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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[ /] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [ /] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ   วำล์วอัตโนมัติ : Auto Mechanic Spool Valve  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ /] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน   บริษัท เอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกัด (มหำชน)   (โรงงำนหนองแค 1)  
ที่อยู่ 40 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์  ต ำบลหนองปลิง  อ ำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ 18140  
โทรศัพท์ 036-376400  โทรสำร  036-376411 เว็บไซต์  https://scgceramics.com 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)      คุณอัครเดช  จันโสม   ต ำแหน่ง ช่ำงบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน  
โทรศัพท์ 036-376400   โทรสำร  036-376411 มือถือ 089-0868804    อีเมล  AKARADJU@SCG.COM 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

พนักงำนทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมรับรู้ และมีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยควำมขยันขันแข็งและ 
ไปในทิศทำงเดียวกัน 
ประสิทธิผล  

1) จ ำนวนเวลำ/จ ำนวนครั้ง ในกำรเกิด Breakdown ลดลงจำก 136 ครั้ง/ปีหรือคิดเป็น 5,693 นำท ี 
Saving 1,387,668 บำท 

2) ไม่ใช้ระบบไฟฟ้ำ เปลี่ยนเป็น ระบบ Karakuri 
3) ลดกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ Spool Valve  

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ /] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ /] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : วำล์วอัตโนมัติ :  Auto Mechanic Spool Valve 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

SCG Ceramics ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2561 จากการควบ 5 บริษัทย่อยภายในเครือ SCG 

 
 SCG Ceramics ด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกระเบื้องเซรำมิก ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ คอตโต้ (COTTO) 
คัมพำนำ (CAMPANA) และโสสุโก้ (SOSUCO) ท ำครบวงจรตั้งแต่กำรผลิต ท ำกำรตลำด จนถึงกำรจัดจ ำหน่ำย โดย
ผลิตภัณฑ์มีควำมหลำกหลำยครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทุกระดับ และยังเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ที่ด ำเนิน 
ธุรกิจเกี่ยวกับกระเบื้องเซรำมิกในประเทศไทย รวมถึงส่งออกกระเบื้องเซรำมิกไปยังประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในธุรกิจเซรำมิก และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำด้วยสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ 
ภำยใต้รำคำท่ีเป็นธรรม เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และพร้อมเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 
 1. กำรวำงแผนโดยเริ่มต้นจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก (Customer-Centric) 
 2. กำรบริหำรและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของแบรนด์ เพ่ือควำมเป็นผู้น ำในทุกส่วนของตลำดเป้ำหมำย 
(Target Segment) 
 3.  น ำเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิตอลมำปรับใช้ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนและกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำให้ดียิ่งขึ้น 
 4. ไม่หยุดที่จะมองหำโอกำสและลงมือท ำ เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้กับธุรกิจโดยทันทีและต่อเนื่อง 
 5. ร่วมมือกันจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ไม่ว่ำจะเป็น ก ำลังพล ก ำลังกำรผลิต วัตถุดิบและ
พลังงำน แบรนด์ ช่องทำงกำรขำย เป็นต้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงประโยชน์กับบริษัทให้มำกท่ีสุด 
 6. พัฒนำมุมมองกำรจัดกำรกับปัญหำ ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้สอดประสำนกันตลอดทั้งบริษัท และ 
พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยน ำหลักกำร Integrated Business Excellence (IBE) มำใช้ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ในกระบวนกำรผลิตมีกระบวนกำร  
 
 

ในปี 2560 โดยพบปัญหำที่เครื่องจักร Ground Storage Unloading โดยหลักกำรท ำงำนของเครื่อง  
ท ำหน้ำที่ดูดกระเบื้องจำกFloor ขึ้นวำงบนแขน เพื่อล ำเลียงไปสู่กระบวนกำรคัดแยก หน้ำที่ของกำรท ำงำนใน
สภำวะปกติ  

 
 

และกำรท ำงำนในสภำวะผิดปกติ สภำวะ Bush ช ำรุดเกิดกำรขัดตัว เกิด Breakdown 5,693 นำท ีจ ำนวน  
136 ครั้ง ผลกระทบทำงตรง สูญเสียโอกำสทำงกำรผลิต 5,693 นำที คิดเป็นมูลค่ำ 1,387,668 บำท ผลกระทบ
ทำงอ้อม อุปกรณ์ Spool Valve เสียหำย รำคำ 14,532 บำท ในปี 2560 ใช้ไป 4 ตัว ค่ำใช้จ่ำย 58,128 บำท 

จำกที่บริษัทได้น ำระบบบริหำรคุณภำพท่ัวทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มำพัฒนำ 
กระบวนกำรภำยในจึงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต โดยกำรลดควำมสูญเปล่ำที่จะลดปัญหำกำรเกิด Breakdown 
โดยกำรปรับปรุง กำรใช้อุปกรณ์ Coil Spool Valve ด้วย ระบบคำนงัด หลักกำร Karakuri ที่ง่ำยต่อกำรบ ำรุงรักษำ 
มีอำยุกำรใช้งำนที่นำนกว่ำของเดิม และรำคำไม่แพงจนเกินไป เลิกกำรใช้งำนด้วยระบบไฟฟ้ำ เปลี่ยนมำใช้เป็นระบบ 
Karakuri โดยกำรใช้อุปกรณ์ทดแทน Coil แบบเดิม  

เตรียมน้ ำดิน ขึ้นรูป เคลือบสี เตำเผำ คัดเกรด จัดเก็บคลังสินค้ำ 

1. Coil สั่งงำน 2. แกน Spool เลื่อน 3. ลมเปลี่ยนทิศทำง 4. ปล่อยกระเบื้อง 
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ทางเลือก ภาพ 
ความยากง่ายใน
การบ ารุงรักษา 

อายุการใช้
งาน 

ค่าใช้จ่าย คะแนน 

1. เปลี่ยนวัสด ุ
Bush  ปลำยแกน 

 

ต้องดูแลรักษำ 
ตรวจสอบทุก 1 
เดือน 
(2 คะแนน) 

3 เดือน 
 (1 คะแนน) 

0.0001 MB 
(4sets) 
(3 คะแนน) 

2*1*3 = 6 

2. เปลี่ยนรุ่น Coil 
ให้มีแรงดึงมำกขึ้น 
 

 

ต้องดูแลควำม
สะอำด 
เรื่องฝุ่นทุกกะ 
(1 คะแนน) 

1 ปี 
(2 คะแนน) 

0.011 MB 
(4sets) 
(2 คะแนน) 

1*2*2 = 4 

3.ใช้ระบบ 
KARAKURI 

 
Free 
Maintenance 
(3 คะแนน) 

มำกกว่ำ 5 ปี 
(3 คะแนน) 

0.004 MB 
( 3คะแนน) 

3*3*3= 27 

นิยำมกำรให้คะแนน  1:<=1วัน 
2:ทุก1เดือน 
3:Free 
Maintenance 

1:<1ปี 
2:1-5ป ี
3:>5ปี 

1: > 100,000  
2:5,001 -99,999 
3:<5,000 

แนวคิดหำอุปกรณ์ทดแทน COIL 

1.  หำอุปกรณ์ที่ผลักหรือดึงปลำยแกน 
2.  หำอุปกรณ์ที่ประคองป้องกันกำรหนีศูนย์ 
3.  หำอุปกรณ์ที่ใช้ดึงด้ำนปลำยแกน 

          3.1 รอกเดี่ยวตำยตัว 
4.  หำอุปกรณ์ที่ใช้จุดสัมผัสปลำยแกน 
5.  หำอุปกรณ์ที่ใช้จุดต่อ 
6.  หำอุปกรณ์ที่ใช้กดคำนจุดสัมผัสปลำยแกน 

 
 
แนวคิดกำรหำจุดกดของคำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทองเหลือง เหล็ก 

ระบบคำนงัด 

คำนล ำดับที่1คำนงัด 

หลักกำรคำนงัด 

5mm, 

ลูกเบี้ยวท ำให้กำรกดของง้ำวไม่ผิดพลำด 

ของ้าวพระนเรศ 

ลูS

Stand by เริ่มกด กดสิ้นสุด 

GEAR GEAR GEAR 
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สรุปผล โดยสำมำรถลดเวลำกำรเกิดปัญหำ Breakdown  5,693 นำที เป็น Zero Breakdown 100% 
ท ำให้ประหยัดต้นทุนค่ำ Spare Part 1,387,668 บำท และระยะเวลำคืนทุนได้ภำยใน 1 วัน และมีกำรจัดท ำ
มำตรฐำน Kaizen แบบฟอร์ม Inspection Check เพ่ือใช้ตรวจสอบเครื่องจักร และแบบ Drawing เพ่ือใช้ในกำร
ขยำยผลไปยังสำยกำรผลิตถัดไป ซึ่งในปัจจุบันได้มีกำรขยำยผลไปยังสำยกำรผลิตในโรงงำนทั้งหมด 
 ทั้งนี้ผลงำนดังกล่ำวได้รับเลือกจำก SCG Continuous Improvement 2019 ให้เป็น karakuri ระดับ 
Golden Award และได้จัดแสดงผลงำนในงำน 2nd Asia Karakuri Exhibition in Thailand 2020 เมื่อเดือน 
กุมภำพันธ์ 2563 ที่ผ่ำนมำด้วย 


