
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

  ประเภท Automation Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 
1 เหน่ือยไหมพ่ี...ท่ีตองกด Smart Partition Pusher บริษัท แกนขวัญ จํากัด 

2 หักดีนัก ตองจับแยก Thunderbird รุน 3 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

3 กาวจา หยอดเกง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

4 เครื่องจุมฆาเช้ือไขพ้ืน ไกพันธุ กทม. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟารมไก ลาดตะเคียน 3 

5 ระบบควบคุมรถไกเปน เขา-ออก แบบไรคน IT SUPPORT บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก สระบุร ี

6 เครื่องลางแพนอาหาร ตัวผู-ตัวเมยี ไกพันธุ กทม. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกไขกบินทรบุร ี

7 เครื่องประกอบแบตเตอรี่อัตโนมตั ิ Main Power บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

8 Line ทดสอบโทรศัพทมือถือแบบอัตโนมัติ (Episode 2) No Body บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

9 ลดอุบัตเิหตุจากการเปลี่ยนกระบะใสทอพีวีซี เครื่องมัด no.4 ใหเปนศูนย The AM Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุร ี

10 Monitoring system room (ระบบเผาระวังสถานะและการจัดเก็บขอมูลการทํางาน

ของเครื่องจักร) 

Maintenance 3 Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

11 AOTO FEED TRANSVERSER บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขาทุงสง บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขาทุงสง 

12 Deburring Machine 4M บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 
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 ผลงาน กลุม องคกร 
13 K Auto Support EHPD บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

14 เช่ือมตอรางคัดแยกงาน Reject ลดเวลาในการเรยีงฝา Double Die MFG.5 บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

15 ชุด Auto feed powder Dream team บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

16 สลักคลัตชหักท่ีชุดพนแลคเกอร ชาว Lock บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

17 สมุดมหัศจรรย COLOR บริษัท สาลี่ คลัเลอร จํากัด (มหาชน) 

18 การปรับปรุงเครื่อง LUV และเพ่ิมประสิทธิภาพ Together บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

19 เครื่องลางเลนสอัตโนมตัิ สําหรับเครื่องขัดเลนส (DLP Auto washing) Active Squad บริษัท เอสซีลอรลูซอตติกา (ประเทศไทย) จํากัด   

20 เครื่องเปาเลนสอัตโนมตัิหลังเครื่องขัดเลนส (DLP Auto Air Blower) Active Squad บริษัท เอสซีลอรลูซอตติกา (ประเทศไทย) จํากัด   

21 เครื่องติดฉลากและจัดเตรยีมช้ินงานเพ่ือบรรจุแบบอัตโนมตัิของงานรุน Blazepod 4 Kings บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

22 เครื่องตัดแบงช้ินงานอัตโนมตัิ ของงานรุน EDP-XXX DNA Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

23 ระบบบรรจุหอธนบัตรอัตโนมัติบนเครื่องผลิตธนบัตรสําเร็จรูป ซอมบํารุงเครื่องจักร สายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 
1 อุปกรณชวยตรวจสอบปริมาณตะกอนของระบบนํ้ากรอง Only Look บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด 

2 ลดพลังงานจากการปรับปรุงเครื่องบาน In Line คนลากทอ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

3 ปรับปรุงอุปกกรณหัวจุดเตาหนวยผลิตกํามะถัน (Sulfur Recovery Unit) MSD7 บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

4 ลดข้ันตอนการจัดสงช้ินสวนจาก 24 เหลือ 1 ข้ันตอน PI Kaizen & CPT บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

5 ตัวล็อคแกะ Semi-Auto บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขาทุงสง บริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด 

6 ชุดเปลี่ยนเครื่องปดฝาขวดแบบ 2 อิน 1 พลังบวก บริษัท ยูไนเตด็ ไวนเนอรี่ แอนด ดิสทิลเลอรี่ จาํกัด 

7 Karakari ระบบสงชุด Central Valve L-Dozer บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

8 Feed pallet อยางแบด by แซบ Young boy แซบ Young boy บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

9 "Sopha : โสภา" Auto Shim H-Roll Balance จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานหวยโปง 

10 ประตูหองสงลําเลียงมวนฟอยลแบบ interlock แบบ Karakuri โดยไมใชพลังงานไฟฟา ชายนอย บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

11 รัดใหรอบตอบโจทยนโยบายดานความปลอดภัย บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด (บรรจสุุรา) บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด 

12 หมุนนิดเดียว เลียวหักศอก Welding Team บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอร่ิง  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางพล ี



  ประเภท  Project Kaizen 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอนการตรวจสอบช้ินงาน (เพ่ิมเสนขอบ-ชอบแกไข-ไม

เจอหลุด) 

Success บริษัท เคียวเซรา (ประเทศไทย) จาํกัด 

2 โครงการลดการใชพลังงานโดยหยดุระบบระเหยนํ้า Smart Energy Team บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด 

3 โครงการการนําพลังงานความรอนท่ีเหลือจากไอนํ้าควบแนนจากเครือ่งแลกเปลี่ยน

ความรอนท่ีผลิตไอนํ้า 10 บารกลบัมาใชใหม 

อยาไปไหนนะ…Condensate!!! บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด 

4 เครื่องทดสอบความแข็งแรงดวยการดึง Miracle of Pull test บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

5 TGA Blacklist Stop On-Demand System (BSOS) ระบบ หยดุ และ ตรวจจับ 

TGA ท่ีมัญหา 

หยุดงานไมเกรงใจใคร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

6 Auto labeling machine Dream Team เปลี่ยนโลก Upgrade บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดกระบัง 

7 New Controller ไกพันธุสระบุร ี ไกพันธุ สระบุร ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจไกพันธุ สระบุร ี

8 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต Stiffener Ring CLEAN CUT บริษัท ซียูอีแอล จํากัด 

9 ลดเวลาในการติดตั้ง/รื้อถอนน่ังราน MOVE IT บริษัท ซียูอีแอล จํากัด 

10 สํานักงานสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Office) CHM ทรงอยาง Cash / ADD อยาง ENJOY บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

11 เครื่องปลอยมวน Shrink Rolling Thunder Rolling Thunder บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 

12 เครื่อง SQUARE BAG CUTTING AUUTO MACHINE ทีม AD บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 

13 เครื่อง AUTO FOLD MACHINE ทีม INL-AD บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 

14 เครื่องลางผลบวย Plum washing machine บริษัท ธนภักดี จํากัด 

15 เครื่องกดไสกลอง บริษัท นทีชัย จํากัด บริษัท นทีชัย จํากัด 

16 ลดเวลา ลดข้ันตอน เพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสิ่งแวดลอม PPPGC Refinery Kaizen II บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จํากัด 

17 ระบบผลิตนํ้าประปาอัตโนมตั ิ บริษัท มงคลสมัย จํากัด บริษัท มงคลสมัย จํากัด 

18 Cut 2 sides 1 time - Up Efficiency and Reduce Inventory (ดัด 2 ดาน 1 ครั้ง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดStock) 

Spirit of Improvement บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 3 

19 Reuse chill water overflow to top up cooling tower LION CHILL บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

20 ปรับปรุงเครื่องบรรจเุพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน MT LION บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

21 ลดเวลาการรอคอยของเครื่อง Universal Robots One เดียว บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานปราจีนบุร ี

22 ลดเวลาการทํางานดวย Lot card system SME team บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานปราจีนบุร ี

23 Compact Factory ตมยํารวมมิตร บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

24 ลดปญหากระปอง Jam สายพานลําเลียง Up Pender DIY บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

25 GAS เซฟเวอร GAS Saver by Heat Exchanger บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

26 ปรับปรุงชุดลําเลยีงเศษบานปาก จากสายพานเปนแบบแมเหล็ก PE4 Sevan Team บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

27 พ่ีไมตอง...นอง(crain)จัดให Swan อินดี้ บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

28 เปลี่ยนแบบ  Conveyor เตา เพ่ือลดปญหา Tin re flow นองใหมรายบรสิุทธ์ิ บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

29 เปด-ปด ไดงายดายดวยสมารทโฟน บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด 

30 การเพ่ิมอุณหภูมินํ้าประปาในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือถัง Starter B กลุมงานหมักสา บริษัท แสงโสม กาญจนบุร ี บริษัท แสงโสม จํากัด (กาญจนบุร)ี 

31 การจัดการขวดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัท อธิมาตร จํากัด บริษัท อธิมาตร จํากัด 

32 รักษนํ้า รักษโลก (Save water save the world) Stapat and the team บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

33 ชุดอุปกรณชวยลดการใชพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องจักรเคลือบหนาเลนส Energy team บริษัท เอสซีลอรลูซอตติกา (ประเทศไทย) จํากัด   

34 ระบบการสั่งการผลติแบบชาญฉลาด (Smart Launching) Smart Launching บริษัท เอสซีลอรลูซอตติกา (ประเทศไทย) จํากัด   

 

  ประเภท Genba Kaizen 
 ผลงาน กลุม องคกร 
1 ลดปรมิาณนํ้าลางกรอง 4 รอยลี ้ การประปาสวนภมูิภาค 

2 ลดกระบวนการจดัทํารายงาน Lucky & Happy การประปาสวนภมูิภาค 

3 ลดเวลาการซอมแซมสายไฟฟาใตดินชํารุดดวยเทคนิค intersection method 

กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีสลีม 

การไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย 1 การไฟฟานครหลวง 

4 Eagle eyes assistant ผูชวยตาเหยี่ยว การไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย 2 การไฟฟานครหลวง 

5 การปรับปรุงอุปกรณยดึสาย Control เขาตูเครื่องวัด การไฟฟานครหลวงเขตนวลจันทร การไฟฟานครหลวง 

6 ลดความเจ็บปวดดานการยศาสตรในกระบวนการปลอยสายแรงต่ํา การไฟฟานครหลวงเขตบางกะป การไฟฟานครหลวง 



 ผลงาน กลุม องคกร 
7 Terminal kit การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน การไฟฟานครหลวง 

8 ท่ีคัดแยกเศษ การไฟฟานครหลวงเขตบางนา 1 การไฟฟานครหลวง 

9 ปรับปรุงกระบวณการเขาสายเครือ่งวัดฯ ขณะมไีฟโดยใช Wiring block การไฟฟานครหลวงเขตบางนา 2 การไฟฟานครหลวง 

10 ลดจํานวนไฟฟาดับเน่ืองจากกระรอก การไฟฟานครหลวงเขตบางบัวทอง 1 การไฟฟานครหลวง 

11 Jib-jonit Jib-Boom การไฟฟานครหลวงเขตบางบัวทอง 2 การไฟฟานครหลวง 

12 อุปกรณชวยผอนแรงในการยกปม ฝายกอสราง การไฟฟานครหลวง 

13 มองมุมของฉัน ละกัน จะไดเขาใจ Seagate Teparuk Trainer บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

14 ผลิตไดเยอะแนนะวิ Sort Excellent บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

15 ความ lock ทําใหมี fan Test Excellent บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

16 Rabbit (Seaveyor Roller Inspect โคราชา บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

17 OCR วัดเกง ไมเกรงใจใคร นาตาชา นอนมานอย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

18 ลมรอนเปลี่ยนชีวิต ลมอัคนี บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

19 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต Frozen Pie United frozen team บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดกระบัง 

20 โยกไมเมื่อย โยกไมเมื่อย บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

21 การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินคาไขมุก หยอดไมหยุด บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลําพูน 

22 ปลอก สวม Corner wheel เสนชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จํากัด  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก นครราชสีมา 

23 ลดคาซอมลูกกลิ้ง Pop-up - ลานไกเปน เสนชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จํากัด  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก นครราชสีมา 

24 โรงเรือนเลี้ยงไกเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไกเน้ือ 3 สระบุร ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟารมไกเน้ือสระบุร ี

25 การลางถวยรองนํ้าไกฟารมไก ไกเน้ือ 3 สระบุร ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟารมไกเน้ือสระบุร ี

26 เครื่องกรีดและลอกหนังคอไก พลังบริสุทธ์ิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก สระบุร ี

27 ไกดวางแผงพาเลท ไมใชพลังงาน RBF บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานผลติอาหารสัตวบก ราชบุร ี

28 เครื่องเสยีบไมยากิ ไมกลาก็ไมมีวันเดินหนา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานอาหารแปรรูปไก มีนบุร ี



 ผลงาน กลุม องคกร 
29 ระบบทวนสอบการกลับไขในตูฟก โรงฟกไข กทม.-ใต บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกไขกบินทรบุร ี

30 มีดีท่ี ตัวถวง Diversity Power บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

31 เติมแตง One Team บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

32 มูฟออน (กาวผานสิ่งน้ันไป) The Power All Time บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

33 กดแทนดวย-ชวยหนูที เพ่ือนองพ่ีทําได 2 บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

34 ขัดใหดี ขัดใหไว แตไมขัดใจกัน สามชา คาราเบล บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

35 จายใหคลอง FG Revolution บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด โรงงาน NTS 

36 ลดปญหาการเกิด Ring แตก ท่ี stand 1-12 Roll & Guide บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด โรงงาน SCSC 

37 ลดรอย Scratch บนสินคาเหล็กลวด ในกระบวนการเคลื่อนยาย กองเก็บ และจาย

สินคา 

FGs wire rod บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด โรงงาน SISCO 

38 ลดเวลาในการผลติช้ินงาน Patch MR992726 Die Maintenance บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพารท จํากัด 

39 ลด Rate Loss การผลิตสินคา 90DL40 Idea Plus บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

40 ลดข้ันตอนกระบวนการปรับคา pH ของ Spent Caustic C Triple 3 บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

41 แดชบอรดสําหรับบริการจดัการควบคุมช้ินงานในรูปแบบเชิงรุกบนระบบ QMS 

(QMS Proactive Dashboard) 

ฝายพัฒนาสินคาและบริการดิจิทัล บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 

42 เมื่อเธอไมจําเปน ก็ไมควรอยูตรงน้ี Team "E" Eliminate 7 Wastes บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พารท จํากัด 

43 ลดเวลาการตอกบาลูกปน Innovate บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

44 อินเทลโล แอปพลิเคชัน LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

45 การลดเวลาของกระบวนการตรวจสอบข้ันตอนสดุทาย Fuji Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

46 ลดเวลาการวัดคาความตานทานโดยปรับปรุงการทํางานเปนแบบอัตโนมัต ิ Fuji Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

47 ระบบรวมศูนยเพ่ือจดัการตนทุนอยางยั่งยืน MH-PRO Synergy บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

48 ลดเวลาการสเปรยแมพิมพ Casting & Tube Set บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดสัตรีส จํากัด 

49 ปรับปรุงการทําความสะอาดหัวดดูสารเคม ี Glass Tube บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดสัตรีส จํากัด 

50 ทรายดํารีไซเคิล Gritt Plant บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

51 หมุนหมุน ทําความสะอาด ตรวจสอบ วงลอมอเตอรไซค ทีม นักปน F.1 บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 1 

52 ลดปญหา shape NG Fusion Team บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 2 

53 ชุดกลับฝาเพชร พลังจลน บริษัท ยูไนเตด็ ไวนเนอรี่ แอนด ดิสทิลเลอรี่ จาํกัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 
54 Set up new model Jig MF3 & MF4 MFP1.7 บริษัท ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

55 เครื่องรูดเทปและช่ังนํ้าหนักแบบอัตโนมัต ิ MRPD LION บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

56 Reduce cleaning water NTD & LD บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

57 ลดงาน ลดฝุน ลดเวลารอ Power Powder บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

58 HGA Loading Interlock AME R&D, Innovation 5COE บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

59 Just Click to Dig Down. Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

60 ลดเหลือช้ินเดียว Eng Process Lapping Team บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

61 ผานงายคลายลอค ลด Cost ลด Scrap Power test team บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

62 เจอปุบ ติดปบ ลดลดัข้ันตอน QA Ops ORM Test Technician บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

63 ไมตดิ ไมหลุด ไมสุดดดุเรื่องคณุภาพ Reliability Lab บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

64 2 หัวไมไดดีกวา หัวเดยีวเสมอไป Tooling NEO บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

65 เสียบใหตรงชวยลงใหแมน Tooling NEO Team A บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

66 ยีดใหชิดติดตัว Drive ใช Fix Datumm Tooling NEO team C บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

67 ลดเวลาในการเปลี่ยนงานรุน Seal ท่ีเครื่อง Top cover พ้ืนท่ี SUB ASM ONE team cup. บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุร ี

68 ขนสงฉับไวให Milk Run บริการ กาวตอไป บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุร ี

69 Glue Injection Cover Case Rear นํ้าใส1 บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 



 ผลงาน กลุม องคกร 
70 Reduce Changeover Time CHD นํ้าใส2 บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

71 Jig ยก Bracket Kaizen Team บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

72 เครื่องรอย Bolt เขากับ Blade RH อัตโนมตั ิ Team Kaizen Rotary บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

73 เครื่องพับข้ึนรูปใสกลองอัตโนมัต ิ Team Kaizen Rotary บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

74 เครื่องสงกลองอัตโนมัต ิ Them Kaizen Rotary บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

75 แมเหล็กคลี่แผนเครื่อง Slitter Magneto บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

76 ลดข้ันตอนการปรับตั้น Center Redraw Not Fast Only Furious บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

77 กลับปุบ รองปบ (Reverse sheet inspection) Quality Start up บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

78 ลดปญหากระปองปากบุบ SUPER SEAMER บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

79 Only One Hand The F one team บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

80 ลดเวลาการตรวจสอบ Profile Z-bar Three man Generation 3 บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

81 One for all side lay Three Man Swan MFG.1 บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

82 ระบบผลิตนํ้าออนอัตโนมัต ิ KRAKEN บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด 

83 เครื่องบดขวด เครื่องบดขวด บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด 

84 ลดการใชนํ้ามันเตาดวยการวิเคราะหแบบ real-time monitoring Maintenance Smart บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) นครสวรรค 

85 Head & Tail 90 พลังงานทดแทนนํ้ามันเตา งานตนกําลัง บริษัท แสงโสม จํากัด (นครปฐม) 

86 ซุปเปอร วอชเชอร Washer Team บริษัท หลักชัยคาสรุา จํากัด 

87 การล็อค Drawing car Online man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

88 การทําความสะอาดชุด feed ลวด และชุด Twist Head PB & SB Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

89 เพ่ิมปริมาณการบรรจุนํ้าเหล็กภายในเบา RED LADLE บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

90 แกปญหารถ Alloy ไมตรงตาํแหนง หลอมละลาย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

91 การเตมิ Coke Nut ท่ีเบารับนํ้าเหล็กระวาง Tap Off peak บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานหวยโปง 

92 ซอมเตารอนดวยเครื่องถม Hot repair ชางปูนทนไฟ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานหวยโปง 

93 ลดความยากลําบากการตั้งสปริง Guide แทนรีด Conti สยบไพร ี บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานหวยโปง 

94 เครื่องกลิ้งแปงหนามเตย เย็นน้ีปะละ บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จาํกัด 

95 เครื่องจําลองการขนสงแบบไดนามิก DIY man บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

96 ลดการขัดของของเครื่องปดเทปกลองไลนผลติ 2 กิโลกรมั Strong Fast บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 
97 ไมมเีวลาท่ีจะสูญเสยี (No time to lose) Nine Dot บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

98 คิดได จายยอยกวา (Paid less & get best) The Genesis บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

99 ลดปญหา ขวดลมดานขาออก เครือ่งลางขวด (Discharge Rinser) AY2 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

100 ลดปญหา ขวดอัดแตก In feed Screw Labeller AY3 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

101 ลดปญหา การกดพับข้ึนรูปกลองไมสมบูรณ AY3 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

102 แกปญหา ขวดลมตรง Guide Liner AB AY8-9 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

103 แกปญหาขวด M150 ลมอัด Conveyer Neck sterile AY9 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

104 แกปญหาการหอหุมฟลม ไมปด หวั-ทาย สินคา เครื่อง Shrink M5 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

105 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ Set Pack Transfer Logistic Improvement Team บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานปราจีนบุร ี

106 อุปกรณยกและเคลื่อนยายถังหมึก INTAGLIO2 สายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  ประเภท Kaizen for Innovation 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 การตรวจสอบอุปกรณจับหัวอานฮารดดสิกไดรฟดวย ซีรา คอร แพลตฟอรม CiRA Seagate Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

2 สายรดั ประหยัดนํ้ายา SSD (Slurry Saving Device) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

3 ดวงตาอัจฉริยะ The Genius Eyes บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

4 หุนยนตตรวจวัดสุขภาพพนักงานอัตโนมัต ิ นายธนิต วิรัชพันธุ บริษัท โทเทิล ดิจติอล อินโนเวช่ัน จํากัด 

5 ตรวจสภาพรถบรรทุกดวยมือถือ Check it บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

6 กลองทดสอบแรงดันการเตมินํ้ายาหมอนํ้า Maintenance Assy 2 Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

7 ระบบการลดของเสียโดยการทวนสอบของมูลแบบ Real-time ในกระบวนการหลอ

และกระบวนการเอ็กซเรย 

โกดัง บริษัท แม็กซิออน วีลส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 Tray Gift Box บริษัท แสงโสม จํากัด บริษัท แสงโสม จํากัด (นครปฐม) 

9 เครื่องเคาะหัวขวดอัตโนมัต ิ Manufacturing Improvement บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

    



  ประเภท Service Kaizen 
 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 
1 การติดตามมาตรตายและผิดปกตเิพ่ือลดนํ้าสญูเสีย (เชิงพาณิชย) Power 3 การประปาสวนภมูิภาค 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต PWA Hatyai PM Team การประปาสวนภมูิภาค 

3 จองคิว online ผาน line OA ฟบว. การไฟฟานครหลวงเขตยานนาวา การไฟฟานครหลวง 

4 ลงขอมูลฉับไว สูภัย Covid ฝายการแพทย การไฟฟานครหลวง 

5 line chatbot เพ่ือใหขอมูลระบบไฟฟาสําหรับฝายบริหาร ฝายควบคมุระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง 

6 ลดระยะเวลาการใหคําปรึกษาแนะนําการควบคมุภายในและการใชงานระบบ MEA GRC 9 ฝายบรหิารความเสี่ยงองคกร การไฟฟานครหลวง 

7 ลดเวลาการจัดทํารายงานคาใชจายโอน ฝายบัญชี การไฟฟานครหลวง 

8 โครงการลดระยะเวลาการสบืคนขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดระดับองคกรท่ีผานมา ฝายแผนกลยุทธ การไฟฟานครหลวง 

9 ลดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลเอกสาร ฝายพัสด ุ การไฟฟานครหลวง 

10 ตรวจสอบวองไวไมตองไปก็ได ฝายมั่นคงปลอดภยัไซเบอร และ 

ธรรมาภิบาลขอมลู 

การไฟฟานครหลวง 

11 การลดระยะเวลาการข้ึนทะเบียนอินเวอรเตอรดวยโปรแกรมอัพเดทอัตโนมัต ิ ฝายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง 

12 EV DATA REPORT ฝายเศรษฐกิจพลังฟา การไฟฟานครหลวง 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงขอมูล GIS ใหทันสมัยโดยการใชภาพถายดาวเทียม google สํานักภูมสิารสนเทศระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง 

14 ลดคาใชจายในการขนยายโดยใชตูคอนเทนเนอรบรรจุสินคาลวงหนา จัดสง GCMP บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด 

15 แคคลิก!! GFS-Intercompany บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

16 การปรับปรุงกระบวณการทดสอบการสั่นพองของหัวอาน Go improvement บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

17 กระดานชนวนอาเธมสี EHS WEB Application บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

18 ขอมูลสําคญั...ตองทันเวลา Lock Lock บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

19 ขอดีไดไว...อยากไดอะไรขอมาเลย SPDS บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

20 เบิกงาย ไดไว ใสใจความแมนยํา To The Moon บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

21 Scrap Step Down ลดระยะเวลาดําเนินการขายซาก Auditor Strange บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

22 ลดคาใชจายการเปลี่ยนมอเตอรเฟองทด Grinders เครื่องชงกาแฟ Egro one Coach Zing บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

23 ลดเวลาการจัดการขอมูลและรายงานการตรวจสภาพเครื่องจักร BOT ENGINEER บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 

24 เพ่ิมประสิทธิภาพการรับสินคาใหม (New Product) ของศูนยกระจายสินคา NP Advance บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 



 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 
25 การแจงเตือนนํ้ามันอัตโนมตั ิ Oil…สะดุง บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

26 แอพพลิเคช่ันจัดเก็บขอมลูเครื่องจักร/อุปกรณ Smart utility บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

27 Safety Easy Access (เซฟตี อีซี แอคเซส) Caramel บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จํากัด  

โรงงานผลติอาหารสัตวบก ศรีราชา 

28 โหลดเลยไมตองรอ FEARNOT TEAM บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จํากัด 

29 แรคคูน จอมเก็บ All one warehouse บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

30 กําจัดจุดออน KIDCAT บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

31 ตาเทพ (God Eye) Young Smart Team บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

32 Stop Call Wait นองบอก พ่ีมา นาซอม บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

33 P-BCMS (iบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการบริการจัดการวัตถุดิบเพ่ือความตอเน่ืองทางธุรกิจ บายเออร แรงเกอร บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

34 พัฒนาระบบจัดเก็บคาผานทางแบบเงินสด GATEWAYS บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

35 Monitoring Making Mold Of Month ฟนเฟอง บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 

36 ลดเวลารายงานกําลังพลพนักงานคูธุรกิจ Good luck บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุร ี

37 คิดอะไรไมออก ใหบอก QR-Code Amazing QR Code บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พารท จํากัด 

38 เพ่ิมประสิทธิภาพในกาควบคุมขอมูลการประกันคณุภาพ TQC Team บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

39 HR Next Normal "กด สง เสร็จ" ไทบาน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

40 ระบบควบคุมกระบวนการทางสถิติ แบบออนไลน QS New Gen บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

41 Predictive Safety Online System (PSO) Safety prophet บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

42 Program -งาย Buy off -คลอง 2PM รวมใจเปนหน่ึง บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

43 ลดคารบอน เพ่ิมอากาศดี ดวย EDTF To Go No paper Packing Team บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

44 การเปลีย่นแปลงทางดิจิทัลสําหรบัการจัดการหนางานประจําวัน Machine EHPD บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

45 ปรับปรุงวิธีการสงใบแจงดําเนินการ (Price-diff) โดยใช PRA R-P-A-C-C บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

46 Check Sheet 4.0 ระบบการจัดการขยะอันตราย พลังงานสีฟา บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุร ี

47 ตัดงาย จายสะดวก Sister บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

48 E-TDS By Web Application ตัวตึงทีม บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 



 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 
49 เพราะคณุคือคนสําคัญ COLOR บริษัท สาลี่ คลัเลอร จํากัด (มหาชน) 

50 การนํา Data มาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง UDA utility Data Analytics บริษัท แสตนดารด แคน จํากัด 

51 ลดเวลาการบันทึกบัญชีคารักษาพยาบาล Work With Smile บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

52 พัฒนาอุปกรณปองกันนํ้าเขาชองพัดลมระบายอากาศ Rexcuer Team บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 

53 บเสียไปไส (Pin Map) Pin Map บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด 

54 การปองกัน Shortage ของวัสดุสิ้นเปลือง, Consumable Shortage Protection Bombshells บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

55 การแกปญหาเฟรม Shortage ใหเปนศูนยและลดงานซ้ําซอน Dream on บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

56 Application ลดการผดิพลาดในการสั่งนํ้ากาซ Simple Simple บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

57 ลดคาขนสงนํ้ากาซ LPG และลดเวลาเตรียมถึงแกสเพ่ือรออัดบรรจ ุ โรงบรรจุกาซมะขาม บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

58 ระบบบริการขนสงวัตถุดิบดวยหุนยนตขับเคลื่อนอัตโนมตั ิ Fusion Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

59 ระบบตดิตามผลการใชงานอัจฉริยะเพ่ือวิเคราะหการใชพลังงานและลดการใชพลังงาน We go to Space บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

60 Triple services สําหรับกระบวนการผลิต แพนดาเขียว บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

  ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 
 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

1 อุปกรณครอบปองกันทวารเทียม "SP stoma protector" นางสมพร  กอนเมฆ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2 ท่ีรองแขนอเนกประสงค นางสาวชญากานต  เอียดสุย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 ถุงใส Probe อัลตราซาวน นางสาวบรรจง  แทนประมูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4 ซุปยกซด กับผูปวยหลังผาตดัลดขนาดกระเพาะอาหาร นางสาวพรพิศ  เรืองขจร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5 บุพเพสันนิวาส นางสาวพรศิริ  แสงมณ ี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6 ชุดอุปกรณจดัทาสําหรับการผาตดัผานกลองรักษาโรคอวนจากแผนยางฟองนํ้ายางธรรมชาต ิ นางสาวไพรสุดา  บัวลอย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7 นัดรวดเร็ว ฉับไว ไมตองเดิน นางสาววันวิสา  ศิริพันธ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

8 ลดคาใชจายโดยการลดความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดในระบบ Acetic Recovery นายณัฐพล  บัวผัน บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด 

9 เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับตั้งทอจายแกสชุดหัวบรรจ ุLine 1 นายทิฆัมพร  ตามวงศ บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด 

10 เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันขวดไมมฝีาหลุดออกจากกระบวนการผลิต นายภาณุวัฒน วินาลัย บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด 

11 MOVe เจาปญหา นางสาวมาริษา จันทรดอน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

12 Test Coversion รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง นายไพศาล  ลิ้มสีโล บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

13 ขอหวงหนอยนา นางสาวพรทิพย  มุทขอนแกน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

14 รอนแยก แลกลาน นางสาวอุเทน  ทองทาบ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

15 เปลี่ยนเปนดันปองกันการกระแทก นายธนดล  วงศสุทธิรตัน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

16 ATS UPH พิชิตเปาหมาย นายวุฒิพงษ  โนวะ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

17 เฟล็กซอยางแบด แซดอยางบอย นายสิทธิพล  หาญวิชัย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

18 บล็อกหั่นไข นางสาวธิดารตัน  นาคศร ี บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

19 หั่นเปนช้ินๆ นางสาวสยามล  แกวสุวรรณ บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

20 ถอด ลาง ประกอบ สะดวก นายเทิดศักดิ์  ธูปแกว บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

21 อุปกรณลดจุกซาลาเปา นายสินชัย  ปุมไม บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

22 ชุดดึงสลักใบกวน IH Cooker นายเอกราช  สอนออ บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

23 อยางน้ีตองขยาย นายเกรียงไกร  แปลกปลาด บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลําพูน 

24 กลับ เกลี่ย เคลยีรดวยคราด นายประมูล  เจือบุญ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จํากัด กิจการไกพันธุภาคใต 

25 ชุดกดสินคาเครื่อง Top seal เพ่ิมยอดการผลิต นายตะวัน  ไตรเกษม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จํากัด  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก นครราชสีมา 

26 เครื่องมือถอดแหวนลอคเพลา Conner wheel นายไมตร ี รุงเรืองศร ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (มหาชน) จํากัด  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก นครราชสีมา 

27 พัฒนาการคัดแยกเกรดไกตามนํ้าหนัก นายฤทธิชัย  ลานทอง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจไกพันธุ สระบุร ี

28 สายพานพาไขไมบุบราว นายสรวิศ  ศรีโปฎก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจไกพันธุ สระบุร ี

29 เครื่องลาง, อบ, มวนสายพานกรงไข นายไพฑูรย  จุลบุญญาสิทธ์ิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟารมไก เขาไมแกว 3 

30 เคร่ืองกรองนํ้ายาฆาเชือ้อางจุมกลองถาดไขฟก นายสมัยศึก  แกวสูงเนิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ฟารมไก ลาดตะเคียน 3 

31 ชุดเกลี่ยสินคา Small Dice นายประทีป  ดุษฎ ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 โรงงานอาหารแปรรูปไก มีนบุร ี

32 ชุดตรวจสอบการทํางาน Ralay, Timer นายทรงพล  แวนศิลา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกโชคชัย 

33 บานมอเตอร นายนฤเบศร  สลีารตัน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกโชคชัย 

34 ตูฆาเช้ือถาดใสลูกไก นายพงษสิทธ์ิ  ทิพยมนต บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกโชคชัย 

35 ตูรมควันไขฟกปลอดภัย นายภานุมาศ  พัฒนเดช บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกโชคชัย 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

36 เครื่องบรรจุแกลบ นายวิทยา   สมนึก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟกโชคชัย 

37 เข็มกลัดกันหลง นางสาวชอเอ้ือง  ปานใส บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

38 เปลี่ยนเพ่ือเธอ "รักเรา รักษ โลก" นางสาวเศรษฐพร  สงวนกิตติพันธุ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

39 ยืดไดหดได นางสาวสุชาดา  ราชธรรมมา บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

40 สบายกวากันเยอะเลย นายคณาธรณ  ทิศรักษ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

41 ลดหุน size S ให Production tape กันเถอะ นายคมสรรค  แสงสวาง บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

42 ช้ันคือ โดเรมอน 2 นายพีระศักดิ์  สมานทอง บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

43 รถเข็นยางถัง นายบูรณกรณ  นพรัตน บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 

44 งาย ๆ ไมตองปวด กวดดวยบล็อกไฟฟา นายศราวุฒิ  อภิวันทไตรรตัน บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 

45 ระบบการขออนุญาตผานเขา - ออกโรงงานโดยใช Power Automate นายสุรยิาพร  จันดํา บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 

46 ท้ิงทําไมเอากลับไปใชซ้ําสิครับ นายธนินทรัฐ  ลภสัทวีรัตน บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 

47 อุปกรณปองกันหางพวงรถเทรลเลอรหลุด นายภคพล  สจุริต บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด 

48 อุปกรณชวยทดสอบการทํางานของระบบไฟสัญญาณหางพวง นายภูมินทร  ธันยาดิษย บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด 

49 ลดเวลาในการหลอมเศษ PE นางสาวทิวาภรณ  ใจสม บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟกเจอเรอร จํากัด 

50 แคเสียบรู ก็รูแลว (Jigficturere แทน PVC) นายอภิรัตน  เนตรสุวรรณ บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟกเจอเรอร จํากัด 

51 ตุกเหน่ือยอะ นายพิชัย  สุขศานติ ์ บริษัท นทีชัย จํากัด 

52 ลดเวลาการปรับแตงตัวดันทอทายเครื่องบาน PI.24 นายสมัน  นิราศภัย บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

53 Station Test Run Servo Drive & Motor (จุดทดสอบ Servo Drive และ Motor) นายอดิศักดิ์  บุญเต็ม บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

54 สรางฐานขอมลูการตรวจสอบการปฎิบัติงานตาม SOP (JCC.) ใน Document Record 

ระบบ e-Smart ISO 

นายจันทนา  ชะวาลา บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุร ี

55 ปองกันการเคลมสินคาจากการบรรจุผดิ นายธวัชชัย  จําปา บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุร ี

56 การวางแผนผลิตทอพีวีซีผานโปรแกรม SMP นายสําราญ  พฤกษมาศ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุร ี

57 ลดการใชพลังงาน Flow Blower Motor นายอํานาจ  สีวัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุร ี

58 ยืดหด ลดอุบัตเิหต ุ นางสาวฐิติวรดา  สุวาจา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

59 ลดเวลาแกปญหา EDC error code (Chat Bot Line) นายอัญชลี  ศรีนาค บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

60 ชุดเตรียมอุปกรณการประกอบ EMA นายธงชัย  ธนาคาร บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

61 ปมนํ้าเคลื่อนท่ี นายเนติพงษ  กายแกว บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

62 เครื่องวัดระดับนํ้า นายเนติพงษ  กายแกว บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

63 วาลว เปด-ปดแกส นายปติภัทร  ชํานาญ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

64 เครื่องทดสอบการสายของพัดลม นายคฑาวุธ  ศรีคงคา บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

65 เครื่องย้ํา Inner Lid Frame นางสาววลัยภรณ  คําฝอย บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

66 Modify ชุด FEED จานรอง นายอภิวัฒน  ทับทิมออน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

67 ขยับยายจุด ไหลลงกลิ้งตรง วงลอมอเตอรไซค นางสาวเต็มดวง  กํ่าเสริฐ บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 1 

68 ขุนคอนปอนดเดียว นายอุทัย  เขียวศร ี บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 1 

69 No Thread is Zero (ไมมเีกลียว ไมมีเรา) นายสีหราช  แกวมณ ี บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 3 

70 Reduce loss of Float Switch maintenance (ลูกลอยกลอยใจ) "MAKE IS EASY" นายชวลิต  คํานนท บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ จํากัด 

71 steam นายธัญธร  ก่ิงแกว บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

72 Robot Gripper นายจักรพันธ  ตนเสด ี บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

73 straight to your roll นายณรงคกร  ศรีสวาง บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

74 3N=1S นายสมปอง  ศรีเกษม บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 

75 Tray เปลี่ยนเวลา นางสาวลักขณา  แสนกมล บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุร ี

76 เหยียบสวิตซปดความเสี่ยง นายณรินทร  ชมพิศ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุร ี

77 เพ่ิมจํานวน ชวนมาลด หมดปญหา HGA Box Reuse นายวิรัช  เตชะเมลืองกุล บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุร ี

78 ลดปญหา Head clip รวง หลนในราง Conveyor นายอุทัย  ธาตุวิสัย บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุร ี

79 จัดทํา Jig ใบมีด Cutting Blade เพ่ือทวนสอบจํานวนกอนจัดเขา Box set นายวรณิชาภา วรทอนเสาร บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

80 จัดทําอุปกรณ ปองกันช้ินงานปนรุน นายการณัยภาส  พันธุนาม บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

81 ขจัดปญหาประกอบ Clip Knife ผิดตําแหนง นายประทวนทอง  อินหา บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

82 ขจัดปญหา Diameter 14 mm. เจาะเยื้อง นายพงษศักดิ์  จันทะวงษ บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

83 Jig Fix Gear บนเครื่อง CMM นางสาวจิตตาธร  สังธรรม บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

84 ลดและเพ่ิมในเวลาเดียวกัน (ลดเวลา+เพ่ิมประสิทธิภาพ) นางสาวสุวนันท  ขวัญใจ บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

85 ถึงลืมก็ไมรวง นายกนก  ตาชัยภูม ิ บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

86 ตาวิเศษ นายพิตตินันท  พันธเนตร บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

87 ปองกันลืมประกอบ connector battery (-) นายภิสิทธ์ิ  ศิริวัตร บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

88 ลางบางไปเลย นายสมพงษ  พันธุมา บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

89 เหยียบปลอยไหล นายสาธิต  จติชัยภูม ิ บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

90 ล็อคงาย ตัดคลอง ปลอดภยั นายโสภณ  เกิดนาค บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

91 Zero Defect "แผน Protection Sheet ปน" นางอรพรรณ  สุโข บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

92 หยุดรั่วตลอดไป นายวิศิษฎ  นาสวาสดิ ์ บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

93 ไมสูง.. ไมเสี่ยง นายอภิฤทธ์ิ  สุราช บริษัท สวอนอินดัสทรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

94 เครื่องเปากรองอากาศรถยนตแบบมานนํ้า นายณรงคศักดิ์  ศรีทอง บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) นครราชสมีา 

95 ตรวจเจอจดุ หยุดทันที ท่ี Depallet นายภาสกร  กุสารัมย บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) นครราชสมีา 

96 แคตอเวลาก็เปลี่ยน นายชัยรัตน  วงษบาน บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) นครสวรรค 

97 แคมีไกด ขวดแตกก็หมดไป นายนิวัฒน  บัวใส บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) นครสวรรค 

98 ออกแบบสายพาน Oven แบบ Corrective maintenance เพ่ือเพ่ิม MTBF นายวุฒิชัย  โพธ์ิทัย บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) นครสวรรค 

99 การปรับปรุงคา Power Factor นางสาวณีรนุช  อาจสารอุไร บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 

100 Reduce Cost การซอมแผงแกส Mold Core Box นางสาวศุภลักษณ แซจึง บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 

101 Up Yield "ลด เพ่ือ เพ่ิม" นายเอกภพ  แซยาง บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 

102 นํา senser switch มาใชแทน foot switch ท่ีกระบวนการเปาลมเลนส นายเสนห  เฉิดฉาย บริษัท เอสซีลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

103 Over flow Di นายนนทปวิช  เตี้ยนซี ่ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

104 Efficiency transfer Front Floor นายอภิลักษณ  มาตรพันธ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานปราจีนบุร ี

105 ลด MUDA การกดปุมควบคุมท่ี AGV นายอดิศักด  ชัยโชต ิ บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะกง 

106 LOCK STD.รับแรงกระแทก CAB นายอนรรฆ  กุณรณิทร บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานบางปะกง 

107 ทํางานรวมกัน นายปยะวัฒน  เกษแกว บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานสําโรง 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

108 โตะกระตกลดพลังงาน นายสามารถ  เบญจรงค บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานสําโรง 

109 Set C/M AUX Auto นายสายชล  กรรโณ บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานสําโรง 

110 แคเขยา นํ้าก็ออก นายสุรชาติ  โครตแซว บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานสําโรง 

 

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์  ซอยสุขุมวิท 26  กรุงเทพฯ 
กับ...  การนําเสนอผลงานที่หลากหลาย ชวยจุดประกายความคิด 

       ขอซักถาม และคําแนะนําที่เปนประโยชน จากคณะกรรมการ 

       รูปแบบ แนวทางการนําเสนอผลงานที่โดนใจ 
ไมควรพลาด!!! 


	(  ประเภท Automation Kaizen
	ประกาศผล
	(  ประเภท  Project Kaizen
	(  ประเภท Genba Kaizen
	(  ประเภท Kaizen for Innovation
	(  ประเภท Service Kaizen
	(  ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)

