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TAPB
LineView
ผู้นำการใช้งานซอฟต์แวร์

คุณปกรณ์ สัมฤทธิ์ผล

Project Manager
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (TAPB)

TM

การบริหารการผลิตด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิผลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ถือเป็นปัจจัยหลักในการ
บริหารภาคการผลิต โดยเฉพาะองค์กรที่จะต้องดำเนินงานด้าน
การผลิตที่ต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น สิ่งหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับ
กระบวนการผลิตที่ต้องแข่งขันกับเวลา นั่นคือ กระบวนการผลิต
จะต้องไม่หยุดชะงัก หรือเกิดปัญหาการติดขัดให้น้อยที่สุด
อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ถื อ ว่ า เป็ น 1 ใน
อุ ต สาหกรรมหลั ก ของประเทศ และยั ง เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่
จะต้องใช้ความรวดเร็วในการผลิตเพื่อตอบรับความรวดเร็วทางการ
ตลาด จึงต้องใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ หากเอาชนะ
การแข่งขันเหล่านี้ได้ ย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ใน
อุตสาหกรรมนี้
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เกียรติประวัติของ TAPB
No.
1
3
9

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค
บริ ว เวอรี่ จำกั ด หรือที่เรารู้จักกัน
ในชื่อ TAPB ก่อตั้งในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ.2536 และเริ่มดำเนินงาน
ในปี พ.ศ.2538 ปั จ จุ บั น มี พ นั ก งาน
มากกว่า 300 คน ประจำสำนักงานใหญ่ที่
อาคารไทยประกันชีวิต และโรงเบียร์ที่จังหวัด
นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2538 TAPB ได้ผลิตเบียร์และเริ่มทำการ
ตลาดในประเทศไทย และได้รับความสำเร็จสูงสุดตลอดมา และ
สำหรับประเทศไทย TAPB ถือว่าเป็นผู้ผลิต เบียร์ไฮนาเก้น
(Heineken) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในปี พ.ศ.2547 TAPB เริ่ม
ผลิต ไทเกอร์ เบียร์เอเชียที่ประสบความสำเร็จในการส่งออก
สูงสุด และได้รับรางวัลระดับนานาชาติกว่า 30 รางวัล ปี
พ.ศ.2548 TAPB เปิดตัว เชียร์ สู่ตลาดในประเทศไทย ซึ่ง
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่นิยมเบียร์คุณภาพสูง แต่ราคาเป็น
กันเอง

จุดเริ่มต้นของ TAPB กับ LineViewTM
คุณปกรณ์ สัมฤทธิ์ผล Project Manager บริษัท
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (TAPB) แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ LineViewTM ในกระบวนการ
ผลิตของไฮนาเก้นว่า จุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับ LineViewTM เกิดขึ้น
เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว คือ ประมาณปี พ.ศ.2548 ครั้งนั้น
ผู้บริหารของ TAPB ได้ไปเยี่ยมชมงาน DrinkTech ที่เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมนี และได้พบกับ Bytronic ซึ่งได้เข้าร่วม
แสดงสินค้าและการบริการในครั้งนั้นด้วย TAPB รู้สึกพึงพอใจ
กับแนวคิดของ Bytronic มาก แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินการ
ในเรื่องใดเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนกับต้องได้ร่วมงานกัน บริษัท
ดีทแฮล์ม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Bytronic ในประเทศ
ไทย จึงได้ประสานงานกับ TAPB เพื่อนำเสนอ LineViewTM
อย่างละเอียดอีกครั้ง

LineViewTM ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า
คุ ณ ปกรณ์ : หลั ง จากทำการสำรวจสถานที่ (site
survey) จึงเกิดเป็นโครงการขึ้น โดยเรามี Line Bottling 1 ซึ่ง
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ค่อนข้างเก่าติดตั้งมานานกว่า 10 ปี แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย
และ Line Bottling 2 ซึ่งเป็น Line ใหม่ มีข้อมูล (data)
อยู่มากแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการ
ดังนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะใช้ LineViewTM เพื่อให้ทั้ง 2 Line
ทำงานสนั บ สนุ น กั น โดยเริ่ ม ทำโครงการนำร่ อ งกั บ Line
Bottling 1 ก่อนในปี พ.ศ. 2550 หลังจากติดตั้งและทดลอง
ใช้งานแล้ว เราก็ทำการเปรียบเทียบทั้ง 2 Line ประสิทธิภาพ
ของ LineViewTM สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้
เพราะ LineViewTM สามารถบอกได้ว่าจุดอ่อนของกระบวนการอยู่ที่จุดใด เนื่องจากอะไร เห็นได้ว่าแนวคิดในการใช้
ซอฟต์แวร์นี้ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก TAPB จึงได้ตัดสินใจ
ใช้งานซอฟต์แวร์ LineViewTM ใน Line Bottling 2 และ
ขยายมาสู่ Canning Line จนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งที่ทำให้เรา
พึงพอใจมาก คือ ในช่วงก่อนการใช้งาน LineViewTM เราไม่
ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของเรามีอะไร
บ้าง แต่เมื่อนำ LineViewTM มาใช้งานกับ Line Bottling 1
ทำให้เราทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่อดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบันมีอะไรบ้าง

LineViewTM ตอบโจทย์ ได้ด้วยเวลาที่รวดเร็ว
คุ ณ ปกรณ์ : ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วของสายการ
ผลิต หากไม่มี LineViewTM มาช่วยก็คงแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้ยาก เหมือนกับ LineViewTM ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่คิด
ว่าจะเป็นปัญหาได้ LineViewTM ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เราสามารถแก้ ปั ญ หาได้ เ ฉพาะจุ ด ด้ ว ยทรั พ ยากรที่ มี โ ดย
จำกัดได้อย่างแท้จริง ซึ่งในการทำงานของเราก็เหมือนกับ
แนวคิด PDCA ทั่วไป นั่นคือ เริ่มแรกเรามีการ Deploy Data คือ
เราต้องมีการตั้งทีม มีการ Set Up และมีการทำ Data Set Up

LineViewTM
ช่วยลดอุปสรรคในการทำงานอย่างแท้จริง
คุณปกรณ์: สำหรับ TAPB การทำงานของ Lineนอกจากจะใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยให้
พนักงานระดับปฏิบัติการ (operator) สามารถทำงานได้งาย
ขึ้นและและสะดวกขึ้น เพราะการทำงานที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจาก
พนักงานสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อปรับปรุงการทำงานของเขาได้ ทำให้
เราตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ LineViewTM
ทั้งนี้ เรามีการทำระบบ Total Productive Maintenance หรือ
TPM จึงมีเครื่องมือที่ใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลด
และป้องกันการสูญเสียทุกประเภท ทั้ง Breakdown, Defect,
Accident, Loss, Waste ต่าง ๆ ซึ่ง LineViewTM จะช่วย
ค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้ ซึ่งทุกวันนี้เรามีการใช้ทั้งระบบ Manual
และ LineViewTM เนื่องจากต้องการที่จะนำข้อมูลมาเปรียบ
เทียบกัน เพราะ LineViewTM เหมาะสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเวลาหรือการนับความถี่หรือจำนวนที่แน่นอน แต่หากเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น เครื่องจักรหยุดเพราะ
อะไร LineViewTM จะไม่สามารถรายงานผลได้ ดังนั้น พนักงาน
จึงมีหน้าที่ในการสรุปผลที่เกิดขึ้นได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
กับ LineViewTM ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ViewTM

ต้องทำให้เครื่องบรรจุหีบห่อ (packer) เดินเครื่องเต็มกำลัง (full
speed) ให้ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เราไม่รู้มาก่อน
เนื่องจากพนักงานไม่ได้รายงานเรื่องนี้ แต่เมื่อมี LineViewTM
ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และขณะนี้สิ่งที่เราต้องการ
อีกสิ่งหนึ่งจาก LineViewTM ก็คือ รายงานในเรื่อง Defect
Loss ได้แก่ สินค้าไม่ได้คุณภาพ ซึ่งคาดว่าเราจะสามารถ
สรุปได้เร็ว ๆ นี้ ซึ่งหากเรามีปัญหาในการใช้งานก็สามารถแก้
ปัญหาได้ง่าย เพียงแค่เราแจ้งอีเมลไปทาง Bytronic ก็จะมี
วิศวกรให้คำปรึกษา และเข้ามาแก้ไขในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้
เพียงเท่านี้เราก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมใช้งาน LineViewTM แล้ว
จะไม่ผิดหวังแน่นอน
คุณปกรณ์: ณ ช่วงภาวะเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ อย่ากลัว แต่ต้องถือว่าสภาวการณ์นี้เป็นโอกาสดีที่จะ
ลงทุน เพราะขณะนี้ค่าเงินต่างประเทศดีมาก และ Supplier
ก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองมาก เนื่องจากผู้ประกอบการทุกที่ต่าง
ต้องการลูกค้า จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะลงทุน
สำหรับ LineViewTM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตที่มีความเร็วสูงและต่อเนื่อง ช่วยลดเวลาใน
การผลิต หากพูดถึงมูลค่าที่จะได้รับนั้นคงไม่สามารถพูดได้
แต่ผู้ใช้ต้องพิจารณาว่า เรายังขาดตรงส่วนใดบ้าง หากยังขาด
ในเรื่องของ Data Collection LineViewTM ช่วยท่านได้

LineViewTM
ช่วยให้เห็นปัญหาที่ ไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหามาก่อน
คุณปกรณ์: กรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้น นั่นคือ ในความ
เป็นจริงเราควรเดินเครื่องติดฉลาก (labeller) ให้เร็วกว่า
เครื่องบรรจุ (filler) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่เป็น Bottom Neck
ของ Line 10 เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เครื่องติดฉลาก
(labeller) กลั บ เดิ น เครื่ อ งช้ า กว่ า เครื่ อ งบรรจุ (filler) 10
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เนื่ อ งจากพนั ก งานต้ อ งการให้ เ ครื่ อ งติ ด ฉลาก
(labeller) เดินเครื่องตลอดเวลา ไม่หยุด ซึ่งหากต้องเดินเครื่องเร็วกว่าเครื่องบรรจุ (filler) 10 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ท้าย
Line ติดขัด และจะส่งผลให้เครื่องจักรตัวถัดไป คือ เครื่องบรรจุหีบห่อ (packer) จะทำงานไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้อง
มีการลดความเร็วของเครื่องติดฉลาก (labeller) ลง เพื่อการ
ทำงานมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ Root Cause ที่เป็น
อุปสรรค คือ เครื่องบรรจุหีบห่อ (packer) การแก้ไขปัญหา ก็คือ
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แต่เมื่อมี LineViewTM แล้ว เราไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้เลย กระบวนการต่างๆ เหล่านีก้ ็สั้นลง ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้น

No.
1
3
9

Introduce

เพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความสูญเสียของกระบวนการ
ผลิตโดยไม่รู้ตัว
คุณอนุรัตน์ มณีนิล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
(Packaging and Coding Section)
หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

No.
1

ดีทแฮล์มกับซอฟต์แวร์

LineViewTM

คุณอนุรัตน์ มณีนิล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (Packaging and Coding Section)
หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ LineView TM ในฐานะผู้จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ LineViewTM

3
9

สิ่งสำคัญที่ทำให้ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด ตัดสินใจ
เป็นตัวแทนจำหน่าย LineViewTM ในประเทศไทย

คุ ณ อนุ รั ต น์ : หน่ ว ยธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ข อง บริ ษั ท
ดี ท แฮล์ ม จำกั ด ในฐานะผู้ จั ด จำหน่ า ยและให้ บ ริ ก ารที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต และระบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
นอกจากการจั ด จำหน่ า ยและให้ บ ริ ก ารด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังมุ่งเน้นในการช่วย
เหลือและสนับสนุนลูกค้าของเรา ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อ
มุ่งไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดชีวิต (Customer for Life) อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา และ ซอฟต์แวร์ LineViewTM
เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ของเราได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของ LineViewTM
ต่ออุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
LineViewTM

คุณอนุรัตน์:
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลต่าง ๆ สามารถนำมาทำการประมวลผล
และแสดงค่าความสูญเสีย 6 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย และประหยัดเวลาในการ
ค้นหา หรือระบุปัญหาในกระบวนการผลิตของท่าน ช่วยให้
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสมกับ
ทุกอุตสาหกรรม

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ตัดสินใจจะใช้ LineViewTM
ควรตระหนักถึง

คุณอนุรัตน์: ในการบริหารจัดการ หรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ นั้น ความเที่ยงตรงของข้อมูลที่นำมาประกอบการ
วิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ความถี่และความสม่ำเสมอ
ในการบันทึกข้อมูลจะทำให้เกิดความเที่ยงตรงและแม่นยำ
ในกระบวนการผลิ ต ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและมี ค วามเร็ ว สู ง
หรือกระบวนการผลิตที่มีมูลค่าสูง ๆ ความคลาดเคลื่อน
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การติดตั้ง LineViewTM จะช่วยให้ภาอุตสาหกรรม
บริหาร 4 M (Man บุคลากร Money เงิน Method
วิธีการ Material/Machine วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ)
อย่างไร

คุณอนุรัตน์: ในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านของ
การบริหาร 4 M หากขาดความเที่ยงตรงของข้อมูล การ
แก้ไขปัญหา หรือการวางแผนดำเนินการต่าง ๆ ก็จะเกิด
ความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปทำให้ประสิทธิภาพโดย
รวมลดลงไป และอาจทำให้ปัญหานั้น ๆ ยังคงมีอยู่ต่อไป
LineViewTM ถือว่าเป็นเครื่องมือในการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งความเที่ยงตรงของ
ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง
LineViewTM (อุปกรณ์ต่าง ๆ/บุคลากร)

คุณอนุรัตน์: LineViewTM ในเชิงเทคนิคถือว่าเป็น
Monitoring Solution ที่พัฒนาโดย Bytronic ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง Microsoft SQL กับระบบควบคุม
อัตโนมัติ (automation control system) ดังนั้น หากโรงงาน
มีระบบโครงข่ายภายใน (network) และเครื่องจักรที่ใช้งาน
หากมีร ะบบควบคุ ม ที่ เป็น PLC (Programming Logic
Control) ก็จะทำให้การดำเนินการติดตั้งเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางระบบ หากยัง
ไม่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ทางเราก็สามารถช่วยเหลือ
ในเรื่องดังกล่าวให้กับลูกค้าได้ไม่มีปัญหา

บริการหลังการขายของ LineViewTM

คุณอนุรัตน์: LineViewTM หลังทำการติดตั้งแล้วเรา
มี ก ารติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ใ ช้ มี ค วาม
เข้าใจในการใช้งานอย่างถูกต้อง อีกทั้งเรายังช่วยเหลือใน
การให้ ค ำแนะนำและเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการค้ น หาและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เราทำการบันทึกไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งาน หากลูกค้าต้องการเพิ่มเติมรายละเอียด
อื่ น ๆ เราก็ ใ ห้ บ ริ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง LineView TM ให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

โทรศัพท์ 0-2652-7901-10,0-2652-9230-48 ต่อ 366
โทรสาร 0-2652-7924, 0-2652-9417-19

อีเมล anurat.m@dksh.com

