															)		ตอนท่ี	3,	
ในความหมายท่ีเก่ียวของกับแมพิมพปมตัดเฉือน-ข้ึนรูปวัสดุ

ทิศ
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พ

กลไกลูกเบี้ยวหรือแคมที่เคลื่อน
ที่ขึ้นรูปสวน	“อันดาคัตโตะ”

“อันดาคัตโตะ”

แมพิมพปมขึ้นรูปชุดบน

แมพิมพปม
ขึ้นรูปชุดบน

แมพิมพปม
ขึ้นรูปชุดบน

แมพิมพปมขึ้นรูปชุดลาง

แมพิมพปมขึ้นรูปชุดบน
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	 รูปที่	2	ตัวอยางของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑปมขึ ้นรูปโลหะแผนในลักษณะตางๆ	ที่บางรูปรางจะมีสวน	“อันดาคัตโตะ
(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )”	 ที่เปนอุปสรรคตอการปมขึ้นรูป,	 การออกแบบและผลิตแมพิมพดวย(รูปจาก	 http://www.e-ybk.com	 และ	
https://m.plm.automation.siemens.com)
	 จากการที่มีสวน	 “อันดาคัตโตะ”	 ในชิ้นงานปมขึ้นรูปโลหะแผน	 ซึ่งไมสามารถปมขึ้นรูปดวยแมพิมพตามภาวะปรกติได	
ทำาใหตองออกแบบแมพิมพใหมีโครงสรางพิเศษโดยมีกลไกสวนเสริมเพื่อใชสำาหรับขึ้นรูปสวน	“อันดาคัตโตะ”	โดยเฉพาะ	ดังตัวอยาง
กลไกในรูปตอไปนี้

	 รูปที่	3	ตัวอยางชิ้นงานปมขึ้นรูปและภาคตัดขวางของสวนกลไกเสริมของแมพิมพ(ตามสวนที่แรเงา)เพื่อใหสามารถปมขึ้นรูป
โลหะแผน	เพื่อใหไดรูปราง-รูปทรงที่เปน	“อันดาคัตโตะ”	นั้นๆได	แตอยางไรก็ตามกลไกที่มีโครงสรางดังรูปดานบนนี้กลับเปนอุปสรรค
ที่ทำาใหการถอด-ปลดออกจากชิ้นงานไมได(CANNOT	RELEASE,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	นุเคะไน)จึงไมสามารถนำากลไกนี้มาใช
ในการออกแบบและผลิตไดจริง

ชิ้นงานที่ถูกปมขึ้นรูปโลหะแผน
ที่มีสวน	“อันดาคัตโตะ”

ชิ้นงานที่ถูกปมขึ้นรูปจาก
แผนแบลงกทางดานซายมือแลว

แผนแบลงกหรือแผนวัสดุขนาดพรอมใช
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	 รูปที่	 4	 สวนกลไกเสริมพิเศษของแมพิมพ(ตามสวนที่แรเงา)ที่ไดรับการออกแบบแกไขใหสามารถขึ้นรูปชิ้นงานไดแลวยังคง
สามารถเคล่ือนท่ีดึงถอดออก(PULL	OUT,															,																,	ฮิคินุคุ)จากช้ินงานไดดวย	โดยท่ีสามรูปดานบนสวนกลไกจะอยูใน
ขณะที่ขึ้นรูปสวน	“อันดาคัตโตะ”	และสามรูปดานลางจะเปนขณะที่กลไกการขึ้นรูปถอนตัวและดึงถอดออกจากชิ้นงาน
	 จากกลไกในรูปที่	3	แมวาจะสามารถชวยทำาการขึ้นรูปสวนที่เปน	“อันดาคัตโตะ”	ในชิ้นงานไดจริง	แตก็ไมสามารถที่จะนำามา
สรางเปนแมพิมพเพื่อนำาไปใชในการปฏิบัติงานจริงได	จึงตองพิจารณาออกแบบแกไขกลไกเสริมนี้ใหมีความซับซอนยิ่งขึ้นดังแสดง
ในรูปที่	4
	 นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว	คำาวา	“อันดาคัตโตะ”	นี้คนญี่ปุนอาจมีการนำามาใชทับศัพทตามภาษาอังกฤษ(UNDERCUT)	
หากวามีการสื่อสารกับคนไทยดวยภาษาญี่ปุนแลวคิดวาผูรับฟงก็ยังไมเขาใจในสิ่งที่กำาลังอธิบายนั้น	 ดังตัวอยางของสวนงานปม
ตัดเฉือน-ขึ้นรูปดังตอไปนี้

 
	 รูปท่ี	5	สวนหลบหรือสวนเวา(อันดาคัตโตะ)ท่ีทำาข้ึนบนช้ินสวน	“พันช”	ของแมพิมพปมดัดข้ึนรูปช้ินงานรูปตัว	“ยู”	โดยการทำาเปน
มุมเอียงหลบเขาหาลำาตัวของพันช	
	 มุมเอียงหลบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนชวยใหการดัดขึ้นรูปชิ้นงานทำามุมไดเกินกวา	90	องศา	ซึ่งเปนมุมดัดที่ตองการ
ใหเกิดบนช้ินงาน	 ท้ังน้ีก็เพ่ือชดเชยกับปรากฏการณท่ีเรียกวา	 การดีดตัวกลับ	 หรือสปริงแบ็ก(SPRINGBACK,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 ซุ-ปริงงุบัคคุ)	 ซึ่งจะมีปริมาณการดีดตัวกลับจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดนั้น	 ดังนั้น
ภายหลังจากที่พันชดัดวัสดุที่มุมดัดมากกวา	90	องศาไปแลวนั้น	เมื่อพันชเคลื่อนที่ถอนตัวออกจากชิ้นงานที่ดัดขึ้นรูปแลว	สวนวัสดุ
ที่ถูกดัดไปมากกวา	90	องศาแลวก็จะดีดตัวกลับคืนและทำาใหไดมุมดัดลดนอยลงมาอยูที่มุม	90	องศาตามที่ตองการ
	 และก็เชนเดียวกันที่คนญี่ปุนจะทับศัพทภาษาอังกฤษเปน	“อันดาคัตโตะ”	สำาหรับสวนหลบ	หรือสวนเวาที่ชิ้นสวน	“ดาย	หรือ	
ดายตัวเมีย”(DIE	หรือ	FEMALE	DIE,													,												,	ดะอิ	หรือ	ดาย)	ที่ใชตัดเฉือนวัสดุโดยใชรวมกันกับชิ้นสวนพันช	ซึ่งสวนหลบใน
กรณีนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเศษและหรือชิ้นงานที่ถูกตัดเฉือนโดยขอบคมตัดของพันชและดายคูนั้นๆแลวเคลื่อนลอดผานและตกลง
สูดานลางไดโดยงาย	ซึ่งสวนหลบหรือสวนเวาของชิ้นสวนดายนี้	 ในภาษาญี่ปุนจะเรียกวา	 “นิงะชิ”(RELIEF	หรือ	BACK-OFF	หรือ	
UNDERCUT	,																,																)และหรือในกรณีท่ีทำาสวนหลบเปนลักษณะมุมเอียงก็อาจเรียกไดวา	“นิเงะคัคคุ”(	RELIEF	ANGLE	
หรือ	DRAFT	หรือ	DRAFT	ANGLE	หรือ	CLEARANCE	ANGLE	หรือ	ANGULAR	CLEARANCE,														,																	)ดังรูปตอไปน้ี
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	 รูปที่	 6	ภาพ	3	มิติของพันชและดายที่ประกอบเขาคูกันในการตัดเฉือนวัสดุ(บน)	 และภาคตัดขวางแสดงมุมหลบ-สวนหลบ
ของชิ้นสวนแมพิมพปมตัดเฉือน-ขึ้นรูปที่เรียกวา	“ดาย	หรือ	ดายตัวเมีย”	ในลักษณะที่แตกตางกัน(ลาง)
	 โดยลักษณะท่ีแตกตางกันเรียงจากดานซายมือไปทางขวามือเปนดังน้ีคือ	มุมหลบท่ีเร่ิมจากขอบคมตัดของดาย(RELIEF	FROM	
THE	CUTTING	EDGE	หรือ	DIE	RELIEF	TAPERED	THROUGH,																																																																				,																																																																												,	ฮะซะคิคะระโนะนิงะชิ)
เทากับมุม	“a”,	มุมหลบแบบสองข้ัน(RELIEF	USING	TWO	STAGE	ANGLES,	2																																					,	2																																															,
นิดันคัคคุนิโยะรุนิงะชิ)	โดยที่ระยะความยาว	“s”	ทำามุมเทากับมุม	“a”	และตอจากนั้นก็เอียงทำามุมเทากับมุม	“b”	,	มุมหลบที่เอียง
ตอจากสวนคมตัดตรงหรือท่ีขนานกันไป(RELIEF	 WITH	 A	 PARALLEL	 CUTTING	 EDGE	 หรือ	 TAPERED	 DIE	 RELIEF,																							
																																																								,																																																																								,	เฮโคบุโนะอะรุนิงะชิ)เทากับมุม	“b”	ตอจากระยะ	“s”	และสุดทายเปนสวนหลบ
ที่ทำาเปนขั้นที่มีขนาดโตกวาสวนคมตัดตรงหรือที่ขนานกันไป(STEP	 RELIEF	 WITH	 A	 PARALLEL	 CUTTING	 EDGE	 หรือ	
COUNTERBORED	DIE	RELIEF,																																											,																																																								,	เฮโคบุโนะอะรุดันนิงะชิ)เทากับ
ระยะ	“x”			
	 สำาหรับเรื่อง	“อันดาคัตโตะ”	จึงขอจบไวเพียงตอนที่	3	นี้	ซึ่งครั้งตอไปก็จะไดนำาเสนอคำาศัพทภาษาญี่ปุนเทคนิคอื่นที่นาสนใจ
ตอไป	และหากทานใดสนใจอยากทราบคำาศัพทเทคนิคแมพิมพใดสามารถติดตอไดที่กองบรรณาธิการ		tdia.thailand@gmail.com		
varunee.pre@kmutt.ac.th

	 ที่มาของแหลงอางอิง	
	 1.	Dai-ichi	Denshi	Kougyou	Kabushiki	Kaisya	No	Kensyuu	Shiryou.	1992.(																																																							       									)
	 2.	IVANA,	S.		HANDBOOK	OF	DIE	DESIGN	SECOND	EDITION.	McGRAW-HILL,	1998.
	 3.	http://jp.misumi-ec.com	
	 4.	www.chusho.meti.go.jp
	 5.	http://www.aist.go.jp
	 6.	http://www.technocrats.co.jp
	 7.	http://astamuse.com
	 8.	http://monoist.atmarkit.co.jp
	 9.	http://www.techno-qanda.net
	 10.	https://unit.aist.go.jp

TAlk Kanagata

เอียงหลบจากขอบคมตัดดาย เอียงหลบแบบ	2	ขั้น เอียงหลบจากสวนคมตัดตรง สวนหลบเปนข้ันท่ีโตกวาสวนคมตัดดาย



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL 17

 "เพชรคือตัวแทนของความสุข	 การแตงงาน	 แตชีวิต
ของคนเรามันไมไดมีแคนี้	เราตองมีความทรงจำาที่ดี	หลังจาก
ที่สูญเสียใครสักคนไป	 	และความมีศักดิ์ศรีของคนที่เสียชีวิต	
ทำาอยางไรที่จะดึงเอามุมมองนี้	ใหเขามาสูสิ่งที่สามารถจับตอง
ได	ซ่ึงรูปธรรมท่ีมีคุณคามากท่ีสุด	ไมใชเงิน	ไมใชทอง	แตมันคือ
“เพชร”	ที่ไมแตกสลาย	เมื่อเทคโนโลยีมันสามารถทำาไดจึงเชื่อม
ตอแนวคิดนี้ใหเปนจริง"
	 Rinaldo	 Willy	 คือผูกอตั้ง	 Algordanza	 บริษัทแหง
หนึ่งในสวิสที่เปดดำาเนินการมารวมสิบปแลวไดทำาผลิตภัณฑท่ี
คนเราลุมหลงไดอยางนาท่ึงดวยเถากระดูกของคนท่ีเรารัก
ใหกลายเปนเพชร	 เพชรที่ผลิตโดยมนุษยแลวนำามาทำาเปน
เครื่องประดับไดใหเปนมรดกตกทอดที่มีคุณคาทางจิตใจ	
หรือ	 เพชรที่มีความทรงจำาโดยยนระยะเวลาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติในการสรางเพชรที่แตเดิมคารบอนตองอยู
ภายใต แรงกดดันมหาศาลใต  พ้ืนผิวโลกและความร อน
หลายพันองศาและตองใชเวลานับหลายลานป
	 ขั้นตอนทั้งหมดเร่ิมตนดวยกระบวนการทางเคมีท่ี
สกัดคารบอนออกจากเถาถานกระดูกท่ีเผาแลวตองมีจำานวน
อยางนอย	 500	 กรัม(ครึ่งกิโลกรัม)แลวนำาคารบอนดังกลาวมา
เผาดวยความรอนสูงจนเปนกราไฟต	 (สวนผสมของไสดินสอ)	
จากนั้นนำากราไฟตมาเผาที่ความรอนสูงมากที่	4,532	องศา
ฟาเรนไฮต	(2,500	องศาเซลเซียส)	แลวมาอัดดวยเครื่องจักรกล
ที่มีแรงกดที่สูงมากที่	 870,000	 ปอนดตอนิ้ว	 (60,000	 บาร)	
หลังจากใชเวลาเพียงไมก่ีสัปดาหก็จะไดเพชรในรูปทรงแบบ
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือกระบวนการสังเคราะหผลึกแบบ	
HPHT	(High	Pressure/High	Temperature)
	 เพชรที่ไดสวนมากจะมีสีน้ำาเงินถึงสีน้ำาเงินเขม		ขึ้นกับ
ธาตุโบรอนในเถากระดูกผู ตายแตมีเพชรบางเม็ดท่ีมีสีขาว	
สีเหลือง	 หรือสีดำา	 ไมสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดสวน
เถากระดูกของศพที่ผานการทำาคีโม	(รักษาโรคมะเร็ง)	ผลิตเปน
เพชรแลวมักจะมีสีออนกวาเถากระดูกของคนทั่วไป
	 รางกายคนเรามีคารบอน	18%	หลังจากเผาศพแลวจะ
เหลือคารบอนเพียง	2%	คารบอนท่ีเหลือจำานวนน้ีท่ี	Algordanza	
นำามาใชผลิตเปนเพชร		
	 เพชรที่ผลิตไดมีขนาดตั้งแต	4	กะรัต	สำาหรับเพชรขนาด
เล็กโดยไมมีการบวกคาบริการแตเวลาเจียรนัยแลวจะเหลือ
ประมาณ	1	 	กะรัต(ลูกคาตองจายคาบริการสวนนี้เองไมอยูใน
รายการผลิตหรืออาจจะใหมีการยิงเลเซอรจารึกชื่อผูตายไวใน
เพชรได)	ราคาเริ่มตนวาจางผลิตอยูที่ประมาณ	4,500	-	20,000	

Innovation Todayนวัตกรรมวัน นี้ โดย จ.จ้อ the.jor@hotmail.com

เหรียญสหรัฐขึ้นกับขนาดของเพชรท่ีลูกคาตองการใหทำาขึ้นมา
(หรือประมาณขั้นต่ำาที่	 144,000.-บาท(32.-บาท/เหรียญสหรัฐ)
ราคาที่ระบุไวในตนฉบับ	4,259	Swiss	Francs	($4,474	USD)	
ราคาอาจจะมากจะนอยขึ้นกับการแปลงคาเงินฟรังซสวิส
เป นเงินเหรียญสหรัฐแล วแปลงมาเป นเงินบาทอีกครั้ง)
	 Algordanza	มีลูกคาปละ	800	ถึง	900	คนตอป	ลูกคา
มากกวาหนึ่งในสี่มาจากประเทศญี่ปุน		ที่ตอนนี้นิยมเผาศพกัน
มากขึ้น	 เพชรสวนมากมักจะมีสีน้ำาเงินเพราะธาตุโบรอน	 สวน
เถากระดูกของศพที่ผานการทำาคีโมมากอนมักจะมีสีออนกวา	
Rinaldo	Willy	ยืนยันวา	"เถากระดูกทุกคนจะสามารถเปลี่ยน
เปนเพชร	โดยมีรูปแบบและสีท่ีไมซ้ำากันถามีเถากระดูกเพียงพอ"
	 แมวาบริการผลิตเถากระดูกเปนเพชรในตอนนี้	จะเริ่มมี
ความนิยมกันมากในหมูคนท่ีมีฐานะการเงินดี	แต	Rinaldo	Willy	
ยังคงเชื่อมั่นวา	 "เพชรจากเถากระดูก	 จะมีตนทุน/คาใชจายใน
ระยะยาวต่ำากวาการทำาพิธีกรรมตามประเพณีตาง	ๆ 		โดยเฉพาะ
อยางย่ิงราคาคาเชา/คาท่ีดิน	 ท้ังของคนเปนและคนตายในตอนน้ี
และในอนาคตที่แพงขึ้นเรื่อย	ๆ"

แหลงอางอิง
1. “Ashes to Diamond: Swiss Company Turns’ People Cremated 
Remains Into Diamonds” เขาถึงไดที่ http://www.boredpanda.com/
memorial-diamond-cremation-ashes-algordanza/
2. “Swiss Company Turns Cremated Remains Into Diamonds” 
เขาถึงไดท่ี http://www.ecouterre.com/dying-is-forever-swiss-company-
turns-cremated-remains-into-diamonds/
3. “เถากระดูก-วิทยาศาสตรพารวย” เขาถึงไดท่ี http://www.bangkokbiznews.
com/home/detail/business/bizweek/20090605/48494/เพชรเถา
กระดูก-วิทยาศาสตรพารวย.html
4. “เถากระดูกทำาเปนเพชรราคาไมเกินแสนหาหมื่นบาท” เขาถึงไดที่ 
http://pantip.com/topic/32713329

เพชรจากเถากระดูก...

อัญมณีแห่งความทรงจํำา
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คอมพิวเตอร์ขอมือแห่งอนาคต 
คอมพิวเตอร์แห่งปี 2020

	 คอมพิวเตอรขอมือแหงอนาคต	ป	 2020	 เตรียมเสียเงิน
กันอีกแลวสำาหรับคอ	 ไอที	 ทั้งหลาย	 เมื่อ	 Sony	 ไดคิดคน	
คอมพิวเตอร	แหงอนาคต	มีลักษณะเปน	คอมพิวเตอรขอมือ	
โครงสรางที่ยืดหยุนดวยหนาจอ	 OLED	 Touchscreen	 มี
เทคโนโลยี	Holographic	Projector,	Pull-Out	Extra	Keyboard	
และที่สำาคัญมันจะอยูบนขอมือของคุณดวย	 คราวนี้ก็ไมตอง
แบก	โนตบุค	ใหเมื่อยกันอีกแลว

ไอเดียรถยนต์สปอร์ต 3 ลอ แห่งปี 2020  
	 นี่เปนไอเดีย	Concept	Car	จาก	Peugeot	Velocite
ซึ ่งออกแบบโดย	 Juan	Calos	 โดยเขาไดออกแบบรถยนต	
Peugeot	สำาหรับอนาคตในป	2020	ซึ่งเปนรถยนตแบบ	Sport	
3	ลอที่เขาไดไอเดียมาจากรถมอเตอรไซต	โดยตัวเครื่องยนตจะ
ใชพลังงานจากมอเตอรไฟฟาในระบบ	Low-Resistance	Electric	

Motor		ซึ่งปราศจากไอเสียและเมื่อรถวิ่งลงเขาก็จะสามารถ
ชารจพลังงานใหกับรถไดอีกดวย	

Mobile script Concept
	 แนวคิดหนาจอระบบ	
สัมผัสที่สามารถดึงเขา-ออก
โดย	 แนวคิดโทรศัพทมือถือ
รวมสมัย	 เพื่อตองการความ
คลองตัวในการใชงาน	 ดวย
หนาจอระบบสัมผัสขนาด
ใหญ	9.5	น้ิวท่ีสามารถดึงเขา-
ออกจากตัวเครื่องดานขางได	
หรือท่ีเรียกวา	"Script	Concept"	
ซ่ึงเหมือนวิธีการ	สงสาร	จดหมาย
สมัยโบราณ	ที่สงเปนลักษณะ
มวนกระดาษ	นับวาเปนแนว
คิดที่ดี	ที่สามารถนำามาประยุกตใชในสมัยใหมไดดีทีเดียว

Alarm Clock Cell Phone 
Concept
	 แนวคิดโทรศัพทมือถือนาฬิกาปลุกตั้งโตะ	 รูปทรงคลาย
นาฬิกาปลุกตั้งโตะ	 มองเห็นเวลาชัดเจนดวยรูปแบบนาฬิกา

ดิจิตอลขนาดใหญ	 มี
เครื่องเลน	Walkman,	
ติดกลองถายรูป	 และ
ใ ช  พ ลั ง ง า น จ า ก
แบตเตอรี่ขนาด	AAA	
2	กอน

Pen Cell 
Phone 
Concept

  แ น ว คิ ด
โทรศัพท มื อถือรูป
ทรงปากกาความยาว	
8.7	นิ้ว	ปุมกดตัวเลข	
1-9	เรียงจากหัวปากกา
ไป	ดานบน	ถัดไปเปน
จอแสดงผล	 รองรับ
การดหนวยความจำา

ภายนอก	MicroSD	ภายในประกอบดวย	ฟงกชั่นพื้นฐานเหมือน
โทรศัพททั่วไป	 เพียงแตวางายตอการพกพาสะดวกกวาเทานั้น

Trend เทคโนโลยีปี 2015



สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย  ไดดํำาเนินการโครงการจัดทํำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์  โดยการสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทํำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ จํำานวน 2 สาขา ประกอบดวย สาขาแม่พิมพ์โลหะและสาขา
แม่พิมพ์พลาสติก  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและเหมาะสมกับประเทศไทย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 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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บริษัท เอสเอเจ โมลด์ จํำากัด
 
คุณวิธาน จริยประเสริฐสิน
ผูจัดการโรงงาน

ก็คอยๆ	 ขยับขยายขึ้นมา	 อาศัยวาทานเปนคนจริงใจและดูแล
ลูกคามาเปนอยางดีจนธุรกิจเติบโตข้ึน	 โดยในปจจุบันทางบริษัท
ของเรามีเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตแมพิมพครบทุกกระบวน
การผลิต	 รวมทั้งเครื่องจักรซึ่งเปนเครื่อง	 ซีเอ็นซี	 ที่ควบคุมดวย
คอมพิวเตอรที่เราใชมาจนถึงปจจุบันครับ
 

 Q : ประวัติความเป็นมาของบริษัทเป็นมาอย่างไรคะ? 
A : ตองยอนไปเมื่อ	 24	 ปที่แลวครับ	 บริษัทเราเริ่มตนจาก
การที่คุณเสงี่ยมซึ่งเปนผูกอตั้งบริษัท	 ทานเคยทำางานดาน
แมพิมพมากอน	 เม่ือทานมีประสบการณมากข้ึนจึงไดเปดบริษัท
นี้ขึ้น	 เมื่อป	 พ.ศ.2533	 ครับ	 โดยแรกเริ่มกอตั้งนั้นยังมีบริเวณ
อาคารเพียงหองเดียว	 จากเครื่อง	 Manual	 เพียงเครื่องเดียว



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL 21

factory Outlook

Q : มีกลยุทธ์ใดในการทํำาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า? 
A : การท่ีจะประสบความสำาเร็จในอุตสาหกรรมแมพิมพ	
จะตองกำาหนดเปาหมายไวชัดเจน	 ท้ังกลุมธุรกิจ	กลุมลูกคา	และ
ธุรกิจเปาหมาย	 รวมถึงความชำานาญของเรา	 โดยเราไดอาศัย
สิ่งที่เรากำาหนดไวมาเปนตัวพัฒนางานของเราครับ	 โดยขณะนี้
เรากำาลังศึกษาถึงแนวทางท่ีจะขยายไปในกลุมธุรกิจชิ้นสวน
ยานยนต	 ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา	 และบรรจุภัณฑ	 ซึ่งยังคงตอง
อาศัยเวลาเพราะยังติดปญหาเรื่องเศรษฐกิจ	ซึ่งสงผลกระทบ
กับกลุมอุตสาหกรรมอยูในขณะน้ี	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมสวนใหญ
ยังไมกลาออกผลิตภัณฑที่เปนโมเดลใหมๆ	 ขึ้นมา	 ซึ่งนั่นก็สง
ผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมแมพิมพซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ตนน้ำา	ทำาใหเราไมไดรับงานใหมๆ 	ตองยอมรับวางานหายไปจาก
ตลาดเยอะมาก	กลยุทธในชวงน้ีก็เปนการประคับประคองธุรกิจ
ครับ	 โดยเนนการใหบริการฐานลูกคาเดิมที่เรามีอยู	 ซึ่งจะเปน

กลุมลูกคาท่ีใหความไววางใจเราอยางมากในเร่ืองของงานแมพิมพ	

Q : หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งคิดว่าความได้เปรียบ
ของคุณคืออะไรคะ? 
A : ผมว าข อ ท่ี เราได  เปรียบอย างเ ห็นได ชัดเจนคือ
ประสบการณทำางานในงานดานแมพิมพนี่แหละครับ	 ซึ่งทีม
ผูบริหารคอยย้ำาเสมอใหเราเขาถึงลูกคาได	และพยายามสรางความ
นาเชื่อถือเพื่อใหลูกคาไวใจใชบริการกับเรา	 และผลก็คือเรา
สามารถรักษาฐานลูกคาไวได	 โดยการทำางานของเราจะไมไปตัด
ตนทุน	 เพราะบางครั้งลูกคาใหราคาแมพิมพมาต่ำามาก	 ซึ่งใน
บางครั้งเรารับงานก็ตองไปแขงขันราคากับรายอื่น	 ซึ่งทางเรา
ไมมีนโยบายท่ีไมจริงใจกับลูกคา	เชนเรารับงานไดราคาถูก	ก็ไป

Q : ประเภทงานท่ีได้รับส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคะ?
A : โดยหลักแลวเราทำาแมพิมพพลาสติก	โดยมีอัตราสวน
อยูที่รอยละ	 70-80	 ครับ	 ปจจุบันเรามีลูกคาเพิ่มขึ้น	 แตก็ยัง
ดูแลลูกคาเดิมที่ไววางใจเรามามากกวา	 20	 ปอยางสหยูเนี่ยน
ใหทางเราเปนผูผลิตแมพิมพหลอดดาย	 นอกจากนี้ยังมีการ
ผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา	 ยานยนต	 และบรรจุภัณฑใหกลับ
ลูกคาอื่นๆบางครับ

Q : จุดแข็งของบริษัทคืออะไรคะ? 
A : สำาหรับจุดแข็งของบริษัทเรา	 ผมวาเปนเรื ่องของ
ประสบการณ	 และในเรื่องความรูความชำานาญของทีมงาน
ของเรานะครับ	 ซึ่งกอนที่ผมจะมารวมกับทางบริษัท	 ผมไดเห็น
แมพิมพ	 และเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ	 ซึ่งเปนการ
เขาไปสัมผัสในเชิงลึก	 ท้ังการออกแบบและระบบบริหารคุณภาพ

ตางๆ	เมื่อนำามารวมกับประสบการณตางๆที่เรามีอยู	ทำาเปนจุด
แข็งของเรา	 ซึ่งถึงแมวาโรงงานของเราจะเปนโรงงานขนาดเล็ก	
แตน่ันทำาใหเราสามารถตอบสนองความตองการลูกคาได
งายและสะดวกมากยิ่งขึ้น	 และสำาหรับในดานการออกแบบ
แมพิมพ	 ผมสามารถบอกไดวาทางเราผานประสบการณกับ
แมพิมพท้ังในและตางประเทศมามาก		ทำาใหเราสามารถพัฒนา
การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกไดทัดเทียมกับแมพิมพที่มี
คุณภาพจากตางประเทศ	ดวยความเปนโรงงานขนาดเล็กทำาให
เรามีตนทุนการผลิตที่ถูกกวา	 และสามารถผลิตแมพิมพที่มี
คุณภาพเทียบเทากับแมพิมพจากตางประเทศได	 และผมวา
น่ีก็เปนอีกหนึ่งจุดแข็งของเราถาเทียบกับโรงงานในระดับ
เดียวกัน	
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Q : ขอทราบความคิดเห็นของท่านต่อสภาวะของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในปจจุบันนี้คะ? 
A : ต้ังแตเม่ือคร้ังท่ีผมยังทำางานอยูท่ีจอหนสันแอนดจอหนสัน
ไดเขาไปดูธุรกิจ	 หรือโรงงานแมพิมพในเอเชีย	 ผมก็เห็นทิศทาง
การพัฒนาในภาคของอุตสาหกรรม	 ไมวาในเรื ่องของการ
ออกแบบ	 การบริหารจัดการ	 หรือในเรื่องเทคโนโลยีเครื่องจักร	
โดยสวนใหญเปนส่ิงท่ีสามารถตามกันไดทัน	 คือคนท่ีจะมาลงทุน
ใหมก็จะสามารถลงทนุในตรงน้ีได	โดยในเรือ่งของการออกแบบ

น้ันเราสามารถนำาแม  พิมพ 
คุณภาพดีๆ	มาจากตางประเทศ
ได	หรือเราไปเจองานท่ีมีคุณภาพ
มากกวาเรา	เราก็สามารถนำางาน
ของเขาเพื่อมาศึกษา	 เพื่อมาดู
ได	 ปจจุบันนี้พวกแมพิมพจาก
ตางประเทศก็จะมีท้ังDrawing	
แมพิมพเขามาดวยกัน	 ซึ่งคนที่
ทำาอุตสาหกรรมแมพิมพก็จะ
สามารถนำามาพัฒนาได	สุดทาย
ในเรื่องของเทคโนโลยีและ
เครื ่องจักรที ่นำาเขามา	ตรงนี ้
แตละที่จะไมหางกันมาก	 ที่จะ
ยากหรือลำาบากคือ	การพัฒนา
ความรูภายในองคกร	 และการ
พัฒนาคนรุนใหมๆ	 ที่จะเขามา
อยูกับองคกรโดยมีความสามารถ
ทำางานในจุดท่ีถนัด	ทำาไดดีกวา
คูแขง	ลดขอผิดพลาดในกระบวน
การผลิตต างๆให น อยที่สุด	
ผู ที่จะประสบความสำาเร็จใน

อุตสาหกรรมแมพิมพไดในระยะยาวตองพัฒนาจุดนี้ใหได

Q : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรวม
กลุ่มของคลัสเตอร์ค่ะ? 
A : เร่ืองน้ีเปนเร่ืองดีนะครับ	 ซ่ึงตอไปในอนาคตจะตองมีการ
ปรับตัวเพื่อการแขงขัน	 กลุมคลัสเตอรจะใหเราแขงขันในตลาด

แอบซื้อวัสดุราคาถูกซึ่งเปนคนละชนิดกับที่ตกลงไวเดิมเขา
มาใช	อยางนี้เราไมทำา	 เราเคยใชยังไงก็ตองใชอยางนั้น	ทำาให
ลูกคาที่เรามีอยูไววางใจเรา	 ทำาใหเราสรางความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจจากลูกคาเสมอมาครับ

Q : ปญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้างคะ? 
A : ปญหาหลักๆของเราก็คือเรื่องแมพิมพจากประเทศจีน
ที่มีราคาถูก	ทำาใหภาคอุตสาหกรรมของไทยเราหันไปนำาเขา
แมพิมพจากประเทศจีนเขามา
ใชกันเปนจำานวนมากครับ	 ซึ่ง
ต  อ งยอมรับว  าทางจี น เขา
ไดเปรียบเราในเรื่องตนทุนและ
วัสดุ	 ซึ่งมีราคาที่ถูกมาก	 ทำาให
เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
เรื่องราคาคอนขางมากทีเดียว
ครับ	และปญหาใหญๆ	อีกเรื่อง
คือเรื่องของบุคลากร	 เรื่องชาง	
ซึ่งปญหาท่ีประสบคือนักศึกษา
ที่เพิ่งจบจาก	ปวช.	ปวส.	มา	โดย
ทั่วไปจะไมเขามาทำางานในภาค
อุตสาหกรรมในสาขาที่ตัวเอง
เรียนจบมาเทาไหร	 คือไปเรียน
ตอในระดับปริญญาตรีบาง	 ไป
ทำางานในสาขาอื่นบางครับ
	 และอีกเรื่ องคือ อัตรา
การเปลี่ยนงานในกลุมชางท่ีมี
ประสบการณที่ย ายมาจาก
บริษัทอื่นมีสูงมากครับ	 สวนใน
กลุมชางดั้งเดิมของเราและชาง
ที่เปนนักศึกษาจบใหม	กลุมนี้ไมคอยมีปญหาเรื่องการยายงาน	
เพราะทางบริษัทดูแลในเรื่องคาจางใหอยูในระดับกลางถึงสูง
เมื่อเทียบกับที่อื่น	 เหลือแคกลุมชางที่มีประสบการณที่ยายมา
จากภายนอกที่เขามาไมทันไรก็ลาออก	 สำาหรับปญหาตรงนี้
ทางเรากำาลังดำาเนินการแกไขอยูครับ
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ความเชี่ยวชาญดานแมพิมพนั้นจำาเปนตองใชเวลา	 ตองอาศัย
ความตอเนื่อง	 เพราะวากวาจะไดชางแมพิมพที่ชำานาญนั้นใช
เวลาเปนป	 ซึ่งพวกเขาเหลานี้ตองมีระบบการพัฒนาที่ตอเนื่อง	
รวมถึงในเรื่องของระบบในการสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากร
ที่จะเขาไปเรียนดานชาง	 ที่อยากจะเปนชางจริงๆ	 และเขามา
ทำางานที่ตรงสาขา	 ตอมาก็คือเรื่องของโลจิสติก	 เรื่องของภาษ	ี
ศุลกากร	ตางๆ	เพื่อจะทำาใหตนทุนวัสดุตางๆ	ลดลงครับ

Q : ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมท่ีประเทศไทย
กํำาลังจะเข้าร่วม AEC อย่างไรบ้างคะ? 
A : ผมมองวาแมการท่ีอุตสาหกรรมบานเราพัฒนาขึ้นมา
ไดมากขนาดนี้	 แตเรายังตองอาศัยแรงงานตางชาติเขามาชวย	
ซึ่งนั่นไดช วยใหภาคของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
เราขยายตัวไดดี	 ทีนี้ในอุตสาหกรรมแมพิมพ	 ชางที่มีความ
ชำานาญการก็นาจะเปนคนไทย	 และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเอง
ได	 แตชางในระดับน้ีเราเร่ิมหาคนไทยไดยาก	 และในสวนโรงงาน
แมพิมพของเราก็ไมสามารถรับตางชาติเขามาฝกได	 เพราะกวา

เราจะฝกเขาตองอาศัยเวลาหลายป	 ดวยขอจำากัดปจจุบันที่
อนุญาติใหบุคคลตางชาติทำางานไดเพียงระยะเวลา	1-2	ป	ทำาให
การนำาชาวตางชาติเขาฝกน้ันไมเกิดประโยชนอะไร	 เพราะเด๋ียว
เขาก็ไป	 ซึ่งในตอนนี้เมืองไทยเปนฐานการผลิตที่มีศักยภาพใน
หลายๆ	 ดานของอาเซียนและภูมิภาค	 เมืองไทยมีความพรอม
มากกวาในอีกหลายประเทศทั้งในอาเซียนและในระดับโลก	

ไดเปนอยางดี	โดยเฉพาะบริษัทเล็กๆ	ที่ไมมีความชำานาญใน
บางกระบวนการผลิต	 การที่เรามีคลัสเตอรก็จะชวยใหเรา
สามารถผลิตงานที่ซับซอนได	 คือผมจะโชคดีตรงที่ผมมีเพื่อน
หรือคลัสเตอรตางๆอยูเยอะ	 เวลามีปญหาผมก็สามารถไปขอ
ความชวยเหลือจากเขาได	 ทำาใหสามารถทำางานที่ตองการ
ความเที่ยงตรงสูงไดทั้งๆที่เครื่องจักรเรายังไมดีพอ	 หรืองาน
บางตัวความชำานาญของชางไมอยู ในระดับท่ีเรารู  สึกวา
ทำาได	 เราก็จะสงใหคลัสเตอรทำา	ตรงนี้ถือเปนจุดแข็งของเรา
อีกหนึ่งอยางครับ

Q : ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์อย่างไรบ้างคะ? 
A : ที่อยากจะเห็นมากเลยคือในเร่ืองของการพัฒนา	
บุคลากรทางดานแมพิมพ	 ซ่ึงการท่ีจะผลิตคนใหมีความชำานาญ	
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ในปจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานฝมือและชางเฉพาะทาง	 ซึ่ง
ในตอนน้ีเรามีตัวเลือกเฉพาะคนไทยเทาน้ันเอง	 ทำาใหเราหาชาง
กลุมนี้ไดยาก	 ถาหากมีโอกาสเปดรับบุคลากรหรือชางจากตาง
ชาติได	หรือเราสามารถฝกชางตางชาติ	และคนกลุมนี้สามารถ
อยูทำางานกับเราไดระยะยาว	
เราก็พรอมที่จะรับเพิ่ม	นอกจาก
นี้การเปด	 AEC	 ในเรื ่องของ
การตลาดผมถือวาเปนขอดีนะ
ครับเพราะนี่เปนการโอกาสที่
เราจะไดใชศักยภาพของเรา	
ในการขยายฐานการผลิ ต	
ดึงบุคลากรจากตางชาติเขามา
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย	 และ
เศ รษฐ กิจของอา เ ซี ยน ให 
เขมแข็งขึ้นได

Q : อะไรคือปญหาเร่ง
ด ่วนที่ เราควรแก้ไขเพื่อ
พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แม ่พิมพ ์ ในอนาคตคะ? 
A : เรื่องของบุคลากรครับ	
โดยเฉพาะบุคลากรในด าน
เทคนิค	จำาเปนตองมีการพัฒนา
บุคลากร	 โดยเฉพาะในสาขา
แมพิมพที่เปนอุตสาหกรรมท่ี

สำาคัญของประเทศอยางตอเนื่อง	 โดยเฉพาะเด็กที่จบใหมๆ	
พยายามทำาใหเคาเห็นความสำาคัญของอุตสาหกรรมนี้

Q : ท ้ายนี้ช ่วยฝากข ้อคิดถึงผู ้ประกอบการ
รุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทํำา
ในส่วนของอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ด้วยคะ? 
A : แมพิมพเปนอุตสาหรรม
ตนน้ำาและเปนฐานในการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเน่ืองมากมาย	
ประเทศไทยยังขาดโรงงานผลิต
แมพิมพคุณภาพสูง	 ซึ่งแมพิมพ
ในกลุ มนี้ ยั งต องนำา เข  าจาก
ตางประเทศอีกมาก	 โรงงานผลิต
แมพิมพยังเปนสวนท่ีจะสงเสริม
แ ล ะ เ ป  น จุ ด แ ข็ ง ใ ห  กั บ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของมากมาย	
นอกจาก น้ีแล  ว ยั ง พัฒนาไป
ผลิ ต สิ น ค  า ไ ด  ห ล า กหล าย
ประเภท	 โรงงานผลิตแมพิมพที่มี
ความพร อมด านการบริหาร
จัดการและทีมงาน	 ยังมีชองทาง
ใหสามารถแขงขันและเติบโต
ไดอุตสาหกรรมอีกมาก
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Tips Share

	 สุขภาพรางกายเปนเร่ืองใกล	ตัว	มากๆ	 หากไมสังเกตุหรือ
ดูแล	ปญหาเล็ก	ๆ	อาจจะกลายเปนเรื่องใหญ	หรืออาจสาย
เกินเยียวยาได	วันนี้เราเลยชวนทุก	คน	มาสำารวจรางกายตัวเอง
เพ่ือหาสัญญา	ณแจงเหตุของโรครายตาง	ๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึน	ได	โดย
ที่	คุณ	ไมรูตัว

 ปสสาวะผิดปกติ 
	 ถาคุณแมลุกเขาหองน้ำาปสสาวะถ่ีผิดปกติ	 หรือสังเกตวา
มีมดขึ้นที่ชักโครกในหองน้ำา	 รวมกับอาการหิวบอย	 คันตามตัว	
แผลหายยาก	และมีโอกาสเสี่ยงเขาเปนสมาชิกของสมาคมโรค
เบาหวานคนใหม	 แตถาปสสาวะขัดๆ	 หรือเปนเลือดจงรีบไป
หาหมอ	เพราะไตหรือกระเพาะปสสาวะของคุณกำาลังมีปัญหา		

ใตตาดํำาคล้ํำา 
	 เชื่อแนวา	 สาเหตุแรกที่หลายคนนึกถึงคือ	 นอนหลับ
พักผอนไมเพียงพอ	 เพราะไหนจะตองดูแลงาน	ตลอด	วันหรือ
รับผิดชอบงาน	บาน	ที่	ยุงยากนาเบื่อ	แตผลวิจัยยืนยันวา	นั่นเปน
แคสาเหตุสวนหนึ่งเทานั้น	 เพราะบางทีใตตาดำาคล้ำาอาจเกิด
จากไตกรองของเสียทำางานบกพรองจนทำาใหใตตาดำาคล้ำา
ไดเชนกัน

เม่ือยตึงท่ีน่องและขอพับเทา 
	 สาเหตุที่พบบอย	ๆ	นอกจากจะเกิดจากการยืนนานๆ	
หรือเดินมากแลว	เปนไปไดวา	กำาลังถูกโรคขอเขาเสื่อมเลนงาน
เขาแลว	 โดยจะมีอาการรวมพื้นฐานคือ	 มีเสียงดังในเวลาขยับ
ขอเทา	 หรือเขาขดรูปรางผิดปกติ	 โดยเฉพาะถาคุณอายุเฉียด	
40	หรือมากกวา	40	ไปแลว	ควรรีบไปปรึกษาแพทยดวน

ผิวซีดเซียว ฟกช้ํำาง่าย 
	 อาจเปนสัญญาณเตือนวารางกายของคุณกำาลังขาด
ธาตุเหล็ก	 ซึ่งเปนองคประกอบสำาคัญในการสรางเม็ดเลือด	
แตก็มีอาการเสี่ยงของโรครายแรง	เชน	มะเร็งในเม็ดเลือดหรือ
ลูคีเมียไดเชนกัน	 ซึ่งอยางหลังนี้มักเกิดกับอาการเหนื่อยงาย
เลือดออกทางผิวหนังงาย	โดยไมทราบสาเหตุ

เ ล็บเปราะ
บางและผิด
ปกติ 
	 เกิดจากราง-
ก า ย ไ ด  รั บ
แ ค ล เ ซี ย ม
ไมเพียงพอ	แต

ความผิดปกติของเล็บบางอยางก็เกิดจากความผิดปกติของ
อวัยวะสำาคัญได	เชน	ถามีเล็บสีขาวเกินกวาครึ่งอาจมีอาการ
ผิดปกติของตับและไต	 หรือเล็บที่ยกตัวออกมาจนไมติดกับ
ผิวหนังใตเล็บ	อาจบงบอกวา	คุณกำาลังปวยเปนโรคปอด

ฝาเทาซีดเหลือง 
	 แพทยแผนจีนเชื่อวา	 คนที่ฝาเทาซีดเหลืองนั้นรางกาย
ไมแข็งแรง	มีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดหรือการทำางานของตับ
ไมสมดุล	สวนการแพทยแผนปจจุบันสันนิษฐานวา	อาจมีภาวะ
โลหิตจางหรือพาหะทาลัสซีเมีย	 มีอาการโลหิตจางเล็กนอย
ผิดปกติ

	 อาการเหลาน้ีแมจะเปนอาการเล็กนอยท่ีพบไดบอย	 ๆ	 แต
หากคุณพบวา	มีความรุนแรงและเกิดขึ้นบอย	ๆ	ควรรีบพบ
แพทยทันที	เพราะคำาวา	"ไมเปนไร"	ใชไมไดกับเรื่องสุขภาพ

สัญญาณ แจง เหตุสุขภาพ 
ท่ี คุณ รูได 

ดวย ตัวเอง
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	 สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ	 ตอนน้ีก็เขาฤดูฝนกันแลว	
หากเปดโทรทัศนดู	ทานก็อาจจะเห็นขาวทุกขชาวบาน	เก่ียวกับ
เสนทางสัญจรเปนหลุมเปนบอ	ดังรูปที ่	1	แลวก็รองขอให
หนวยงานของรัฐเรงรัดเขามาดูแลซอมแซมสภาพถนนให
กลับมาใชงานไดดังเดิมเหมือนดังทุกปที่ผานมา	 จะเอาแบบ
พับเพียบเรียบรอย	 รวดเร็วขนาดไหนก็วากันไปตามเกรดของ
งาน	วาผิวสำาเร็จของถนนจะอยูในระดับใด	ถาแบบถนนไฮเวย
ก็คงตองดีกวาถนนเขาหมูบาน	 หรือถนนเลียบคลองเปนแน
จริงมั้ยครับ

รูปที่	1	การซอมแซมผิวถนนใหสำาเร็จใชงานไดตามปกติ

	 พูดถึงเร่ืองผิวถนนไมเรียบเปนหลุมเปนบอไปแลว	 ก็ขอ
แวะเขามาหาสาระทางดานแมพิมพ	 ตามประสาคนชอบสาระ
กันบางดีกวา	 เปนที่ทราบกันดีวา	 ผิวสำาเร็จของงานแมพิมพ	
จะเปนตัวกำาหนดคุณภาพผิวสำาเร็จของผลิตภัณฑไปดวย	
ไมวาจะเปนโลหะ	พลาสติก	หรือยางก็แลวแต	งานบางประเภท
ไมจำาเปนตองเรียบมาก	 เพราะตองใชประโยชนจากความขรุขระ	
เชน	 แผนยางกันลื่น	 ในขณะที่งานบางประเภทตองมีผิวสำาเร็จ
เรียบกริบดุจกระจก	สำาหรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง	 ราคาสูง
และตองการโชวผิว	 ดังนั้นจึงใชวางานแมพิมพจะตองมีผิว
สำาเร็จเรียบช้ันเลิศทุกงานไปไม	 วันน้ีจึงขอหยิบยกเร่ืองการแบง
เกรดผิวสำาเร็จของงานแมพิมพพลาสติก	 มาเลาสูกันฟง	 แนนอน
ครับ	 มันคงไมเปนหลุมเปนบออยางผิวถนนท่ียกไวตอนตนแนๆ 	
ทางสมาคมผูประกอบการดานอุตสาหกรรมพลาสติก	(Society	
of	Plastics	Industry,	SPI)	ไดแบงเกรดผิวสำาเร็จแมพิมพ
พลาสติกออกเปน	4	กลุมใหญ	แตละกลุมมี	3	เกรดยอย	รวม
ทั้งหมดเปน	12	เกรด	ดังตอไปนี้
 • เกรด A	มีหลายชื่อเรียก	เชน	Diamond finish	หรือ	
Mirror polishing	หรือ	Mirror image	ไดแก	 ผิวสำาเร็จแมพิมพท่ี
ขัดดวยผงเพชรเหลว	(Diamond	Paste)	ดังรูปที่	2	มีเกรดยอย	

สรรหามาเลา: 
เกรดผิวสํำาเร็จ
ของงานแม่พิมพ์พลาสติก

Mould & Die Like สาระBy KNP

คือ	 A1	 A2	 A3	 ที่ขัดดวย	 Diamond	 Paste	 3	 ไมครอน	 6	
ไมครอน	และ	15	ไมครอน	ตามลำาดับ	ทำาใหไดคาความหยาบผิว	
Ra	 เทากับ	 0	 ถึง	 3	 ผิวสำาเร็จแมพิมพเกรด	 A	 นี้จัดเปนผิวที่
ละเอียดที่สุด	ดีที่สุด	จึงเหมาะกับผลิตภัณฑที่ตองการโชวผิวที่
เนนความเปนมันวาว	 สะทอนแสง	 ซ่ึงวัสดุแมพิมพท่ีชวยสงเสริม
ใหผิวเกรดน้ีสำาเร็จสะดุดตาแกผูพบเห็น	ไดแก	 วัสดุจำาพวกโครม	
(Chrome)	และนิกเกิล	(Nickel)

    
 

รูปที่	2	ตัวอยาง	

Diamond	Paste

 • เกรด B	 มีหลายชื่อเรียก	 เชน	 Paper finish	 หรือ	
Smooth polishing	 หรือ	Smooth image	 ไดแก	 ผิวสำาเร็จ
แมพิมพที่ขัดดวยกระดาษทรายแตงผิวแมพิมพ	 (Grit	 Paper	
หรือ	Sand	paper)	ดังรูปท่ี	3	มีเกรดยอย	คือ	B1	B2	B3	ท่ีขัดดวย	
Grit	Paper	#600	#400	และ	#320	ตามลำาดับ	ทำาใหไดคาความ
หยาบผิว	Ra	 เทากับ	2	ถึง	 10	ผิวสำาเร็จแมพิมพเกรด	B	นี้จัด
เปนผิวที่ละเอียดรองจากเกรด	 A	 มีความเปนมันเงาสูง	 เหมาะ
สำาหรับพ้ืนผิวของผลิตภัณฑที่ไมจำาเปนตองมีการตกแตง
มากนัก	อาจจะไมใชผิวโชวหรือจุดสะดุดสายตาของผลิตภัณฑ

    
 

รูปที่	3	ตัวอยาง	

Grit	Paper	หรือ	

Sand	paper
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By KNP

Mould & Die Like สาระ

 • เกรด C	 มีหลายชื่อเรียก	 เชน	 Stone finish	 หรือ	
Semi-smooth polishing หรือ Semi-smooth image	ไดแก	ผิว
สำาเร็จแมพิมพที่ขัดดวยหินขัดผิวแมพิมพ	(Whetstone)	ดังรูปที่	
4	มีเกรดยอย	คือ	C1	C2	C3	ที่ขัดดวย	Whetstone	#600	#400	
และ	#320	ตามลำาดับ	ทำาใหไดคาความหยาบผิว	Ra	เทากับ	10	
ถึง	 42	 ผิวสำาเร็จแมพิมพเกรด	C	 นี้มีความเปนมันเงาเพียงเล็ก
นอย	และมีสมบัติการยึดเกาะติดที่ดี	จัดเปนบริเวณที่ไมมีความ
สำาคัญของผลิตภัณฑ	 หรือเปนบริเวณที่ไมไดระบุประเภทของ
ผิวสำาเร็จในแบบงาน	2	มิติ	(2D	drawing)

 

    
รูปที่	4	ตัวอยาง	Whetstone

 • เกรด D	มีหลายชื ่อเรียก	 เชน	Blast finish	หรือ	
General polishing	หรือ	General image	 ไดแก	ผิวสำาเร็จ
แมพิมพที่ขัดดวยการพนผิวแมพิมพ	 (Sand	 blasting)	 ซึ่งวัสดุ
พนเปนไปไดหลายแบบ	 ไมวาจะเปน	 Acrylic,	 Aluminum	
Oxide,	Corn	Cob,	Crushed	Glass,	Glass	Beads,	
Melamine,	Pumice,	Silicon	Carbide,	Steel	Grit,	 Steel	
Shot,	Urea,	Walnut	Shell,	White	Aluminum	Oxide	ดังรูปที่	
5	มีเกรดยอย	คือ	D1	D2	D3	มีคาความหยาบผิว	Ra	 เทากับ	
10	ถึง	230	ผิวสำาเร็จแมพิมพเกรด	D	นี้	จัดเปนผิวทั่วไป	ความ
หยาบของผิวจะขึ้นกับกรรมวิธีการขัดผิว	 ไมวาจะเปนความดัน
ระยะเวลาในการขัดผิว	รวมไปถึงวัสดุพนเพื่อขัดผิวดวย

 

รูปที่	5	ตัวอยางวัสดุพนขัดผิวแมพิมพ	(Abrasive	blasting	media)

	 เม่ือเปรียบเทียบเกรดผิวสำาเร็จแมพิมพพลาสติกท้ังหมด	
12	 เกรด	 ตาม	 SPI	 จะไดดังรูปที่	 6	 ผิวสำาเร็จของแมพิมพ
นอกจากจะมีผลโดยตรงตอผิวสำาเร็จของผลิตภัณฑแลว	 ยังมี
ผลตอกรรมวิธีการผลิตแมพิมพ	 ระยะเวลาในการผลิตและ
ประกอบแมพิมพ	 รวมไปถึงตนทุนการผลิตแมพิมพดวย	 ดังน้ัน
สำาหรับผลิตภัณฑท่ีมีราคาไมสูงมากนัก	 การออกแบบและผลิต
แมพิมพก็ควรคำานึงผิวสำาเร็จท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑนั้นๆ	
วาควรอยูในเกรดใด	 ที่สำาคัญสามารถตอบสนองกับความ
ตองการของลูกคาได	ก็นับวาเพียงพอแลว

 

รูปที่	6	ลักษณะผิวสำาเร็จแมพิมพพลาสติกทั้ง	12	เกรด

	 กอนจากกันในฉบับนี้	 ผมขอฝากขอคิดในแบบฉบับ
โศลกธรรมท่ีเคยแปะไวในหนาเฟซบุคสวนตัวของผมวา	 “ถามัว
คาดหวังในสิ่งที่ขาด มักจะคลาดในสิ่งที่มี ถามัวระเริงใน
สิ่งที่มี มักจะละเลยในสิ่งที่ขาด”	หวังวาคงชวยเตือนสติใคร
หลายๆ	คนได	รวมทั้งตัวผมเองดวย	ขอบคุณที่ติดตามอานกัน	
แลวเจอกันฉบับหนาขอรับ



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
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Introduce New Member

บริษัท เมทเท็กซ์ ออโต้พาร์ท จํำากัด 

260/2	หมู	6	ถ.บางกะกง-ฉะเชิงเทรา	ต.ทาสะอาน	
อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	24130
โทร.	038-530-200-4
	โทรสาร	038-530-207	
	e-mail	:	wisrut.pen@hotmail.co.th

บริษัท เทคโนโคท เอเซีย จํำากัด
69/49	หมู	6	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
	โทร.	0-2738-4920-1/0-2738-4922			
	e-mail	:	info@technocoatasia.com	

บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จํำากัด 
	33/91	ม.10	ถ.เทพารักษ	ต.บางปลา	
อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
	โทร.	0-2752-5570-3
โทรสาร	0-2752-5575		
	e-mail	:	poomjai@poomjai.co.th	

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํำากัด 
 179	หมู	4	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำาพูน	ต.บานกลาง	
อ.เมือง	จ.ลำาพูน	51000	
		โทร.	053-581-750-8
		053-581-759	
	e-mail	:	ukkit.b@erni.co.th	
www.erni.co.th
 

 บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จํำากัด 
 215-215/1	หมู	12	ถ.บางนา-ตราด	กม.13.5	ต.บางพลีใหญ	
อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
			โทร.	0-2316-1987-9
			โทร.	00-2316-0413	
	e-mail	:	hr@bn-industry.com
www.bn-industry.com

บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ 
จํำากัด
26	ซ.เฉลิมพระเกียรติ	ร.9	ซ.30	แยก	12	แขวงดอกไม	
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10260
			โทร.	0-2726-2300-3
	โทรสาร	0-2726-2301	
	e-mail	:	keerati@dcash-mcic.com	
www.dcash.co.th		
www.lifeford.com

คุณอภิชาติ ไตรหัตถการ
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	:	ยานยนต		
ชนิดแมพิมพที่ผลิต	:	โลหะ
ผลิตภัณฑหลัก :	ผลิตชิ้นสวนทั้งที่เปนโลหะและพลาสติก

นายโตโมยูกิ  โนโระ
ผลิตภัณฑหลัก	:	จำาหนายเครื่องเชื่อมเลเซอรและบริการซอมแมพิมพ
 

คุณสมเดช ผึ้งทรัพย์
 ชนิดแมพิมพที่ผลิต		:	โลหะ	พลาสติก
ผลิตภัณฑหลัก	:	รับทำาปมแมพิมพโลหะ	ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ	
และออกแบบผลิตภัณฑที่ใชกับคอมพิวเตอร	ประกอบการคาตรวจสอบ	
ซอมแซม	เครื่องมือเครื่องใชอิเล็คทรอนิคส	รวมทั้งอะไหลและชิ้นสวน	
ประกอบกิจการใหบริการซอมแซม	บำารุงรักษา	ตรวจสอบ	ติดตั้ง	แกไข	
อุปกรณเครื่องจักรกลทุกชนิด

คุณอุกฤษฎ์ บุญสว่าง
ลักษณะกิจการ	:	ผลิตเพื่อใชเอง
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	:	ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชนิดแมพิมพที่ผลิต	:	โลหะ	พลาสติก
รายการเครื่องจักร 	:	Milling,		Grinding,	Lathe	
ผลิตภัณฑหลัก	:	CONNECTOR	FOR	ELECTRONICS	DEVICES
คุณภาพมาตรฐานที่ไดรับ	:	ISO	9001	:	2000
ลูกคาหลัก	:	FELLER	GMBH,	DOMO	TECH,	DRISSEN,
FUJIKURA,	TACONAVA	

 คุณอภิชัย มณีวงค์/ผู้จัดการแผนกบุคคล
 ลักษณะกิจการ		:		ผลิตเพื่อจำาหนาย
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	:	ยานยนต
ชนิดแมพิมพที่ผลิต	:	โลหะ
รายการเครื่องจักร	:	Milling,		Grinding,	Lathe,		Drilling,	EDM,	
Wire	Cut,	Tryout	Press
ผลิตภัณฑหลัก	:	นอตและสกรู	

คุณกีรติ คงปาน/วิศวกรโครงการ
 

ลักษณะกิจการ	:	ผลิตเพื่อใชเอง		
ผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	:	ยานยนต		ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส		
เครื่องใชในครัวเรือน		เครื่องใชสำานักงาน		เครื่องสุขภัณฑ		ผลิตรองเทา
ชนิดแมพิมพที่ผลิต	:	โลหะ		พลาสติก	และ	Die	Casting
รายการเครื่องจักร	:	Milling,		Copy	Milling,		Grinding,	Lathe,		
Drilling,	EDM,	Wire	Cut,	Tryout	Press,		CMW,		CAD,		CAM
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tdia's Activities

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์สู่ AEC 
ไดรับการสนับสนุนโดยโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ	 	มีโรงงานเขารวมโครงการ	
จำานวน	4	โรงงานคือ

บริษัท	สแตนดารด	ยูนิตส	ซัพพลาย(ไทยแลนด)	จำากัด

บริษัท	ซี.ซี.ออโตพารท	จำากัด

บริษัท	เด็กซตรา	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด

บริษัท	ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม	จำากัด
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tdia's Activities

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการซ่อมผิวของแบบ 3 มิติ 
สํำาหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์”
 19 มิถุนายน 2557
 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	“เทคนิคการซอมผิวของแบบ 3 มิติ สำาหรับงานอุตสาหกรรมแมพิมพ”	ในวัน
พฤหัสบดีที่	 19	มิถุนายน	2557	 เวลา	08.30-16.00	น.	ณ	หองสัมมนา	221	ศูนยนิทรรศการและการประชุม
ไบเทค	ในงาน	INTERMOLD	2014

 อาจารยกมล		นาคะสุวรรณ
นายกสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย
กลาวเปดการสัมมนา

ดร.ณัฐพล	 จันทรพาณิชย	 อาจารยประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	 	(คนนั่งซาย)	
คุณทวีศักดิ ์	 ชูยัง	 กรรมการผู จัดการ	 บริษัท	 เซอรท	 ซี	 วิชั ่น	 จำากัด
(ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณการออกแบบและผลิตแมพิมพกวา	10	ป)	
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MOULD & DIE ฟ ฟน

tdia's Activities

 Mould and Die Guru
 

 19-22 มิถุนายน 2557
 กิจกรรมใหคำาปรึกษาแนะนำาทางดานการผลิตแมพิมพโดยทรงคุณวุฒิในงาน	INTERMOLD	2014	ระหวางวันที่	
19-22	มิถุนายน	2557	ณ	ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

29 กรกฎาคม 2557
สำา นักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน	 จัดการประชุมเตรียม
ความพร อมในการจัดงาน	
SITEX	 2014(20-22	 สิงหาคม	
2557)	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	
2557	ณ	หองประชุม	302	สำานัก
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน SITEX
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tdia's Activities

นายประศาสน ประศาสนวินิจฉัย เอกอัครราชทูตไทย	ประจำากรุงมะนิลา	ประเทศฟลิปปนส	ใหเกียรติเลี้ยง
อาหารค่ำาและมอบของที่ระลึกใหกับอาจารยกมล	 นาคะสุวรรณ	 นายกสมาคมฯ	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2557	
ที่ผานมา

  งาน METALEX Press briefing “Philippines - Thai Die & Mold 
Industries Strengthening Collaborations in AEC ประเทศฟลิปปนส์
4 สิงหาคม 2557
อาจารยกมล นาคะสุวรรณ		นายกสมาคมฯ	เดินทางรวมงาน	METALEX Press briefing “Philippines - Thai 
Die & Mold Industries Strengthening Collaborations in AEC”	และรวมบรรยายในหัวขอ	“Mutual	Benefits	
of	Philippines-Thai	Die	&	Mold	Industries	Moving	Forward	Together”	วันที ่	4	สิงหาคม	2557	ณ	
หอง	Ballroom	2	โรงแรมดุสิตธานี	ประเทศฟลิปปนส
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tdia's Activities

MOULD & DIE ฟ ฟน

 งาน SITEX 2014

 20-22 สิงหาคม 2557
 	ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี	SITEX	2014	ระหวางวันที่	20-22	สิงหาคม	2557	ณ	สำานัก
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
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factory Outlook

บริษัท จุลพัฒน์ พลาสติก จํำากัด

 “ผลิต สินคา ให มี คุณภาพ 
          ตามความ พึง พอใจ ของลูกคา 
   สง มอบ ตรง เวลา พัฒนา อย่าง ต่อ เน่ือง ”

 อาจารย์ จุลพัฒน์ พจน์ โยธิน
 กรรมการ ผูจัดการ
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factory Outlook

Q : ก่อนอ่ืนอยากทราบว่าก่อนที่จะมาก่อต้ัง
บริษัท งานของอาจารย์คือสอนอย่างเดียว
เลยใช่ไหมค่ะ?
A : คือในตอนนั้นผมทำางานเปนลูกจางบริษัทแหงหนึ่ง	แลว
ก็เปนอาจารยสอนควบคูไปดวยครับ	 ซึ่งก็ไดไปสอนที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและท่ีสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล	(คลอง6)	ครับ	สอนนานมากตั้งแตเริ่มหลักสูตรของ
ราชมงคล	ประมาณ	30	ปแลวม่ังครับ	ท่ีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
น้ีสอน	Mold	&	Die	โดยเฉพาะเลย	สวนท่ีราชมงคลสอนเก่ียวกับ
เร่ืองพลาสติก	พลาสติกเทคโนโลยี	 เปนเร่ืองท่ีผมถนัดท้ัง	2	ดาน
เลยครับ	ทั้งทำาแมพิมพดวย	ฉีดพลาสติกดวย	ทั้งหมดเลยครับ	

Q : ไม่ทราบว่าเริ่มมาก่อต้ังบริษัทของตนเอง
ไดอย่างไรค่ะ?
A : ดวยประสบการณที่สรางสมมากวา	20	ป	ทำาใหอาจารย	
จุลพัฒน	พจนโยธิน	เกิดความมุงม่ันในงานอุตสาหกรรมพลาสติก
ท่ีไดคลุกคลี	 มาเปนเวลานานทำาใหมองเห็นลูทางในการดำาเนิน
ธุรกิจประเภทนี้	 จนสามารถกาวจากมืออาชีพมาสูเจาของ
กิจการ	โดยไดกอตั้งบริษัท	บริษัทจุลพัฒนพลาสติก	จำากัด	ขึ้น
เม่ือ	พ.ศ.	2535	โดยทุนจดทะเบียนในตอนแรกอยูท่ี	2	ลานบาท
นะครับ	 แลวงานในชวงน้ันเราไดงานผลิตช้ินสวนเคร่ืองใชไฟฟา	
และชิ้นสวนพลาสติกสำาหรับวีดิโอเกม	 ตอนนั้นพวกเราคงจะ
จำาไดวา	HANDY	GAME	นี้เลนกันทั้งบานทั้งเมืองเลย	อันนั้น
เปนชิ้นสวนพลาสติก	 ผลิตจากโรงงาน	 อาจารย	 สำาหรับวีดีโอ
เกม	ทีวีเล็ก	แลวก็เกมตาง	ๆ 	นะครับ	ทำาสงใหกับทางบริษัท	แฟมิล่ี	
ทีเอสไอ	จำากัด	ในตอนน้ันนะครับ	ซ่ึงโรงงานของเราอยูใกลๆ 	กัน
พอดีคือแถวบางพลี	 ซึ่งเราเรียกโรงงานตรงนั้นวา	 CP1	 ครับ 

Q : หลังจากนั้นธุรกิจเปนอย่างไรบางคะ?
 A : ในชวงป	พ.ศ.	2540	ตรงกับชวงภาวะตมยำากุง	เศรษฐกิจ
แยมาก	 เราก็แย	 แตบังเอิญวาเรากลาลงทุนนะครับ	 โดยเรา

ขอกูเงินจากบรรษัทเงินทุนแหงประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเปน
บริษัทเงินทุนท่ีดังมาก	ก็กูเงินมาเพ่ือจะมาซ้ือเคร่ืองจักรอุปกรณ
ตาง	 ๆ	 ซ่ึงเปนเคร่ืองจักรจากประเทศญ่ีปุน	 เพราะวาบริษัทญ่ีปุน
เริ่มเขามาเมืองไทยคอนขางเยอะ	 เราก็เลยถือโอกาสซื้อเครื่อง
ญี่ปุนเพื่อที่วาจะไดรับงานจากกลุมคูคาญี่ปุนนะครับ	จังหวะ
ดีวาชวงนั้นทางดานเครื่องใชไฟฟาเริ่มถดถอยนะครับ	แตทวา
กลุมยานยนตเริ่มดีขึ้น	ชวงนั้นประมาณป	พ.ศ.	2545	นะครับ	
เราก็ไดรับความไววางใจจากบริษัทญ่ีปุนใหทางเราผลิตเบรกมือ
เพ่ือใชกับรถยนตคายญ่ีปุนหลายย่ีหอ	 รถคันแรกท่ีเราผลิตก็คือ	
Honda	CRV	 ในตอนนั้นขายกัน	ดี	มาก	 แลวก็อีกรุนหนึ่งก็คือ	
Isuzu	D-max	นะครับ	เฉพาะ	2	รายการนี้เราก็แทบจะฟนเลย

จากป	40	เลยละครับ

 Q : สํำาหรับชิ้นส่วนเกมยังผลิตอยู่หรือไม่คะ?
A : เกมก็เริ่มนอยลง	ทีนี้เราก็หันมาผลิตชิ้นสวนรถยนต	ซึ่ง
กลุมลูกคาที่เราไดจะเปนลักษณะปากตอปาก	คือลูกคาญี่ปุน
ก็เหมือนลูกคาคนไทยเวลาไปตีกอลฟกันก็จะมีคุยกันวา
ทำาที่ไหน	 พอหลังจากนั้นเราก็ไดรับงานจาก	 Toyota	 เปน
เบรกมือของ	Toyota	แลวก็	Mitsubishi	มาตามลำาดับครับ

Q : เรียกไดว่าเปลี่ยนมาจับธุรกิจทางดาน
ชิ้นส่วนรถยนต์โดยตรงเลยใช่ไหมคะ?
A : ก็ทำาชิ้นสวนรถยนตแลวเราดีขึ้นเรื่อย	ๆ 	นะครับ	ซึ่งโชคดี
ที่เราไดลูกคาเปนรถยนตจากญี่ปุ นเกือบทั้งหมด	 ไมวาจะ	
Honda	Toyota	Isuzu		Mitsubishi	หรือแมแต	Mazda	ครับ

Q : ธุรกิจในปจจุบันเปนอย่างไรบางคะ?
A : หลังจากเปลี่ยนมาทำาชิ้นสวนรถยนต	 ธุรกิจของเราก็ดี
ขึ ้นเรื ่อยๆ	ครับ	จนกระทั่งป	พ.ศ.	2552	ซึ่งถือวาเปนปทอง
ของเราเลยทีเดียว	 เราเลยไดทำาการซื้อที่ดินและกอตั้งโรงงาน
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ขึ้นมาอีกแหง	ซึ่งอยูที่บริเวณบางน้ำาเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครับ	 โดยเราเรียกที่โรงงานที่บางน้ำาเปรี้ยววา	 	CP2	 ครับ	 โดย
เปนโรงงานที่เรียกไดวาทันสมัย	 เพราะเราไดรวบรวมสิ่งดีๆ	 เอา
ของดี	ๆ	มาทำาท่ีน่ีท้ังหมด	นะครับ	ก็เคร่ืองจักรก็เปนเคร่ืองญ่ีปุน	
แลวก็ใชระบบ	 Robot	 จับชิ้นงานเพื่อที่จะใหชิ้นงานออกมา	
สม่ำาเสมอ	โดยCP1	เรายังเปดอยูทำาเปนสำานักงานใหญของเรา	
และทำาเปนสโตร	 เก็บของตาง	 ๆ	นะครับ	ดานเครื่องจักรยาย
มารวมที่	CP2	หมดแลวนะครับ

 Q : ทํำาไมจึงคิดจะยายมาที่CP2 ทั้งหมดคะ?
 A : ในป	2554	คือที่เรายายมาที่	CP2	เนื่องจากวาไดขาววา
น้ำาจะทวมถนน	1	เมตรโรงงานต่ำากวาถนน	2	เมตรโรงงาน	CP1	
ทวมแนๆ	ก็เลยรีบยายดวน	และทางบริษัทญี่ปุนไดขอเขามาชม
โรงงานเรากันคอนขางเยอะมาก	มาดูอะไรตางๆ	ของเรา	มาเช็ค
วาบริษัทของเราเปนอยางไร	มีความนาเช่ือถือไหม	โรงงานขนาดน้ี

จะสามารถรองรับการผลิตใหเขาไดหรือไม	 เราก็เลยตองมาทำา
ที่นี้เพื่อที่จะวางแผน	ใหดีมากยิ่งขึ้นครับ

 Q : อาจารย์คิดว่าอะไรคือจุดเด่นของบริษัทค่ะ?
A : จุดเดนของเราคือ	“ความซื่อสัตย”	อันนี้แนนอนเลยครับ	
แลวก็จะมีเรื่องของการบริการนะครับ	 คือเราเปนบริษัทคนไทย
รอยเปอ	รเซ็นต	ไมมีพนักงานเปนคนญี่ปุนเลย	แลวถามวาทำาไม
เราจึงไดงานญี่ปุ นนั่นเพราะเรามีที่ปรึกษาที่มาจากบริษัท
ญี่ปุนซึ่งเปนเพื่อนกันสมัยกอนตอนทำางาน	 มัสซึโมโตซัง	 เปน
เพื่อนผมตอนสมัยทำางานอยูดวยกัน	 นะครับ	 แลวหลังจากนั้น
เราก็ออกมาดวยกัน	ชวงแรกเขาก็มาทำางานที่นี้	มาชวยเราที่นี	้
แตตอนนี้ติดใจเมืองไทยไมยอมกลับญี่ปุนแลว	 ซึ่งเขาก็ไดให
เกียรติมาเปนที่ปรึกษาใหเรา	 ทำาใหเราไดงานจากบริษัทญี่ปุน	
สินคาของเราเปนงานของบริษัทญี่ปุนประมาณ	90	เปอรเซ็นต	
นอกจากนี้เราจะมีคติพจนในการทำางานของเราวา	 “พลาสติก
และบริการคืองานของเรา”	อันนี้คือเราบริการลูกคาคอนขาง
เยอะมาก	อยางบางทีลูกคามีปญหาสงของไมทัน	ในสวนของเขา

นะครับ	 แลวทางเขาขอใหเราชวยสงของใหไดไหมบางทีผมก็ใส
ทายรถผมไปสงให	 ก็คือบริการจนกระทั่งเขาติดใจเรานะครับ	
เรียกวาลูกคาไดบริการที่ดีมากจนเราไดรับความไววางใจ

Q : แลวนอกเหนือจากบริษัทญี่ปุน ยังมีบริษัท
จากประเทศอ่ืนหรือเปล่าคะ ?
A : ตองอธิบายกอนวาเราไมไดสงออกโดยตรงนะครับ	 เรา
เปน	Indirect	ประมาณวาสงไปที่	Toyota	แลว	Toyota	สงไป
อินเดีย	สงไปฟล	ิปปนส	Honda	ก็เชนกัน	เรามีระบบคุณภาพ	
ISO9001	และมาตรฐานคุณภาพการผลิตช้ินสวนรถยนต	TS16949	
นะครับ	 ตอนชวงนั้นรูสึก	 ISO9001	 นี้ดังมากใครก็ตองมี	 แต
ตอนหลังนี้เราก็ไปทำา	TS16949	เพราะลูกคาบังคับ	สมัยกอน
เขาเรียก	QS-9000	เปนมาตรฐานท่ีทางรถยนตจะตองมีนะครับ	
สมัยกอนเขาจะเรียกกันวามาตรฐานอเมริกา	ก็จะมี	BIG	THREE	
แลวก็มี	 FORD,	GM	และ	CHRYSLER	อะไรพวกนี้	 แลว
จากนั้นก็มาเปนเรื่องของรถยนตที่รถยนตตองมีการเช็ค
คุณภาพ	ตองมีการตรวจสอบ	คิวซีตองเปนแบบนั้นแบบนี้	คือ
เขาจะมีระบบตรวจสอบของเขาอยู	 ซ่ึงเราสามารถผานมาตรฐาน
จนไดรับรองระบบการตรวจสอบมา	 ทำาใหลูกคาเรามีจำานวน
มากขึ้น	ในเรื่องของชิ้นสวนรถยนต

  Q : สํำาหรับกลยุทธ ์ ท่ีทํำาให  ธุรกิจประสบ
ความสํำาเร็จคืออะไรคะ?
A : ความซื่อสัตยเอาใจใสตอลูกคาบริการอยางดีเยี่ยม	
แลวเราก็ใชเครื่องจักรคุณภาพดีและทันสมัยมีประสิทธิภาพ
สูงนะครับโดยเราใชเครื่องจักรจากญี่ปุน	 เพราะในเมื่อเราผลิต
สินคาญ่ีปุนเราก็ตองใชเคร่ืองจักรญ่ีปุน	 ดวยคุณภาพเคร่ืองจักร

และการควบคุมคุณภาพ	ของพนักงานของเราโดยคำานึงถึงการ
รักษาคุณภาพอยางสม่ำาเสมอ	 เราก็เปนผูผลิตเบรกมือ	 แลวก็
ตอนหลังขยายมาเปนเบรกเทา	สำาหรับรถยนตท่ีราคาแพง	ๆ	เชน	
Honda	Accord	แลวก็	Toyota	Camry

Q : อาจารย์คิดว่าจุดที่บริษัทไดเปรียบบริษัท
คู่แข่งคืออะไรคะ?
A : ผมไมแนใจวาคืออะไรแตนาจะเปนที่การที่เราไดรับ

factory Outlook
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ความไววางใจจากบริษัทญ่ีปุนใหเราเปนผูผลิตเบรกมือรายแรก	
โดยสำาหรับเบรกเทานี้ถือไดวาเปนระบบแรกที่ผลิต	โดย		Know	
How	จากญี่ปุน	ซึ่งเปนระบบ	Insert	ที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มี
สองสีในตัวเดียวกันโดยสีขาวเปนตัวหนังสือ	สีดำาเปนตัว	เวลา
เราเหยียบเบรคตัวหนังสือก็จะไมลบครับ

 Q : อยากทราบปญหาและอุปสรรคในการ
ดํำาเนินงานดวยค่ะ ?
 A : ปญหาและอุปสรรค	 มันก็ตองมีอยูแลวนะครับ	ปญหาใน
เร่ืองธุรกิจ	 ในเร่ืองแมพิมพท่ีเราผลิตแมพิมพน้ีเราสูตางประเทศ
ไมได	เพราะวาหลัก	ๆ 	ของเราคือเหล็กที่ทำาแมพิมพตองนำาเขา
จากตางประเทศ	 ในเร่ืองของภาษีตาง	 ๆ	 เร็วๆน้ีจะข้ึนภาษีเหล็ก
อีกแลว	เหล็กทำาแมพิมพ	ตอนน้ีสมาคมแมพิมพและ	สมาคม	อ่ืนๆ
กำาลังรวมตัวกันอยูเพื่อที่จะคัดคานการขึ้นภาษี	 เพราะแมพิมพ
เปนหัวใจของการผลิตครับ	ถาแมพิมพดีเรียกไดวาชนะไปเกิน
ครึ่งแลว

 Q : อาจารย์คิดว่าภาครัฐควรมีส่วนในการ
สนับสนุนอย่างไรบางคะ?
A : ปญหาเหลานี้ผมคิดวาเกี่ยวกับภาครัฐดวย	 ตามจริง
ภาครัฐควรสนับสนุนดวย	 อยางประเทศจีนเรื่องภาษีใครสง
ออกน้ีเขาสนับสนุนเลยนะครับ	 แทบจะไมมีภาษีเลย	 เราเคยไป
เสนอราคารวม	 เราเคยเสนอราคาแขงกับจีนแตเราสูเขาไมได
เลย	 แคราคาเหล็กเราก็แพแลว	 แคนำาเขาเราก็แพเขาแลว	

ไม สามารถที่จะแขงขันกับเขาไดเลยเพราะเราโดนภาษี
โดยตรงเลย	ยังไงก็สูตางประเทศไมได	อยางเหล็กสมัยกอนมัน
ไมมากนะครับ	 เสียภาษี	0.50	ตอกิโล	ตอนนี้เห็นวาจะขึ้นไป	
43	เปอรเซ็นตผมไมแนใจนะครับ	ซึ่งตอนนี้กำาลังรวมตัวกัน
เขาไป	คุย	กับ	กระทรวง	พาณิชย

Q : อยากจะถามอาจารย์ว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรกับการรวมตัวเปนกลุ่มคลัสเตอร ์
แลวไดประโยชน์อะไรจากโครงการน้ีบางค่ะ?
 A : ก็ดีนะครับ	เพราะวาในสมัยกอนน้ีทางอุตสาหกรรมแมพิมพ
ก็ถือวาเปนความลับ	 ความลับหมายความวาบริษัทหนึ่งไม
สามารถเขาไปยังอีกบริษัทหนึ่งได	 การแขงขันกันก็จะมีการ
แขงขันกัน	 แขงกันตายไปขาง	พูดงายๆ	คือแขงกันเสนอราคา
จนกระท่ังตัวเองแยอะไรแบบน้ีนะครับ	 แตถาเรารวมกันไดผมวา
มันนาจะดีข้ึนนะครับ	 เปนพันธมิตรทางการคาโดยท่ีไมตองแยง
ลูกคากัน	ตลาดก็หางาน	มา	สงงานใหแตละคนทำา	ไมตองทำา
ตั้งแตตนจนจบ	 งานแทนที่เราจะทำาตั้งแตเริ่มเอาเหล็กมาจน
กระท่ังเสร็จ	 ก็เปล่ียนเปนไปหาพันธมิตร	 อันน้ีเราจางคุณทำานะ	
และก็เอามารวมกัน	 อยางประเทศไตหวัน	 เขาก็ทำาลักษณะนี้
นะครับ	โรงงานเขาไมใหญ	มีขนาดเล็กๆ	เลยครับ	เขาจางคนน้ัน
ทำาคนน้ีทำาแลวก็เอามาประกอบ	เขาดวยกัน	 แลวเขาสามารถทำา
ราคาไดถูก	 ท่ีสำาคัญงานก็เสร็จเร็ว	 แตท่ีไทยเราทำางานชาเพราะ
เราตองทำาตั้งแตเริ ่มจนจบ	 ถาเปนคลัสเตอรกันไดก็เปนเรื่อง
ที่ดีครับ	 แตตองเปนมาตรฐานเดียวกันนะคือตองอยูใน	 Level	
เดียวกันนะ
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Q : แลวทางบริษัทของอาจารย์มีความพรอม
อย่างไรบางคะ กับการที่ปีหนาไทยเราจะเขาสู่
การเปน AEC?
A : ความจริงถา	AEC	ผมทราบมาวา	ทางสมาคมก็กำาลังจะ
พัฒนาบุคลากรทำาเรื่องทักษะตาง	ๆ	เพื่อที่จะมาทำาใหบุคลากร
มีความสามารถจริง	ๆ 	ที ่ผ านมาบุคลากรของเรานี ้ออกไป
ตางประเทศเยอะเลยนะ	โดนซื ้อตัวไป	ผมวาถาเปน	AEC	
บุคลากรก็จะอยูในประเทศไมไปไหนนะครับ	สวนปญหาที่จะ
เกิดขึ้นคือ	 คาแรงขั้นต่ำา	 คาแรงขั้นต่ำาของเราแพงกวาประเทศ
อื่นเลย	 อีกอยางเปนในเรื่องของภาษาอังกฤษครับ	 ภาษาเรา
สูประเทศอื่นไมได	เวียดนาม	เขมร	พมา	ลาว	แมแตลาวเรายัง
สูไมไดเลยนะครับ	เพราะวาเราไมไดเปนเมืองข้ึน	ภาษาเราก็เลย
ไมดีเทาไร	 คือฟงออกแตพูดไมได	 อยางบริษัทของผมน่ีมีคนพูด
ภาษาอังกฤษได	2	–	3	คน	ถาเกิดมาชวงน้ันเราจะตอง	ฝกบุคลากร	

และทำาการสอนภาษาอะไรตางๆ	เพิ่มเติมครับ	แลวอีกเรื่องคือ
ควรตองลดคาใชจายใหไดเพื ่อที ่จะสู กับตางประเทศ	เชน	
เวียดนาม	 โดยความเปนจริงเวียดนามผมดูแลวตอนแรกก็คิดวา
จะหายใจรดตนคอเรานะ	แตหลังจากที่ผมไปดูที่เวียดนามมา
แลวเขาก็ยังลาหลังกวาเราเยอะ	ในเรื่องของแมพิมพ	เพราะ
อุตสาหกรรมแมพิมพของเขายังใชเคร่ืองมือโบราณอยู	 ในขณะท่ี
เราใชคอมพิวเตอร	CNC/CAD/CAM/CAE	เปนตน

Q : ประเทศท่ีเปนคู่แข่งขันทางดานแม่พิมพ์ 
มีประเทศไหนบางคะ ?
A : ประเทศจีนกับไตหวันครับ	จีนเขาถูกกวาเราอยางที่ผม
บอกทั้งเรื่องภาษีเรื่องอะไรตางๆ	 อยางที่ผมบอกเหล็กอยาง
เดียวเราก็จบแลว	 และอีกอยางหนึ่งคาแรงเขาก็ถูกกวาเราใช
ไหมครับ	 แลวเขาสามารถผลิตงานออกมาไดเร็วดวย	 ซึ่งผม
กำาลังกังวลวาถึงเวลาหน่ึงลูกคาจะหนีไปซ้ือของจีนหมดนะครับ	
แตก็มีบางประเทศนะครับเอาของจีนมาเทียบกับเรา	 มาเทียบ
ราคากับเรา	เราก็สูราคาไมไดแตเราก็บอกไปวาเราบริการดีนะ
อะไรตาง	ๆ	 เราก็ไดงานมา	ไมตองเสียคาขนสง	 เวลามีปญหา

เราก็ดูแลไดเลย	นี่คือสิ่งที่บริษัทในเมืองไทยไดเปรียบครับ

Q : คิดว่าปญหาท่ีตองการการแกไขเร่งด่วน
สํำาหรับกลุ ่มธุรกิจน้ีของไทยคืออะไรคะ?
 A : ภาษีนำาเขาเหล็กครับ	 คือขอใหรัฐบาลสนับสนุนเรื่อง
อุตสาหกรรมแมพิมพ	เพราะแมพิมพเปนหัวใจของการผลิต	ถา
ไมสนับสนุนก็จะไมสามารถคาขายกับตางประเทศไดเลย	 เราจะ
เสียเปรียบเขามาก	และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ	สงเสริมการลงทุน
ผมอยากจะฝากใหทางรัฐในเรื่องสัดสวนเครื่องจักรที่ไดรับ
การสงเสริม	บีโอไอ	ไมใชวาจะตองมีเครื่องจักรใหม	เครื่องจักร
เกาในสัดสวนของท่ีไดรับสงเสริม	แตทางผมก็เสนอไปวา	ไมควร
เอาเครื่องจักรเกาเครื่องจักรใหมมา	 เครื่องจักรที่เรามีอยูแลวก็
นาจะใชไดเลย	 เพื่อชวยสนับสนุน	 SME	 ใหไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามสัดสวนระบุ

Q : ธุรกิจในปจจุบันเปนอย่างไรบางคะ?
 A : หลักจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล	 ทำาใหการคาขาย
ดีขึ้นมาก	จบรถคันแรกก็มีการเดินขบวน	ตอนนี้ธุรกิจเริ่มแย	
การคาขายไมคอยดี	จนมาดีขึ้นหลังจาก	คสช.เขามา	แตทาง
ดานยานยนตก็ยังไมดีขึ้นเทาไหรผลจากการรถคันแรก

Q : ทายน้ีอยากใหอาจารย์ฝากอะไรถึงกลุ่ม
คลัสเตอร์รุ่นใหม่จากบริษัทอ่ืนท่ีกํำาลังเข า
กลุ่มมาดวยค่ะ ?
A : ผมอยากใหเรารวมกลุมกันใหได	 เปนคลัสเตอรเราจะได
ตอรองเรื่องภาษี	และเรื่องอื่นๆ	จากที่สมาคมเคยทำามาแลว	
อยางเรื่องการขอโควตาเหล็กสมาคมแมพิมพเราก็ขอไปแลว	
ใครที่จะมาสั่งเหล็กก็ให ผ านสมาคมจะไดราคาพิเศษก็
เหมือนกับสมาคมพลาสติกไทยเขากำาลังรณรงค	 เขาจะรวมกัน
ซื้อเม็ดแลวจะขายกันในราคาพิเศษ	นะครับ
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อธิบายด้วยภาพ 

“ระบบการผลิตแบบโตโยตา” 
(ตอนที่ 3)

	 เปล่ียน	การจัดรายเคร่ือง	ไปสู	การจัดรายข้ันตอน	เกิด
ปญหามาก		อธิบายดวยตัวอยางรูปธรรมดังนี้

. จัดรายเครื่อง/ผลิตเป็นล็อต
	 ดู	 	 1  จัดรายเคร่ือง/ผลิตเปนล็อต	 ดานลางของภาพ
หนา	43	และ	44	กรณีจัดรายเครื่องปรับเฉลี่ยกำาลังผลิตให
เทากัน	โดยใชวิธีตอไปนี้	
	 ข้ันตอนท่ี	1	..เคร่ือง	MCT	1	นาที		1	เคร่ือง	(MCT=Machine	
Cycle	Time)	
	 ขั้นตอนที่	2	..เครื่อง	MCT	2	นาที	2	เครื่อง
	 ขั้นตอนที่	3	..เครื่อง	MCT	3	นาที	3	เครื่อง	
	 ขั้นตอนที่	1	..ผลิต	6	ชิ้นใน	6	นาที	(6	นาที	:	MCT	1	นาที	
x	1	เครื่อง)		
	 ขั้นตอนที่	2	..ผลิต	6	ชิ้นใน	6	นาที	(6	นาที	:	MCT	2	นาที	
x	2	เครื่อง)		
	 ขั้นตอนที่	3	..ผลิต	6	ชิ้นใน	6	นาที	(6	นาที	:	MCT	3	นาที	
x	3	เครื่อง)
	 เพราะกำาลังผลิตเครื่ องในแต ละขั้นตอนเท า กัน	
สามารถผลิตแตละเครื่องโดยไมหยุด
	 กรณีนี้วางชิ้นงานท่ีผลิตจากเคร่ืองกลับไปที่ล็อต
นั้นๆ	 ผลิตล็อตทั้งหมดใหจบ	 หลังจากจบผลิตทั้งล็อตขนยาย
ไปยังเครื่องขั้นตอนถัดไป
	 ดังน้ัน	 เกิด	 รอข้ันตอนของแตละหนวยในล็อต	 และ	
รอล็อต	บอย	

. จัดรายขั้นตอน/ไหลทีละชิ้น "ก่อนทํำาพร้อมกัน"
 ชิ้นงานหลากหลายในโรงงานผลิตจากเครื่องจักรตางๆ	
ดังนั้น	การเปลี่ยนการเรียงตามลำาดับขั้นตอน	จะทำาอยางไร
	 ใหทำาตามวิธีตอไปนี้
	 1		 สำารวจปริมาณผลิตชิ้นงานทั้งหมด
	 2			เรียงชิ้นงานตามลำาดับปริมาณผลิต	รวมจำานวนผลิต
จากมากไปนอยใหได	70%	ของปริมาณผลิตท้ังหมด	เปนเปาหมาย
ปรับแผนผัง		
	 3	 สำารวจชิ้นงานเปาหมายทั้งหมดผลิตดวยเครื่องใด	
ลำาดับอยางไร
	 4		สำารวจปริมาณไหลระหวางเครื่องและจัดลำาดับ
	 5			วางแผนผังเครื่องจักร	โดยเรียงเครื่องที่มีปริมาณไหล
มากใหใกลกันมากที่สุด
	 6	 คิดทำาชูตเตอรเลื่อนชิ้นงานระหวางเครื่องจักร	 เมื่อ
ผลิตเสร็จ	1	ชิ้น	ใหสามารถเลื่อนไปยังเครื่องถัดไป		ผลิต	(ไหล
ทีละชิ้น)	
	 ดูภาพหนา	43	ลีดไทมการผลิต	ของ			1		จัดรายเคร่ือง 
และ			2			จัดรายข้ันตอน/ไหลทีละช้ิน กอนทำาพรอมกัน	เพียงแค
ทำาทดลอง	 ไหลทีละชิ้น	 ลีดไทมการผลิตลดลงเห็นไดชัดเจน
อยางนาทึ่ง	เพราะ	MCT	สั้น	ขั้นตอนที่มีเครื่องนอย	เพิ่มจำานวน
เครื่อง	ทำาใหเปนไลนผลิต
	 ขั้นตอนที่	1	..เครื่อง	MCT	1	นาที
				 ..มี	1	เครื่อง	+	เพิ่ม	2	=	3	เครื่อง		
	 ขั้นตอนที่	2	..เครื่อง	MCT	2	นาที	
				 ..มี	2	เครื่อง	+	เพิ่ม	1	=	3	เครื่อง
	 ขั้นตอนที่	3	..เครื่อง	MCT	3	นาที	
				 ..มี	3	เครื่อง	+	เพิ่ม	0	=	3	เครื่อง
	 สามารถทำาเปนไลนผลิต	 3	 ไลนทำาไลนผลิต	 ผลิตไหล
ทีละช้ิน	 ในเวลาเดียวกัน	ขนยายเปนศูนย	 และ	รอขั้นตอน

"การจัดรายเครื่อง" ไปสู่ "การจัดราย
ขั้นตอน" "การทํำาพร้อมกัน"
---- ขับเคลื่อนสายการผลิตที่ยาวใหญ่อย่าง
ราบรื่น

แปลและเรียบเรียงโดย : คุณหนึ่งน้ำา นาวานิยม 
ที่มา : ระบบการผลิตแบบโตโยตา

(การควบคุมการผลิต/การควบคุมคุณภาพ)  
ผูแตง : มิสเตอร มิกิอะรุ อะโอะกิ 

สำานักพิมพ : นิปปอน ยิจึเงียว

อานยอนหลังตอนที่ 1 ไดจากวารสารแมพิมพ ฉบับที่ 1/2557 หนา 26 - 34
อานยอนหลังตอนที่ 2 ไดจากวารสารแมพิมพ ฉบับที่ 2/2557 หนา 41 - 49
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เปนศูนยของหนวยล็อต	การลดลีดไทมการผลิตก็หายไปดวย
	 ดูภาพหนา	43	ผลิตภายใน 3 นาที
	 1		จัดรายเครื่อง/ผลิตเปนล็อต..3	ชิ้น
	 2						(จัดรายข้ันตอน/ไหลทีละช้ิน	กอนการทำาพรอมกัน)..3	ช้ิน
	 ปริมาณการผลิตของทั้ง	 2	 ขั้นตอนนี้	 หลังจากผานไป	
3	 นาที	 ไดจำานวนเทากัน	 3	 ชิ้น	 (ความสามารถเครื่อง	 MCT	
ยาวท่ีสุดจะกำาหนดความสามารถของขั้นตอนท้ังไลนนั้น)
ความสามารถผลิตตลอดไลนนั้น	ขึ้นกับขั้นตอนเครื่อง	MCT	ยาว	
แมกำาลังผลิตเครื่อง	MCT	สั้นในขั้นตอนอื่น	ลดเวลารอขั้นตอน		
 . จัดรายขั้นตอน/ไหลทีละชิ้น (หลังทํำาพร้อมกัน)
	 ไลนผลิต	 1	 ไลน	 สภาพปจจุบันของการจัดรายขั้นตอน/
ไหลทีละชิ้น	 (กอนทำาพรอมกัน)	ประกอบดวยโครงสรางตอไปนี้
	 ขั้นตอนที่	1	 ..เครื่อง	MCT	1	นาที				 รอขั้นตอน	 2	 นาที
	 ขั้นตอนที่	2	 ..เครื่อง	MCT	2	นาที					 รอขั้นตอน	 1	 นาที
	 ข้ันตอนท่ี	 3	 ..เคร่ือง	 MCT	 3	 นาที																		 ไมตองรอข้ันตอน
ไลนนี้ผลิต	 1	 ชิ้น	 ใช	 3	 นาที	 ไคเซ็นดังนี้
	 ข้ันตอนท่ี	1	..เคร่ือง	MCT	1	นาที	1	เคร่ือง						 ไมตองรอข้ันตอน
	 ข้ันตอนท่ี	2	..เคร่ือง	MCT	1	นาที	2	เคร่ือง						 ไมตองรอข้ันตอน
	 ข้ันตอนท่ี	3	..เคร่ือง	MCT	1	นาที	3	เคร่ือง						 ไมตองรอข้ันตอน
	 เครื่อง	MCT	ยาว	มีลักษณะ	
	 1		ขนาดใหญ	ราคาสูง,	
	 2		วิธีใชงานยาก,	
	 3		ใชเวลาเปลี่ยนขั้นตอนนาน
	 เครื่อง	MCT	สั้น	มีลักษณะตรงขาม	ฉะนั้น	ดังตัวอยาง
นี้	เพื่อลดขนาดเครื่อง		โดยใชเครื่อง	MCT	1	นาที	2	เครื่อง	แทน
เครื่อง	MCT	2	นาที	1	 เครื่อง	ใชเครื่อง	MCT	1	นาที	3	 เครื่อง	
แทนเครื่อง	MCT	3	นาที	1	เครื่อง	ใชลดตนทุนตั้งไลนผลิตใหม
ตัวอยางนี้	1	ไลนผลิตประกอบดวยเครื่องจักร	6	เครื่องซึ่งมี	
MCT	 1	 นาที	 เมื่อเริ่มผลิตพรอมกันทั้ง	 6	 เครื่อง	 หลังจาก	
1	นาที	ทั้ง	6	 เครื่องผลิตเสร็จ	 เมื่อเซทใหทั้ง	6	ชิ้นไหลไปสู
เครื่องถัดไป	 หรือ	 เริ่มผลิตพรอมกัน	 เมื่อผลิตตอเนื่อง	 เวลา
1	นาที	ผลิต	1	ชิ้นอยางสม่ำาเสมอ
	 ตัวอยางนี้	 มี	 3	 ไลนผลิตทีละชิ้น/นาทีถาใชแตละเครื่อง	
มี	MCT	เหมือนกัน	ทำาพรอมกัน		สมดุลกำาลังผลิตไลนทั้งหมด	
เวลา	MCT	ที่ตั ้งไวในการผลิต	1	ชิ้น	ทำาให	รอขั้นตอนของ
หนวยช้ินสวน		หมดไปโรงงานโตโยตามีไลนประกอบยาวมาก			ถา
ยอนกลับจากข้ันตอนหลังไปสูข้ันตอนกอนหนา		จะเปนดังตอไปน้ี
	 1		ไลนประกอบตัวรถ	ไลนสุดทาย
	 2		ไลนพนสีตัวรถ
	 3			ไลนเชื่อมบอดี้
	 4			ไลนขึ้นรูปพลาสติก
	 5			ไลนปม
	 6			ไลนประกอบเครื่องยนต
	 7			ไลนผลิตเครื่องยนต

	 ตัวอยางเชน	 จากไลนประกอบตัวรถซึ่งเปนขั้นตอน
สุดทาย		ถาทำาเสร็จ	1	คันใน	1	นาที	งานทั้งหมดของขั้นตอนกอน
หนาและการผลิต		ตองแบงยอยเปน	1	นาที
	 ดังนั้น	 เครื่องจักรและขั้นตอนทั้งหมดตองทำาเสร็จใน	
1	นาทีและสงตอไป		สามารถเคลื่อนไลนยาวไดอยางราบลื่น

		 การจัดวางรายเครื่อง		ผลิตเปนล็อต		ถาไหลทีละชิ้น	
จะตองยายบอย	ดังภาพลางสุดหนา	 45	การจัดวางรายเครื่อง		
ผลิตไหลทีละชิ้น	 เห็นภาพการเคลื่อนที่ชิ ้นงานรอผลิต	 การ
เคลื่อนที่ซับซอนเชนนี้	พื้นที่หนางานรับไมไหว	ดังนั้น	จึง	(เรียง
เครื่องจักรตามลำาดับขั้นตอน)	 แตหากทำาเชนนั้น	 ในขั้นตอนที่	
1	ใช	2	เครื่อง,	ในขั้นตอนที่	2	ขาด	1	เครื่อง		เมื่อเพิ่มใหมเปน
ดังภาพ	 	2 การจัดวางรายข้ันตอน/กอนผลิตพรอมกัน	 เพิ่ม
เครื่องจักร	 แตเกิดรอขั้นตอน	 จึงไมมีความหมาย	 ตอมาดูภาพ
 3  การจัดวางรายขั้นตอน/หลังผลิตพรอมกัน
	 จำานวนเครื่องและ	MCT	ของเครื่อง	1	ไลน	 	2 จัดวาง
รายขั้นตอน/กอนผลิตพรอมกัน	เปนดังนี้
	 ขั้นตอนที่	1…MCT	1	นาที/1	เครื่อง
	 ขั้นตอนที่	2…MCT	2	นาที/1	เครื่อง
	 ขั้นตอนที่	3…MCT	3	นาที/1	เครื่อง
เปลี่ยนเปน
	 ขั้นตอนที่	1…MCT	1	นาที/1	เครื่อง
	 ขั้นตอนที่	2…MCT	1	นาที/2	เครื่อง
	 ขั้นตอนที่	3…MCT	1	นาที/3	เครื่อง
	 ผลสุดทาย	ข้ันตอนผลิตดวยเคร่ือง	2	นาที,	3	นาที	ตองแบง
ยอยเปนแตละนาที	เม่ือทำาเชนน้ี	ทุกเคร่ืองจะทำาเสร็จใน	1	นาที	และ
สงตอไปเครื่องถัดไปพรอมๆ	กัน	ขจัดปญหารอขั้นตอนหมดไป
 
 

 

(ดูภาพหนา	47)
 . การตรวจของเสีย NG
 1  ตรวจคัดแยก
	 กอนสงครามโลกครั้งที่	2	โรงงานญี่ปุนผลิตเปนล็อต	จะ
ตรวจผลผลิตเปนล็อตใน	 ขั้นตอนสุดทาย	 เพื่อตรวจของเสีย	
(NG)	 ไมใหหลุดไป	 เรียกวา ตรวจคัดแยก	 แมจะตรวจพบ	
NG	แต	NG	นั้นเกิดกอนหนาหลายวัน		อยูในสภาพไมสามารถ
จะแกไขปองกันการเกิดซ้ำาได	 นอกจากน้ี	 การตรวจแบบสุมดวย
ความรูสึก	NG	จะไมลด	มีโอกาสหลุดออกไปได

พิจารณาแก้ขั ้นตอนรอของการผลิต
พร้อมกัน
------ ย่อยขั้นตอนแปรรูปในแต่ละนาที

ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและคุณภาพ
ประวัติของการควบคุมคุณภาพของญี่ปุน 
------ การตรวจเพื่อไม่ให้ทํำาผลิตภัณฑ์ไม่ดี

ส่วนที่ 2-4

ส่วนที่ 3-1
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ผลการ ทํำาพร้อม กัน
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วิวัฒนาการ สู่การ ทํำาพร้อม กัน
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. การตรวจลดของเสีย NG
 2  ตรวจขอมูล
	 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี	2	ระบบการผลิตในโรงงานญ่ีปุน
เปลี่ยนจากการผลิตแบบเปนล็อตเปนการผลิตแบบไหล
ทีละช้ินอยางรวดเร็ว	 ดังไดกลาวแลววา	 การผลิตแบบไหลทีละช้ิน
น้ันจะเรียงแตละเคร่ืองใกลกัน	ตามลำาดับข้ันตอน	 เม่ือทำาช้ินงาน
เสร็จ	1	ช้ิน	ก็สงผลิตตอในเคร่ืองถัดไปโดยไมตองหยุดรอ		ทำาให
ไมมีสต็อคที่ไมจำาเปนในขั้นตอนผลิต	ลดลีดไทมผลิตสั้นลงมาก
	 การตรวจNGในขั้นตอนสุดทายสามารถนำา	NG	กลับ
ไปหาพนักงานที่ทำาและรวมกันหาสาเหตุและหยุด	NG	รวมทั้ง
ใชมาตรการปองกันการเกิดซ้ำา
	 การสุมตรวจทางสถิติ	 สามารถใชวิธี	 SQC Statistical 
Quality Control	 ของอเมริกา	 เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความ
ถูกตองอยางกาวหนามาก

 . ตรวจตามลํำาดับ
	 การตรวจ	NG	ในขั้นตอนสุดทายโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ	
หากขั้นตอนยาวมาก	การสะทอน	NG	กลับไปหาพนักงานที่ทำา
และไมสามารถหาสาเหตุและหยุด	NG	หรือ	ทำามาตรการปองกัน
การเกิดซ้ำาไมได
	 ดังนั้น	จึงใชวิธีตรวจตามลำาดับโดยใหพนักงานทุกคน
ตั้งใจตรวจชิ้นงานที่รับมาจากข้ันตอนกอนหนาและสะทอน
กลับอยางรวดเร็ว

 . ตรวจไม่ทํำา NG และวิธีตรวจตามลํำาดับ
	 การสุมตรวจนั้นแมใชวิธี	SQC Statistical Quality 
Control	 ซึ่งมีหลักการทางสถิติรองรับก็ตาม	 แตไมสามารถ
ทำาให	NG	เปนศูนย	แตเนื่องจากรถยนตเปนยานพาหนะที่
เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง	 หากมี	NG	แคชิ้นเดียว	 อาจเปน
อันตรายถึงตายได		จึงจำาเปนตองตรวจทุกช้ิน		แตตองใชแรงงาน
ตรวจมหาศาล	เมื่อเริ่มใชโพะคะโยะเคะ		ซึ่งคาติดตั้งไมแพงนัก		
หลังติดตั้งแลวสามารถตรวจไดทุกชิ้นโดยไมใชแรงงานเพ่ิม

. ตรวจเอง ใช้โพะคะโยะเคะ 	(หนา	49)
	 ผลตรวจสิ่งท่ีตนผลิตไมคอยนาเช่ือถือแตการติดต้ัง
โพะคะโยะเคะในขั้นตอนของตน	 โพะคะโยะเคะจะตรวจสิ่ง
ผิดปกติและแจงเตือนใหพนักงานที่ทำาทราบ	 ดังเชน	 ตัวอยาง
โพะคะโยะเคะ 1	ขั้นตอนซึ่งพนักงานวางชิ้นงานลงในจิ๊ก	ตน
จะทราบ	NG	ที่ตนทำา	ในขั้นตอนนี้	ยังไมมีงานผลิตรอ	ชวยให
ไมทำา NG ตัวอยางโพะคะโยะเคะ 2	เมื่อเครื่องผลิต	NG	ไป
แลว			ติดตั้งโพะคะโยะเคะชวยตรวจ	NG	เมื่อ	NG	ผานไป	ลิมิต
สวิทซทำางาน	หยุดเครื่องผลิตทันที	จะไมผลิต	NG	ซ้ำาออกมา
	 โพะคะโยะเคะนี้	ชวยตรวจ	การกระทำาของความผิด
ครั้งแรก	จนกระทั่ง	สิ่งที่ไมนาไววางใจกอนที่จะทำาผิด	ให
พนักงานที่ทำาเห็น

การควบคุมคุณภาพของญี่ปุ นพบวาโพะคะโยะเคะนี้เปน
จุดเปลี่ยนสำาคัญสุด		เมื่อรวมกับการตรวจตามลำาดับ/การตรวจ
ดวยตนเอง	ทำาให	NG เปนศูนย

 . แนวโน้มของ % NG ภายในขั้นตอน
	 ดูกราฟดานขางในภาพหนาซาย	 จะเห็นแนวโนมของ	
%NG	ภายในข้ันตอนของญ่ีปุนซ่ึงรวบรวมเปนกราฟโดยรายการ
ทีวีญี่ปุน	พรอมยกตัวอยาง

  1  ตรวจคัดแยกในขั้นตอนสุดทาย
	 5-6	ป	หลังจากสงครามโลกครั้งที่	2	ใชการตรวจคัดแยก
%	NG	=	15%

  2  ตรวจขอมูลในขั้นตอนสุดทาย
	 ป	ค.ศ.	1951	ไดรับการสอน	SQC	ซึ่งเปนความลับทาง
ทหารอเมริกัน	 สามารถวัดประสิทธิภาพและความถูกตองของ
การตรวจสุมตัวอยาง	 ทำาให	 %	 NG	 ลดลงมาก	 นอกจากนี้ยัง
สามารถสะทอนกลับไปสูผูทำา	NG	เพื่อทำามาตรการแกไขไมให
เกิด	%	NG	ซ้ำา

  3  ตรวจตามลำาดับในขั้นตอนถัดไป
	 ความจำาเปนสะทอนกลับอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น	 	 เปลี่ยน
ผูตรวจสอบอิสระเปนพนักงานในข้ันตอน	สามารถลด	%	NG	=	2%
เพราะใชแรงงานมาก		จึงไมสามารถตรวจสอบทุกชิ้น		อยูใน
สภาพไมสามารถพัฒนาตอได

 4  ตรวจตามลำาดับในขั้นตอนถัดไป
 ใชโพะคะโยะเคะ	……..
	 การใชโพะคะโยะเคะ	 ตรวจสอบทุกช้ินโดยไมเพ่ิมแรงงาน		
ลด	%	NG	ไดมากยิ่งขึ้น

 5  ตรวจเองในขั้นตอนของตนเอง
 ใชโพะคะโยะเคะ	……..
	 ตรวจเองไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน	 โพะคะโยะเคะชวย
ได		สะทอนกลับในเวลาที่สั้นที่สุด	ทำาใหสามารถหยุดการทำา		NG
 



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL 47

Special Feature

ปร
ะว

ัติก
าร

คว
บค

ุมค
ุณ

ภา
พ

ขอ
งญ

ี่ปุน



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL48

  . ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
	 ทำาไมจึงเกิด	NG	เพราะคนทำาผิด
	 สาเหตุ.....	คนทำาผิด	เชน ใสผิดขาง
	 ผล.....	เครื่องผลิตชิ้นที่ใสผิด	ผลิต	NG
	 นั่นคือหากพบสิ่งที่คนทำาผิดในขั้นตอน	 คนทำาผิด	 และ
แกสิ่งที่ผิดนั้น	สามารถกำาจัด	สาเหตุ	ที่ผิดได		ผลก็จะไมเกิด	NG	
กลไกตรวจพบและเตือนจุดผิดใหคนทราบ	 คือ	 โพะคะโยะเคะ
โพะคะโยะเคะนี้	ชวยปองกัน	กอนที่จะเกิด	ความผิดเปน NG
 
 . ก่อนติดตั้งโพะคะโยะเคะ (หนา	50)
	 เปรียบเทียบกอนและหลังติดตั้ง	โพะคะโยะเคะ 
	 ขั้นแรก	กอนติดตั้ง	โพะคะโยะเคะ
   1		ความผิดกลายเปน	NG
	 พนักงานวางชิ้นงานในจิ๊กตรงขามกับทิศที่ ถูกตอง	
ทำาใหตั้งในทิศทางที่ผิด	 	 เครื่องจะผลิตชิ้นงานนั้น	 	 เกิด	 NG
    2		NG	ไหลไปสูขั้นตอนถัดไปผลิตเพิ่ม
    3	 	พบ	NG	ในข้ันตอนสะทอนกลับไปยังพนักงานท่ีทำาผิด	
	 หลังจากไดผลิตภัณท	พนักงานตรวจพบ	NG	ในขั้นตอน
ตรวจสอบ	หากมีเฉพาะวิธีทิ้ง	NG	เทานั้น	สูญเสียมาก	เมื่อรวม
คาผลิต
     4			 พนักงานทำา	NG	ตองหยุดสาเหตุ	NG	และเสนอ
มาตรการปองกันการเกิด	NG	ซ้ำา
	 เมื่อ	NG	กลับมายังพนักงานที่ทำา	NG		แลว		ใหสำารวจวา
ทำาไมจึงเกิด NG	ฉะนั้น	เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดซ้ำาเปน
ครั้งที่	2	หามาตรการปองกันการเกิดซ้ำาอยางชัดเจน
	 ดังในตัวอยางนี้	หากเกิด	NG	ในขั้นตอนที่	1	แลวผลิตตอ
ในขั้นตอนที่	2,	3	ใชเวลานาน			นั่นคือ	เกิดความผิดพลาดไปแลว
ฉะน้ัน	 การคนหาสาเหตุน้ีจึงทำาไดยากมาก	 หากไมสามารถระบุ
สาเหตุได	 ไมสามารถแกไข	 ทำานองเดียวกันหาคนทำาความผิด	
ไมชนะ	“คนที่กำาลังทำาความผิดในปจจุบันได” 
 
 . หลังจากติดตั้งโพะคะโยะเคะ  (หนา	50)
	 มาดูวาหลังจากติดตั้ง	โพะคะโยะเคะ
	 ในขั้นตอนทำาผิด	 โพะคะโยะเคะจะเตือนใหคนที่กำาลัง
ทำาผิดทราบวาทำาผิด	เพื่อใหแกไข	เพราะยังไมเกิด	NG
    1		เมื่อทำาผิด	พนักงานวางชิ้นงานในจิ๊กผิดทิศ
    2		พบความผิดจิ๊กปดไมลง	เพราะติดโพะคะโยะเคะ
   3			แกจุดผิด
	 พนักงานจะรูตัววาทำาผิด	จึงเปลี่ยนการวางใหถูกตอง
    4		 ไมใหความผิดพลาดกลายเปน	NG

	 เพราะถาวางชิ้นงานไดถูกตอง	โอกาสที่จะเกิด	NG	จาก
เครื่องจึงเปน	 ศูนย	 เพราะไมเกิด	 NG	 จึงไมตองกังวลวา	 NG	
จะหลุดไปสูขั้นตอนถัดไป	 หากมี	 NG	 ไหลมาจากขั้นตอนกอน
หนา	จึงสรางระบบปองกัน	NG	ไมใหไหลออกนอกบริษัท
	 ความสัมพันธระหวาง	 ความผิดและ	 NG	 นั้นเปนเหตุ
และผลกันหากความผิดเปนตนเหตุใหเกิด	 NG	 การจัดการ
ความผิดท่ีเกิดข้ึน	จึงเปนการดับไฟแตตนลม	จึงทำาโพะคะโยะเคะ
โดยไมตองลงทุนเพ่ิม	นั่นคือ	กลับคืนสูสามัญ	ตองใชปญญา
มากขึ้นอยางไมเสียคาใชจาย	 เมื่อไมมี	 NG	 ไมตองเพิ่มงาน
ตรวจสอบชิ้นงาน	 งานตรวจสอบ	 และ	 งานขนยาย	 ไมสราง
มูลคาเพิ่ม	 ฉะนั้นผูเกี่ยวของในงานโรงงานตองคิดเสมอวาจะ
ทำาใหงานดังกลาวเปนศูนย	 หากมี	 งานขนยาย	 คิดเปลี่ยนผัง
จัดวางเครื่องจักรใหใกลกัน	เพื่อไมเสียเวลาขนยาย	ผูบริหาร
โรงงานภาพรวมตองคิดและทำา	เพ่ือใหขนยายนอยท่ีสุด จะทำา
อยางไร การตรวจสอบ	 ก็เชนกัน	 ทำาอยางไร ไมตองใช
พนักงานตรวจเฉพาะ
	 บริษัทโตโยตา	 ขอบคุณรุนพี่ที่ไดทำางานแบบเว็คเตอร		
ชิ้นงานของพนักงานกอนหนา			ใหพนักงานในขั้นตอนถัดไปทำา
เปนงานมาตรฐาน	เรียกวา	การตรวจสอบขั้นถัดไป	เปลี่ยน
การตรวจสอบจากคนไปสู	โพะคะโยะเคะ	การใชโพะคะโยะเคะ
ทำาใหตรวจสอบไดเอง	 ดังนั้น	 ไมตองใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ	
เรียกวา		“ผลิตโดยใสขั้นตอนคุณภาพ”
 

  

 
 

 Special Feature

"ผลิตด้วยขั้นตอนคุณภาพ" ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด=โพะคะโยะเคะ
------ ก่อนและหลังการตรวจสอบข้อผิดพลาด
=โพะคะโยะเคะ

ส่วนที่ 3-2
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Special Feature

ตัวอย่างโพะคะโยะเคะ
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 Special Feature

ผลของโพะคะโยะเคะ

ผลของโพะคะโยะเคะ (ต่อ)
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Up coming Events

Exhibition Calendar

ในประเทศ
  งาน  ขอมูลเพิ่มเติม  
 METALEX 2014 (19-22 พฤศจิกายน 2557) www.metalex.co.th
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 	
  
 PROPAK ASIA 2015 (17-20 มิถุนายน 2558) www.propakasia.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 	
  
 T-PLAS 2015/TIPREX 2015 (26-29 สิงหาคม 2558) www.tplas.com
	 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
   

ต่างประเทศ
  งาน  ขอมูลเพิ่มเติม

 CAPAS (21-23 July 2014) Chengdu,	China www.messefrankfurt.com.hk	
 
 VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2014 (27-29  August 2014) www.vietnammanufacturingexpo.com
	 Hanoi,	Vietnam
 
 MYMEX (4-7 September 2014) (Automation,	Metalworking,	Machine	Tool)	 www.expoworks.com.my
	 Southern		Malaysia,	Malaysia	
 
 ASIA MOLD 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
 
 JIMTOF 2014 (30 October – 4 November 2014) Tokyo	Big	Sight	 www.jimtof.org
	 Southern		Malaysia,	Malaysia	
 
 EUROMOLD 2014 (25-28 November 2014) Frankfurt,	Germany	 www.euromold.com

 INTERMOLD 2015/DIE & MOLD ASIA 2015 (15-18 April 2015) www.intermold.jp
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การค้นพบการแบ่งงาน
คือ ท่ีมาของจุดแข็งของโตโยต้า

	 ขั้นตอนการตัดเฉือนชิ้นงานดวยกระบวนการเจียเปน
กระบวนการที่สำาคัญ	เพราะสวนใหญจะเปนขั้นตอนสุดทาย
ในการควบคุมขนาดและคุณภาพผิวของช้ินงาน	 เพ่ือใหไดขนาด
ที่ถูกตอง		และคุณภาพผิวของชิ้นงานเปนไปตามแบบที่กำาหนด		
ปจจัยหลักท่ีสำาคัญในการตัดเฉือนชิ้นงานดวยกระบวนการเจีย
จะประกอบดวย
 1. เครื่องเจีย
 2. หินเจีย
 3. อุปกรณจับยึดชิ้นงาน
	 ปจจัยตางๆ	 ลวนแตมีความสำาคัญดวยกันทั้งสิ้น	 แตใน
ที่นี้จะขอกลาวถึง		“หินเจีย”		ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือตัด
ในงานเจีย			หลักการตัดเฉือนของหินเจียเบื้องตนไมตางอะไรกับ
การตัดเฉือนดวยเคร่ืองมือ
ตัดประเภทอื่น	 คือวัสดุ
เคร่ืองมือตัดจะตองมีความ
แข็งมากกวาวัสดุท่ีจะทำา
การตัด	ดังนั ้น	ชางเจีย
จำาเปนจะตองมีความรูใน
การเลือกประเภทของหินเจีย
ใหเหมาะสมกับวัสดุช้ินงาน
ที่จะทำาการตัดเฉือน
	 หินเจียหนึ่งกอน
จะประกอบดวย	 5	 องค
ประกอบหลัก	คือ
 1.สารเชิงทราย 
 หรือเม็ดคมตัด  
 (Abrasive Grain)                                                                                            
 2.ขนาดของ เม็ดคมตัด (Grain Size)
 3.ความแข็งของหินเจีย (Grade)

 4.การจับตัวกันของเม็ดคมตัด (Structure)
 5.ชนิดของตัวประสาน (Bond)
1. สารเชิงทรายหรือเม็ดคมตัด (Abrasive Grains) โดยสาร
เชิงทราย	 หรือ	 เม็ดคมตัด	 จะทำาหนาที่ตัดเฉือนวัสดุชิ้นงานให
ขาดออกจากกัน	ดังนั้น	จึงตองเลือกหินเจียที่มีสารเชิงทราย	
หรือ	 เม็ดคมตัดใหเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานแหลงที่มาของสาร
เชิงทรายจะไดจาก		2		แหลง	คือ	
   1.1 สารเชิงทรายธรรมชาติ (Natural Abrasives)	 เปน
สารเชิงทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 จึงมีปญหาเรื่องสาร
เจือปนมากจึงไมนิยมใช	
   1.2 สารเชิงทรายสังเคราะห (Synthetic Abrasives)
เปนสารเชิงทรายท่ีเกิดจากการสังเคราะหดวยกรรมวิธีทางไฟฟา	

สารเชิงทรายสังเคราะห	
จะมี	2	กลุมหลัก	คือ
	 1.2.1	สารเชิงทราย
ปกติ (Normal Abrasives)
ไดแก
	 	 	 	 1.2.1.1	อลูมินัม
ออกไซด (Aluminium 
Oxide)	 ใชสัญลักษณแทน
คือ	 A	 เปนสารเชิงทราย
ท่ีเกิดจากการนำาแร	Bauxite	
มาหลอมจนกลายเปน
ของเหลวแลวคัดแยกสาร
มลทินที่ปนอยูออก		สาร
เชิงทรายชนิดนี้เหมาะ
สำาหรับนำาไปตัดเฉือน

วัสดุประเภทแข็ง-เหนียว		วัสดุเศษยาว		เชน		เหล็ก		เหล็กชุบแข็ง
ที่มีความแข็งไมเกิน	50	HRC.	เปนตน
                                                  

เทคนิคการเลือกใช
         หินเจีย
       อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนายชนินทร รักษพงษ 
วิศวกรศูนยแมพิมพและเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน

อางอิงจาก เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิค
งานเจียระไนราบ สถาบันไทย-เยอรมัน
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	 	 	 	 	 	 1.2.1.2	 ซิลิคอนคารไบด (Silicon Carbide)	 ใชสัญลักษณแทนคือ	 C	 เปนสารเชิงทรายท่ีเกิดจากการนำาถานโคก	 (Coke)	
ทรายและเกลือมาหลอมจนละลายรวมกัน	 สารเชิงทรายชนิดนี้เหมาะสำาหรับนำาไปตัดเฉือนวัสดุประเภทแข็งเปราะ	 วัสดุเศษสั้น	 เชน	
เหล็กหลอ	ทองเหลือง	และคารไบด	เปนตน
                               

special Feature

อางอิงจาก Norton, Saint-Gobain Abrasives                                                                             

อางอิงจาก Norton, Saint-Gobain Abrasives

อางอิงจาก Norton, Saint-Gobain Abrasives

	 1.2.2	สารเชิงทรายแข็งพิเศษ (Super Abrasives)	ไดแก
	 	 	 	 	 	 	 1.2.2.1	คิวบิคโบรอนไนไตรด (Cubic Boron Nitride)	 หรือนิยมเรียกชื่อยอวา	 CBN	 ใชสัญลักษณแทนคือ	 B	
เปนสารเชิงทรายที่ไดจากการสังเคราะหที่พัฒนาขึ้นมาใหมีความแข็งมากกวาสารเชิงทรายปกติ	(Normal	Abrasives)	และสามารถ
รักษารูปทรงไดดี	มีความแข็งมากเปน	2	เทาของสารเชิงทรายชนิดอลูมินัมออกไซด(Aluminum	Oxide)	และทนอุณหภูมิในการ
ใชงานไดสูงกวาเพชร	(Diamond)	ประมาณ	1,300	°C
	 								สารเชิงทรายชนิดนี้จึงเหมาะที่จะนำาไปเจียวัสดุประเภทโลหะที่มีความแข็งหรือมีความเหนียวมากๆ	เชน	ทูลสตีล	และ
สแตนเลสสตีล	เปนตน
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.2.2.2	 เพชร (Diamond)	 ใชสัญลักษณแทนคือ	 D	 เปนสารเชิงทรายแบบแข็งพิเศษอีกชนิด	 โดยสารเชิงทราย
ประเภทเพชรจะแบงออกเปน	2	กลุมยอย	คือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.2.2.2.1	 เพชรที่ไดจากธรรมชาติ	 	 (Natural	 Diamond)	 ใชสัญลักษณแทนคือ	 ND	 มีความคมและแข็งมาก	
แตเน่ืองจากเปนเพชรที่ไดจากธรรมชาติจึงมีสารมลทินเจือปนมากจึงไมคอยนิยมนำามาใชเปนเม็ดคมตัดในหินเจียเพราะจะ
ควบคุมคุณภาพของผิวชิ้นงานไดไมดี	 จึงนิยมนำาไปใชเปนอุปกรณในการกรีดแตงหินเจียประเภทสารเชิงทรายปกติ	 (Normal
Abrasives)	แทน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.2.2.2.2	 เพชรท่ีไดจากการสังเคราะห	 (Synthetic	 Diamond)	 ใชสัญลักษณแทนคือ	 SD	 เปนเพชรที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะหใหไดคุณสมบัติตามท่ีผูใชตองการ	 เหมาะท่ีจะนำาไปใชทำาเม็ดคมตัดของหินเจีย	 แตดวยขอจำากัดเร่ืองการทนตออุณหภูมิ
การตัดเฉือนที่คอนขางต่ำา	ประมาณ	900	°C	จึงนิยมนำาไปใชในการตัดเฉือนวัสดุประเภทที่ไมใชโลหะ	มีความแข็งเปราะ	เชน	แกว	
เซรามิก	หิน	และคารไบด	เปนตน

special Feature

รูปแสดงการจับคูวัสดุชิ้นงาน กับวัสดุคมตัดประเภท CBN และ Diamond 
(อางอิงจากเอกสารประกอบการอบรมงานเจีย  อาจารยทวี อชินธรางกูร) 

อางอิงจาก Norton, Saint-Gobain Abrasives
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	 จากรูปแสดงการจับคูวัสดุชิ้นงานกับวัสดุเม็ดคมตัดของหินเจีย	 โดยวัสดุชิ้นงานในวงกลมทางดานซายซึ่งเปนวัสดุประเภท
แข็งเปราะแนะนำาใหใชหินเจียที่มีเม็ดคมตัดเปน	 Diamond	 เจีย	 และวัสดุชิ้นงานในวงกลมดานขวาซึ่งเปนวัสดุประเภทแข็งแตยังมี
ความเหนียวอยู	 แนะนำาใหใชหินเจียที่มีเม็ดคมตัดเปน	CBN	 เจีย	สวนวัสดุชิ้นงานที่อยูระหวางกลางของวงกลมซายและขวา		
สามารถใชหินเจียที่มีเม็ดคมตัดเปน	 Diamond	 หรือ	 CBN	 ก็ได	 โดยถาวัสดุชิ้นงานมีคุณสมบัติดานความเหนียวคอนขางมาก		
ก็แนะนำาใหใชวัสดุคมตัดที่เปน	CBN	จะเหมาะสมกวา
	 นอกจากปจจัยพื้นฐานคือการเลือกชนิดของเม็ดคมตัดใหเหมาะสมกับประเภทของวัสดุชิ้นงานแลว	โดยวัสดุคมตัดจะตอง
มีความแข็งกวาวัสดุชิ้นงาน	ยังมีปจจัยประกอบอื่นๆอีกที่มีผลตอการตัดเฉือนในงานเจีย	

2. ขนาดของเม็ดคมตัด (Grain Size)	ซึ่งมีผลตอคุณภาพผิวของชิ้นงาน	หรือเรียกวาคาความหยาบผิว	 (Roughness	Surface)	
โดยขนาดของเม็ดคมตัดจะถูกแยกออกเปนเบอรเหมือนเบอรของกระดาษทราย	คือ	ตัวเลขยิ่งมากเม็ดคมตัดก็ยิ่งละเอียด	เมื่อนำาไป
เจียผิวชิ้นงานก็จะไดผิวงานที่ละเอียด	แตถาตองการลดขนาดชิ้นงานมากๆ	ก็ควรใชเม็ดคมตัดที่มีขนาดโตซึ่งจะสามารถตัดเฉือน
เนื้อวัสดุชิ้นงานออกไดมากและรวดเร็ว

ตารางแสดงขนาดเม็ดคมตัด

Size of Abrasive Grain

 Rough Medium Fine Very Fine

 10	 30	 70	 220	

	 12	 36	 80	 240

	 14	 46	 90	 280

	 16	 54	 100	 320

	 20	 60	 120

	 24	 	 150

	 	 	 180

3. ความแข็งของหินเจีย (Grade)	คือ	ประสิทธิภาพดานการสึกหรอของหินเจีย	ซึ่งหินเจียแตละกอนจะสึกหรองาย	หรือยากแตก
ตางกันขึ้นอยูกับเกรดความแข็งของหินเจีย	 เกรดความแข็งของหินเจิยจะระบุเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	 โดยตัวอักษรที่ใกลตัว	
A	 หมายถึงหินมีการสึกหรองาย	 แตถาอยูใกล	 Z	 หินมีความแข็งมากสึกหรอยาก	 โดยปกติหลักการเลือกความแข็งของหินเจีย
ใหเหมาะกับวัสดุชิ้นงานก็คือ	ถาตองการเจียวัสดุชิ้นงานที่มีความแข็งมาก	เชน	เหล็กหลอหรือเหล็กชุบแข็ง	หรือชิ้นงานมีขนาดใหญ
ตองใชเวลาเจียนานควรใชหินเจียเกรดออน	 แตถาเจียวัสดุชิ้นงานที่มีความแข็งไมมาก	 เชน	 เหล็กเหนียว	 หรืออลูมิเนียม	 ควรใชหิน
เกรดปานกลาง	หรือแข็ง
                



วารสารแมพิมพ | MOULD & DIE JOURNAL56

special Feature

ตารางแสดงเกรดความแข็งของหินเจีย
Grade of Grinding Wheel

A 36 K6 VIA 200 x 30 x 60

Grade

 Soft Medium Hard

 A	 I	 Q

	 B	 J	 R

	 C	 K	 S

	 D	 L	 T

	 E	 M	 U

	 F	 N	 V

	 G	 O	 W

	 H	 P	 X,Y,Z

4. การจับตัวกันของเม็ดคมตัด (Structure)	ของหินเจียมี	3	ลักษณะ	คือ	
 แบบหนาแนน (Close, Dense) 
 แบบปานกลาง (Medium)
 แบบหลวม  (Open)

Structure of Grinding Wheel
A 36 K6 VIA 200 x 30 x 60

 

 Dense Medium Open
รูปแสดงลักษณะโครงสรางของหินเจีย

(อางอิงจาก เอกสารการอบรมหลักสูตรการเลือกใชหินเจียระไน,สถาบันไทย-เยอรมัน)
	 โดยลักษณะการจับตัวกันของเม็ดคมตัด	 (Structure)	 ของหินเจียจะมีผลตอการคายเศษตัดของวัสดุชิ้นงานที่ถูกตัดเฉือน	
และคุณภาพผิวของช้ินงาน	 เชน	 ถาตองการเจียเน้ือวัสดุช้ินงานออกเยอะๆควรใชโครงสรางหินแบบหลวมหรือแบบเปดเพราะจะระบาย
เศษออกไดดี	แตผิวชิ้นงานที่ไดจะหยาบ
	 ทางเทคนิคจะระบุลักษณะการจับตัวของเม็ดคมตัดเปนตัวเลขดังตารางดานลาง
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ตารางแสดงชวงลักษณะโครงสรางของหินเจีย

 Type of Structure Code of Structure

 Dense	 0-3

	 Medium	 4-7

	 Open	 8-12

5. ชนิดของตัวประสาน (Bond)	คือ	วัสดุที่จะยึดเม็ดคมตัดใหอยูรวมกันเปนกอนซึ่งมีอยูหลายชนิดขึ้นอยูกับสภาวะการใชงาน

ตารางแสดงประเภทของตัวประสาน

Bonding Material
A 36 K6 VIA 200 x 30 x 60

 Bond Type Code Property Application

 Vitrified	Bond	 V	 To	bear	heat,	water,	oil	and	acid	 Normal	work	

	 Resinoid	bond	 B	 Good	Elasticity	 Polymer	Material

	 Rubber	bond	 R	 Good	Elasticity	 High	Spindle	Speed

	 Silicate	bond	 S	 Easy	Wear	out	 Regrinding	Tool

	 Shellac	bond	 E	 Thin	Wheel	 Cut-off	Wheel

	 Metal	bond	 M	 High	Hardness	 Fine	Work

	 จากทุกองคประกอบที่ไดกลาวไปลวนมีความสำาคัญและสงผลกระทบตองานเจียทั้งสิ้น	 ดังนั้น	 จึงควรใสใจในการเลือกใช
หินเจียใหถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะของงาน	เพื่อคุณภาพของชิ้นงานที่จะได	และความพึงพอใจของลูกคา



กิจกรรมศึกษาดูงาน 
        ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ระหว่างวันท่ี 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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	 จริงหรือไม		การคนควาทางการแพทยพบวา		อาหาร
ประเภทปง		ยาง		ทอด		ผัด		ที่ทั้งหอม		กรอบ		และเอร็ดอรอย		
ลวนเจือปนดวยสารกอมะเร็งหลายชนิด		เชน
	 อาหารปรุงสุกดวยความรอนสูง		เชน		นองไกทอดและ
เนื้อยาง	การทอดและยางอาหารดวยความรอนสูงจะทำาใหเกิด
สาร		HCA	(Heterocyclic		Amines)		ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่มีพิษ
รายแรง		ไมเพียงทำาลายเซลลรางกายเทานั้น	 	ยังทำาใหยีนของ
เซลลกลายพันธุและทำาใหเซลลอักเสบ		ทำาใหความดันโลหิตสูง		

คอเลสเตอรอลสูง		หลอด
เลือดแข็งตัว		และเกิดโรค
หัวใจ		ทำาใหเอมไซมจาก
ตับออนไมสามารรับมือ
ได		เปนเหตุทำาใหตับออน
ทำางานผิดปกติทำาใหเกิด
โรคเบาหวานแลวโรค

อวน		และการกลายพันธุของยีนในเซลลก็คือ		จุดเริ่มตนของ
เซลลมะเร็ง
	 การกินอาหารประเภทนี้เปนเวลานานทำาใหเซลลมะเร็ง
สะสมจนเปนโรคมะเร็งตอมน้ำาเหลือง		มะเร็งตับออน		มะเร็งตับ		
มะเร็งลำาไส		และมะเร็งท่ีไต		การกินอาหารโปรตีนสูงระยะยาวจะ
เปนอันรายตอไต		ทำาใหเกิดโรคเกาต		โรคขออักเสบบรูมาทอยด	
โรคไขขออักเสบ		ไตวาย		เปนตน
 มันฝร่ังทอดและพิซซา  ลวนใช
อุณหภูมิสูง		เมื่อน้ำามันผานอุณหภูมิสูง
จะเกิดสารอะคริลาไมด		(acrylamide)	
ปริมาณสูง		ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่มีพิษ
รายแรง		การไดรับสารชนิดนี้มากเกินไป		
อาจทำาใหมะเร็งตอมไทรอยด		มะเร็งเตานม		
มะเร็งรังไข		มะเร็งตับออน		และยังทำาให
ความดันโลหิตสูง		คอเลสเตอรอลสูง		ไตรกลีเซอไรดสูง		โรคหัวใจ		
และโรคลมปจจุบันเปนตน
	 อาหารประเภทบะหม่ีผัด  เสนหม่ีผัด		และขาวผัด		จะได

รับน้ำามันท่ีมีการออกซิเดชันสูงและเขมขน		เกิดสารท่ีมีกล่ินหอม
แตมีพิษรายแรง		นั่นคือ		พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอน		
(polycyclic	 aromatic	 hydrocarbon,	 PCAH	 หรือ	 PAH)		

สารพิษชนิดน้ีหากไดรับ
มากเกินไปอาจทำาให
น้ำาดีอักเสบเปนเน้ืองอก
ที่ถุงน้ำาดี		เนื้องอกที่ตับ		
เนื้องอกที่เตานม		เนื้อ
งอกที่รังไข		เนื้องอกที่
มดลูก		ความดันโลหิตสูง		

โรคหัวใจ		โรคลมปจจุบัน		และเบาหวาน		เปนตน
 น้ำาอัดลม		ชานม		หมั่นโถว		พาสตา		และสปาเกตตี	ลวน
เปนอาหารท่ีมีน้ำาตาลและแปงมาก		การไดรับปริมาณน้ำาตาลสูง
เกินขนาด		จะทำาใหเลือดขนหรือหนืดเกินไป		อาจทำาใหมือชา
เทาชา	 	วิงเวียนและปวดศีรษะ	 	 เกิด
โรคเบาหวาน		ไตรกลีเซอไรดสูง		เสน
เลือดตีบ		โรคหัวใจ		โรคลมปจจุบัน		โรค
อวน		นอนไมหลับ		ซึมเศรา		โรคลมชัก		
โรคอัลไซเมอร		และโรคมะเร็ง		เปนตน
	 จะเห็นวา		โรคภัยตางๆ		มากมาย
เกิดจากการกินอาหารท่ีไมถูกตอง

ถาเชนนั้น		เหตุ
ใดจึงยังมีคนจำานวนมากไม ยอมงด		
เขาไมกลัวเปนโรคหรือใครบางไมกลัว
เปนโรค		ความจริงแลวเปนเพราะคน
สวนใหญยังไมทราบถึงพิษภัยของการ
กินอาหารประเภทนี้ในระยะยาว		วาเปน
สาเหตุของโรคภัยมากมายเชนน้ีตางหาก
ดังนั ้น		องคการอนามัยโลกจึงไดออก

คำาเตือนวา		“โรคภัยเกิดจากความไมรู	(Diseases		come		
from		ignorance)”

Interesting Tips

เตือนภัย !! อาหาร
ทอด เน้ือย่าง ผัด 
จะนํำาโรคภัย
มาให
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	 อาน	แค	หัวขอ	ก็	นา	สนใจ	แลว		 สำาหรับการลดน้ำาหนักท่ี
นับวันก	ระแส	จะ	มีมาก	ขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะอาหาร	 10	 ชนิดนี้ไมใช
แคลดไขมันในเลือด	 แตยังอุดมโปรตีนและวิตามินท่ีเปนประโยชน
ตอรางกาย	และที่แน	 ๆ	 ชวยลดน้ำาหนักที่ไมพึงประสงคลงได
อยางชะงัด...ไมเชื่อก็ลองไปดูกัน	
    
กระเทียม
	 พืชสมุนไพรบาน	 ๆ	 อยางกระเทียมนั้น	 เปนไดมากกวา
เครื่องปรุงรสอาหาร	 เพราะมันสามารถทำาใหหนาทองของคุณ
แบนเรียบปราศจากหวงยาง	นั่นก็เปนเพราะวาในกระเทียมประ
กอบดวย	 "สารอัลลิซิน"	 ซึ่งทำาหนาที่ลดไขมันในเลือดนั่นเอง	
	 นักโภชนาการอาหาร	 กลาววา	 "สารอัลลิซิจะชวยกำาจัด
เช้ือแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดอันตรายตอทางเดินอาหาร	 ซ่ึงจะทำาให
ลำาไสของคุณสะอาด	 และทำางานไดอยางมีประสิทธิภาพ	 หรือ
ความหมายหนึ่งคือ	ทำาใหลำาไสขยายตัวนอยลง	ซึ่งก็เปนสาเหตุ
ที่ทำาใหกินนอยอิ่มเร็ว"
	 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุวา	 "พืชตระกูลกระเทียม
อยางหอมแดง	ยังมีสรรพคุณที่ชวยตอตานโรคอวน	ที่มีสาเหตุ
มาจากโปรตีนในตับสูงเชนกัน"	 ดังน้ันหากเปนไดในทุกม้ืออาหาร
ที่มีสวนประกอบของสัตวปก	หรือพาสตา	หรือการทำาน้ำาสลัด	
แนะนำาใหบดกระเทียมลงไปคลุกเคลา	แคน้ีโรคอวนก็หางไกลคุณแลว	

ถ่ัว 
	 หากคุณกำาลังอยากหม่ำาขาวสวยรอน	ๆ 	หรืออาหารท่ีอุดม
ไปดวยคารโบไฮเดรตน้ัน	 ใหคุณลองมองหาพืชตระกูลถ่ัว	 ราแชล	
บีเกน	 นักโภชนาการบอกไววา	 "ถั่วไมใชอาหารควบคุมน้ำาหนัก
ท่ีซ้ำากับพืชสมุนไพรอ่ืน	ๆ	เพราะถ่ัวมีท้ังไฟเบอรหรือกากใยอาหาร	
และอุดมไปดวยโปรตีน	 โดยถั่วเมล็ดสีดำา	 1	 ถวยนั้น	 ประกอบ
ดวยเสนใยอาหารถึง	17	กรัม	และโปรตีนอีก	14	กรัม"
	 เพราะอยางที่ทราบกันดีวา	 กากใยอาหารและโปรตีนใน
ถั่วนั้น	จะชวยใหอิ่มเร็ว	อีกทั้งใหพลังที่สูง	ซึ่งจะทำาใหคุณบริโภค
อาหารในมื้อถัดไปนอยลง	 ประกอบกับผลงานวิจัยลาสุด	 ที่ตี
พิมพลงในวารสารโรคอวนนั้น	 พบวาสารสกัดที่พบไดจากถั่ว
สีขาว	จะชวยลดการดูดซึมไขมัน	จากการบริโภคอาหารที่มี
คารโบไฮเดรต	 และลดอัตราการดูดซึมน้ำาตาลจากขนมหวาน

ใหลดนอยลงดวยเชนกัน	 อันเนื่องมาจากเอนไซมบางชนิดที่มี
คุณสมบัติยับยั้งการยอย	ที่พบไดในถั่วเมล็ดสีขาวนั่นเอง	

ถ่ัวพิสตาชิโอ
	 ถ่ัวพิสตาชิโอเปนอาหารคบเค้ียวท่ีสามารถควบคุมน้ำา
หนักได	เพราะในถั่วพิสตาชิโอ	1	ออนซ	มีโปรตีนทั้งหมด	6	กรัม	
และเสนใยอาหาร	3	กรัม	ซ่ึงสารอาหารดังกลาวเปนส่ิงท่ีผูบริโภค
ควรใหความสนใจมากกวาที่คบเคี้ยวถั่วเมล็ดแข็งดังกลาว	เพื่อ
ความอรอยเทานั้น	
	 นักโภชนาการกลาววา	 "ถาตองการบริโภคถั่วพิสตาชิโอ
แทนอาหารวางอยางอื่นนั้น	 แนะนำาใหคุณแกะเปลือกถั่วกอน
รับประทาน	 เพราะนั่นไมเพียงเปนการควบคุมไขมันจากการ
รับประทานถั่วที่ชาลงแลว	 แตมันยังชวยลดการบริโภคน้ำาตาล
และเกลือจากอาหารคบเคี้ยว	 หรือจังกฟูดที่คุณบริโภคเปน
ประจำาอีกดวย"
	 ที่นาสนใจไปกวานั้น	 จากการศึกษาวิจัยในกลุมของผูที่
รับประทานถ่ัวพิสตาชิโอพบวา	 "การแกะเปลือกกอนรับประทาน
ถ่ัวดังกลาว	จะทำาใหผูบริโภคไดรับปริมาณไขมันลดลงถึงรอยละ	41	
เมื่อเทียบกับผูท่ีรับประทานถ่ัวเปลือกแข็งดังกลาวท้ังเมล็ด"

สาหรายทะเล 
	 สาว	ๆ	คนไหนที่ไมอยากพกหวงยางเดินไปไหนมาไหน
แลวละก็	แนะนำาวาใหลองบริโภคสาหรายทะเล	ทริกความอวน
ของสาวๆ	 ญี่ปุน	 ประเทศที่ถือไดวามีอัตราคนอวนนอยที่สุด
ในโลกก็วาได	โดยเฉพาะ	"สาหรายวากาเมะ"	สาหรายที่อุดม
ไปดวยโปรตีนสูง	ที่ถือเปนตัวชวยในการควบคุมน้ำาหนักใหสาว
อาทิตยอุทัยไดเปนอยางดี	
	 โดยเฉพาะสารฟวโคแซนทิน	ที่สกัดไดจากสาหราย
วากาเมะ	 ซึ่งไดรับการยืนยันและทดลองแลววา	 ชวยเพิ่มการ

Health Knowledge

10 อาหารสุขภาพ
                   ตานอวน
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เผาผลาญไขมันไดเปนอยางดี	 และจากการศึกษาคนควาใน
สาหรายลดความอวนดังกลาว	 ก็เพื่อตองการหาคนหา	 "สาร
อัลจิเนต"	(สารมีลักษณะเหมือนเจลหลอลื่น)	หรือเจลที่พบได
ในกระเพาะอาหาร	เพื่อกระตุนใหผูบริโภครูสึกอิ่มไดงายขึ้น	ซึ่ง
ถาเปนไดคุณสาวๆ	 ควรใสสาหรายทะเลลงในซุป	 หรือเปลี่ยน
จากแซนวิชผักกาดหอมมาเปนแซนวิชสาหรายแทน	
    
พริกจาลาปโน (พริกหวานเม็กซิโก) 
	 ขาวดีของผูที่ชอบความเผ็ดรอนจากพริก	 โดยเฉพาะ		
"พริกจาลาปโน"	 พริกจากประเทศเม็กซิโก	 ที่ไดรับการวิจัยแลว
วามีสรรพคุณตานการอักเสบและชวยเผาผลาญไขมันใน
รางกายไดดี	 ซึ่งผลการวิจัยอื่น	ๆ	ยังพบวา	ผูที ่รับประทาน
พริกไทย	 หรือพืชในตระกูลพริกนั้นจะรูสึกหิวนอยลง	 และ
หลังจากน้ันพริกไทยก็จะทำาการเผาผลาญไขมันไดมากข้ึน	
	 และหนึ่งผลการวิจัยที่สนับสนุนขอมูลดังกลาว	 ไดระบุ
ไววา	"อาสาสมัครท่ีบริโภคพริกไทยเปนประจำาน้ัน	พบวาน้ำาหนัก
ของเขาเริ่มลดนอย	 อันเนื่องจากการที่เขารูสึกหิวนอยลง	 หลัง
การรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของพริกไทย"	

มันฝร่ังสีขาว
	 ลืมคำากลาวที่วาอาหารสีขาว	 ๆ	 นั้นเปนสาเหตุของโรค
อวนไปไดเลย	!!!	เพราะลาสุดนักโภชนาการไดกลาวไววา	มันฝร่ัง
สีขาวนั้นสามารถลดความอวนได	 เพราะเปนพืชที่อุดมไปดวย
แปง	ดังนั้นเวลาที่ถูกหมักอยูในลำาไส	มันจะสรางกรด	"บิวทิเลต"	
ซึ่งเปนไขมันที่กระตุนใหรางกายเกิดเผาผลาญไขมันน่ันเอง	
ขณะเดียวกันกรดดังกลาวท่ีพบไดในมันฝร่ังสีขาว	ยังชวยควบคุม
ระดับน้ำาตาลในเลือดใหกับผูปวยโรคเบาหวานอีกดวย		
    
มะมวง 
	 คุณรูหรือไมวาผลไมเนื้อแข็งสีเหลืองสด	อยางมะมวง
ครึ่งผลนั้น	มีเสนใยในอาหารถึง	3	กรัม	ซึ่งนั่นอาจไมใชเหตุผล
ที่ชวยควบคุมน้ำาหนักได	 ผลงานวิจัยใหมชี้ใหเห็นวา	 "มะมวง
อาจลดน้ำาตาลในเลือด	 และยังสามารถควบคุมความอยาก
อาหารในกลุมผูบริโภคที่นิยมรับประทานอาหารประเภทแปง	
โดยเฉพาะมะมวงที่ปลูกในเขตพื้นที่รอนทั่วโลก"
    
โยเกิร์ต
	 นอกจากคุณประโยชนเร่ืองไขมันต่ำาแลว	คุณสาว	ๆ	รูหรือ
ไมวาใน	 "โยเกิรต"	 ยังมีแคลเซียมที ่ไมเพียงชวยลดระดับ		

"ฮอรโมนคอรติซอล"	 หรือฮอรโมนความเครียดในรางกายลง	
	 ขณะเดียวกันก็จะเปล่ียนจากการลดการเผาผลาญไขมัน	
โดยหันมาจัดเก็บไขมันแทน	และท่ีนาสนใจไปกวาน้ัน	ในโยเกิรต
ยังเปนแหลงของ	 "โปรไบโอติก"	 หรือเชื้อแบคทีเรียที่ปะปน
อยูในอาหาร	แตไมกอใหเกิดโรค	ซึ่งแบคทีเรียชนิดดังกลาวนั้น
เปนปจจัยกระตุนใหกระเพาะอาหาร	ทำาการยอยอาหารไดงายข้ึน		
	 อีกท้ังยังชวยใหการขับถายดีย่ิงข้ึน	 ซ่ึงกรรมวิธีของการทำา
โยเกิรตนั้น	 ไดมาจากการหมัก	และกรรมวิธีดังกลาวนั้น	 จะ
ทำาใหไดโปรตีนและวิตา-
มินบีที่มีความเขมขนสูง	
รวมไปถึงโพแทสเซียม	
แมกนีเซียม	 เมื่อเทียบกับ
นมวัวที่ ไ ด  ชื ่ อ ว  า เป  น
อาหารที่ดีที่สุดก็ตาม	
    
อะโวคาโด

	 แมวาอะโวคาโดถือได
วาเปนผลไมท่ีมีปริมาณ
ไขมันสูงถึง	รอยละ	80	แต
ทวาผลไมขรุขระสีเขียว
เขมดังกลาว	 ก็ไดรับการ
ยอมรับว ามีประโยชน
อยางไมนาเชื่อ	 จากการ

วิจัยชี้ใหเห็นวา	ผูที่รับประทานอะโวคาโดเปนประจำานั้น	จะมี
รูปรางผอมเพรียวหรืออวนนอยกวาผูท่ีไมรับประทาน	 และจาก
ผลการศึกษาลาสุดที่ชวยเพิ่มน้ำาหนักความนาสนใจใหกับผล
อะโวคาโดน้ัน	 พบวาการรับประทานผลไมดังกลาวหลังอาหารกลางวัน	
จะชวยปรับลดดัชนีมวลกายใหลดลง	ไดถึงรอยละ	22	จากคำา
บอกเลาของกลุมเปาหมาย	ท้ังผูหญิงและผูชายท่ีเขารวมการวิจัย

อาร์ติโชค
	 ผักสีเขียวหนาตา
คลายลูกแกวมังกรนี้	 ลวน
อุดมไปดวยเสนใยอาหาร	
ท่ีหากผาออกเปน	2	ซีกแลว
นั้น	 จะอยูที่ซีกละ	 6	 กรัม	
หนำาซ้ำาในผักรูปรางแปลกตา
ดังกลาวนั้น	 ยังอัดแนนไป
ดวยไฟเบอร	 ท่ีชวยใหยอยงายอ่ิมนานแลว	ในผักดังกลาวยังชวย
เผาผลาญไขมันไดเปนอยางดี	ซ่ึงบางผลงานวิจัยยังระบุไววา	ผล	
"อารติโชค"	ยังมีโปรไบโอติกท่ีคอยกระตุนแบคทีเรียชนิดดีใหกับ
ลำาไสของคุณ	ทำาใหยอยงายและขับถายดีอีกดวย		ซึ่งเหมาะ
สำาหรับคุณสาว	ๆ	ที่ตองการลดไขมันหวงยางที่หนาทอง
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