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รายงานพิเศษ

การผลิ
ารผลตแมพมพของ
ตแมพิมพของ PT. RHYTHM KYOSHIN IN
INDONESIA

การประยุกตรูปแบบการผลิตโดยพนักงานของบริษัท
เพื่อมุงหนาสูความกาวหนาของรูปแบบ
การผลิตงานปมขึ้นรูปู ในอนาคต
~พัฒนาความสามารถในการออกแบบ โดยการสนับสนุนของ C&G System Inc.~
PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA
ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม MM2100 ซึ่งอยูไมไกลจาก
กรุงจาการตามากนัก ซึ่งชิ้นงานหลักที่โรงงานผลิตก็คือ
ชิ้นสวน switching ของยานพาหนะสองลอและสี่ลอ
อุปกรณเกียรชิฟ (gearshifts) ชิ้นสวนทางไฟฟา
ของเบรก รีเลยสวิตช รวมไปถึงชิ้นสวนประกอบของ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ ภายในบาน ซึ่งสิ่งที่ชวย
ส ง เสริ ม จุ ด แข็ ง ให กั บ โรงงานนอกจากคุ ณ ภาพของ
ชิ้นงานที่ดีที่สงใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอก็คือ พนักงานที่
นี่มีสวนรวมในการผลิตทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแตกระบวน
การออกแบบแมพิมพปมขึ้นรูป ตลอดไปจนถึงขั้นตอน
ของกระบวนการของการผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทยังมี
เปาหมายในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ
ในดานเทคนิคทางการผลิต ใหพรอมรองรับกับการ

Mr. Funayama Kazumi ประธานบริษัท

ผลิตชิ้นงานในรู
ใ ปแบบสามมิติ (3D) หรือการดึง
ขึ้นรูป (Deep draw) อีกดวย

Press 74 ตัวเดินเครื่อง

เริ่มขึ้นรูป Insert

เริ่มแรกบริษัทไดกอตั้งโรงงานสาขาอินโดนีเซีย
ของ Umeda Kougyo ในป 1995 โดยมีสํานักงานใหญ
ที่จังหวัดไซตามะ ในชวงนั้น ดวยสภาวะที่งานใน
ประเทศหลั่งไหลสูตางประเทศ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ฟองสบูแตกจนคาเงินเยนสูงคาขึ้น ผูบริหารของ
Umeda Kougyo ไดเลือกที่จะรุกเขาไปในอินโดนีเซีย
ที่ยังไมคุนเคยกับการทําชิ้นงานปมขึ้นรูปมากนัก
และเป น การบุ ก เบิ ก เส น ทางการค า ของบริ ษั ท
เครือญี่ปุนในตางแดนขึ้นมา ตอมาในป 1996 ไดเริ่ม
การผลิตชิ้นสวนงาน Press หลังจากนั้นไดสรางโรงงาน
แหงที่สองเพิ่มและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
ในป 2013 ไดเขารวมกลุมกับ RHYTHM
WATCH CO., LTD. ที่มีความแข็งแกรงในการขยายตลาด
สูสากลและเริ่มขยายเครือขายสูตางประเทศ จากนั้น
ในป 2014 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนชื่อที่ใชมาจนถึง
ปจจุบัน โดยมีบริษัท RHYTHM WATCH CO., LTD.
ถือหุน 49% และ RHYTHM KYOSHIN ที่เปนบริษัท
ในเครือของ RHYTHM WATCH CO., LTD. ถือหุน
เปนสัดสวน 51% โดยผลิตภัณฑชิ้นงานในความดูแล
ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ซึ่ ง ยั ง มี บ ริ ษัท ที่ร อรั บ การจั ดส ง
สินคาอยูราว 50 บริษัท ซึ่งยอดขายในป 2016 อยูที่

36

NikkanKogyo_Manufacturing_book2018.indb 36

6/11/2560 19:03:55

http://th.asia-manufactures.com/

Mr. Daikuhara Kazuhiko ที่ปรึกษา
2.7 พันลานเยนโดยประมาณ 60% เปนของรถ
สองลอสวนอีกสองกลุม กลุมละ 20% นั้นเปนของ
รถสี่ลอและอุปกรณไฟฟา “เปนที่นายินดี ที่แมวา
จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในส ว นระบบการบริ ห าร
แตบริษัทก็ยังคงไดรับความไววางใจอยางมากจาก
ลูกคา และลูกคาหลายรายก็ยังคงใชบริการตอเนื่อง
มาเปนเวลาหลายป” Mr. Funayama Kazumi ผูเขา
มารับตําแหนงประธานบริษัทในเดือนมิถุนายน 2017
กลาว

มีพนักงานประมาณ 380 คน ซึ่ง 5 คนในนั้น
เปนคนญี่ปุน มีพนักงานทองถิ่นที่รักในการทํางานที่นี่
ซึ่งขึ้นตรงกับผูจัดการที่มีอายุงานระหวาง 10 - 20 ป
เปนผูนํา กลาวไดวานี่เปนแหลงขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ
ของบริษัท โรงงานมีที่ดินขนาด 16,703 ตารางเมตร
และพื้นที่ตัวอาคาร 11,411 ตารางเมตร ดานใน
โรงงานใชเครื่อง Progressive Press ของบริษัท
Aida Engineering เปนหลัก โดยมีตั้งแตขนาด 25 ตัน
จนถึง 250 ตัน รวม 74 เครื่อง และผลิตชิ้นสวน Press
ดวยระบบการทํางานแบบ 3 กะตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงขึ้น ในปหลังมานี้
เราจึงเริ่มหันมาดําเนินการดานการขึ้นรูปแมพิมพ Insert
ของอุปกรณไฟฟาดวย โดยไดดําเนินการเตรียมการ
มาตั้งแตสองปครึ่งกอนหนานี้ โดยมีทานประธาน
Mr. Funayama เปนแกนนําสําคัญ และในตอนนี้จาก
เครื่องขึ้นรูปขนาด 75 ตันจํานวน 4 เครื่อง เครื่องหนึ่ง
กําลังใชในการผลิต Mass Production และอีกสอง
เครื่องอยูในระหวางเตรียมการผลิต Mass Production
“เราจะต อ งทํ า ให มั น เกิ ด ขึ้ น ให ไ ด โ ดยการดํ า เนิ น
ขั้นตอนในการผลิตตอไป เพื่อใหสามารถแขงขันกับ
บริษัทอื่นๆ รวมทั้งบริษัทในทองถิ่นได” ประธาน
Mr. Funayama กลาว ปจจุบันแมพิมพสําหรับขึ้นรูป
พลาสติกยังผลิตที่ประเทศญี่ปุน แตในอนาคตเรา
มุงหมายที่จะผลิตขึ้นเองภายในบริษัท

บริษัทตองการที่จะเพิ่มศักยภาพดานการ
ออกแบบโดยมีผูจัดการในพื้นที่เปน
ศูนยกลาง

Mr. Elfin A.Setiawan ผูจัดการฝายออกแบบ

กว า จะกลายเป น แม พิ ม พ ป   ม ขึ้ น รู ป โรงงาน
จําตองผลิตอุปกรณประมาณ 60 ชุดตอปและใชพนักงาน
ถึง 5 คนในการออกแบบ โดยในทีมประกอบไปดวย
Mr. Daikuhara Kazuhiko ผูเ ชีย่ วชาญดานการออกแบบ
และใหคําปรึกษาซึ่งไดรวมงานกับบริษัทถึง 10 ป หลัง
จากที่เขาเคยเปนผูผลิตแมพิมพมากอน นอกจากนี้
ยังมี Mr. Elfin A.Setiawan ซึ่งมีประสบการณทํางาน
ถึง 18 ปมาชวยในดานการจัดการการออกแบบและ
ดูแลสมาชิกในทีมอีก 3 คนดวย
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กอนที่ Mr. Daikuhara จะเขามารวมงานนั้น
ทางบริษัทเคยใชการจัดสงแมพิมพจากญี่ปุนมากอน
Mr. Elfin นั้นไดมาเขารวมทีมในตอนที่บริษัทเริ่มจัด
ตั้งแผนกออกแบบแมพิมพปมขึ้นรูป เขาไดรับหนาที่
ให ดู แ ลด า นการผลิ ต งานป  ม และการบํ า รุ ง รั ก ษา
แมพิมพปมขึ้นรูปเปนเวลาถึง 8 ป ปจจุบันเขาไดรับ
คําแนะนําดาน Progressive Layout และพื้นฐาน
โครงสรางของแมพิมพปมขึ้นรูปรวมไปถึงประสบการณ
แบบ OJT จาก Mr. Daikuhara “นักออกแบบที่จะมี
ศักยภาพระดับคุณนั้น แมในประเทศญี่ปุนเองก็คง
จะมีไมเยอะนัก” Mr. Daikuhara กลาวกับ Mr. Elfin
ผูมีประสบการณดานการออกแบบถึง 10 ป
เมื่อไมกี่ปกอนหนานี้ ไดมีนําเรื่องชิ้นสวน
Deep Drawing Press รูปกลองสี่เหลี่ยมที่บริษัทญี่ปุน
หลายแหงไดยอมแพที่จะผลิตไปแลวแต Mr. Elfin
ไดมาทดลองทําใหม เขารวมมือกับผูเชี่ยวชาญใน
การผลิตแมพิมพ ผานความยากลําบากมาก ไมวา
จะ Feed อยางไรระหวางที่ Draw ขึ้นรูป ตอง
ควบคุมสมดุลของ Layout ระหวางการ Press จน
ในที่สุดก็ทําไดสําเร็จ Mr. Elf in ไดกลาวไววา
“การออกแบบแมพิมพนั้นสนุกและคิดวาตนเหมาะ
กับงานนี้ ระหวางที่ทดลองไอเดียหลายๆ อยางก็
เปนการสรางทักษะใหกับตนเองดวย ทําใหอยาก
เป น ผู  เ ชี่ ย วชาญด า นการออกแบบในอนาคต”
อีกดานหนึ่ง ในฐานะของผูจัดการก็มีแนวทางที่จะ
“พั ฒ นาความสามารถด า นการประสานงานภาย
ในที ม และพั ฒ นาความสามารถของสมาชิ ก แต ล ะ
คนที่มีความถนัดและจุดดอยตางกันไปอีกดวย”
ดานการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุมบริษัท
ก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดีที่ RHYTHM KYOSHIN
ซึ่งเปนบริษัทแมจะมีการจัด “งานนําเสนอผลงาน Kaizen”
เปนประจําทุกปที่ประเทศญี่ปุน และในงานนี้ก็จะมี
การจัดงานแลกเปลี่ยนความรูของผูเชี่ยวชาญดาน
แมพิมพดวยเชนกัน โดยนักออกแบบแมพิมพจาก
ตางประเทศไมวาจะเปน RHYTHM KYOSHIN
INDONESIA, KYOSHIN VIETNAM, RHYTHM

KYOSHIN HANOI ตางก็มารวมงานกันทั้งหมด และ
จะมารวมกันพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการกับปญหา
ในแตละพื้นที่รวมถึงหัวขอตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและเพื่อหาทางยกระดับดานเทคนิค
ใหสูงขึ้น

การสนับสนุนอยางเอาใจใสของคูคา ทํา
ใหงานออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการออกแบบแมพิมพ การตัดสินใจเลือก
ใชโปรแกรม CAD/CAM นั้นก็เปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง
โปรแกรมตองสามารถรองรับไอเดียการออกแบบให
ออกมาเปนรูปเปนรางและทําใหกระบวนการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานออกแบบนั้นๆ ที่ RHYTHM KYOSHIN
INDONESIA เราใช “EXCESS” ของ C&G Systems
มาตั้งแตสมัยยังเปน Umeda Kougyo และปจจุบัน
เรานํามาใชแลวทั้งหมด 7 ชุดดวยกัน และจากการ
ที่กลุมบริษัท RHYTHM KYOSHIN ใชซอฟตแวร
แบบเดียวกันนี้ก็ทําใหการจัดการกับขอมูลสามารถ
ดําเนินไปไดอยางราบรื่น

ทีมงานออกแบบแมพิมพ ใช “EXCESS” ในการ
ออกแบบ CAD/CAM

38

NikkanKogyo_Manufacturing_book2018.indb 38

6/11/2560 19:03:57

http://th.asia-manufactures.com/

ชิ้นสวน Press ที่ผลิตโดย RHYTHM KYOSHIN
INDONESIA

แมพิมพ Progressive Press ที่ครอบคลุม 50 ขั้นตอน

EXCESS SERIES ถูกพัฒนาขึ้นในป 1986
ในฐานะของระบบสนั บ สนุ น การออกแบบและผลิ ต
ในระบบ 2 มิติสําหรับแมพิมพแบบ CAD/CAM Fully
Integrated ซึ่งเปนครั้งแรกของวงการ และในป 2007
จากการติดตั้งเทคโนโลยีแบบ 3 มิติ จึงมีการเปดตัว
“EXCESS-HYBRID” ซึ่งทําใหสามารถออกแบบโดย
ใชขอดีของทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได และในป 2015
ก็ไดจําหนาย “EXCESS-HYBRID II” ที่มีการปรับปรุง
ใหมทั้งหมด
บริษัทของเราที่ดําเนินการออกแบบแมพิมพ
ของ Progressive Press โดยแบบงาน (Drawing) จะ
เขียนแบบสองมิติเปนหลักสําหรับการทํา Layout เพื่อ
การประเมินราคา โดย Mr. Elfin กลาววา “EXCESS
สามารถปรับเปลี่ยนและแกไขการออกแบบแมพิมพ
โดยใชพื้นฐานแบบ 2 มิติ ทําใหใชงานงาย โดย
เฉพาะอยางยิ่งสวนของการควบคุมที่เรียบงายและ
ไมซับซอนนั้นเปนที่นาพอใจ”

นับจากนี้ กลุมบริษัทก็จะทุมเทเกี่ยวกับ
รูปแบบ 3 มิติ เชน การดึงขึ้นรูป (Deep draw) ตอไป
EXCESS-HYBRID II นั้นมีการพัฒนาอยางมาก
ในดาน Modeling ที่รวมไปถึงการออกแบบแมพิมพ
Press ที่มีความสามารถมากขึ้น เพิ่มฟงกชั่นการทํา
In-Process Model ของ Layout ใหมีมากขึ้น และ
ที่ สํ า คั ญ การทํ า ให ใ นหนึ่ ง ระบบสามารถใช ง าน
การออกแบบไดทั้งสามมิติและสองมิติก็จะยิ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้นไปอีก
เชนเดียวกับดานฟงกชั่นในการใชงาน อีก
สิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงในตอนเลือกซื้อโปรแกรมคือ
Customer Support จากผูขายดวย Mr. Daikuhara
มีแนวคิดอยูวา “เมื่อมีความตองการในดานการสนับสนุน
ไมวาจะเกี่ยวกับการใชงานฟงกชั่นใหมๆ หรือปญหาใน
การทํางานที่อาจเกิดขึ้นในแตละวัน มันจะดีกวาถา
คนในทองถิ่นนั้นๆ สามารถสื่อสารกันเองได เชน
ผูออกแบบของเรากับชางเทคนิคของผูขายโดยไม
ตองอาศัยคนญี่ปุนอีกตอไป” C&G Systems นั้นมี
Technical Center ที่เมืองจาการตา และมี Sales
Engineer (SE) ที่เปนชาวอินโดนีเซียประจําอยู 4 คน
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นที่พนักงานของบริษัทลูกคาใน
พื้นที่แจงมานั้น ทาง SE ก็จะเขาไปแกไขปญหา
โดยตรง ในสถานการณที่ตองการความรวดเร็ว หรือ
ตองเขาไปตรวจสอบที่หนางานโดยตรงก็จะสามารถ
เขาไปไดทันที มันจะไมเกิดขอผิดพลาดระหวางการ
สื่อสารขึ้นเพราะชาวอินโดนีเซียนั้นสื่อสารกันเอง
ทําใหปญหาที่เกิดคลี่คลายไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ การเขามาใหคําปรึกษาและแนะนํา
จะมีอยางนอยเดือนละครั้ง “พวกเขาตอบสนองตอ
ขอเสนอแนะของเราเปนอยางดี” Mr. Kashiguchi กลาว
ทางสมาชิกฝายออกแบบของ Mr. Elfin จะรวบรวม
รายการเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นและความตองการ
ตางๆ สงใหกับ SE ของ Technical Center จากนั้น
SE ก็จะเขามาพบที่บริษัทและทําการสอนใหประมาณ
ครึ่งวัน ยกตัวอยางเชน หากตองการจะลดเวลาใน
การออกแบบแมพิมพสําหรับชิ้นสวนอยางหนึ่งก็จะ
ไดแนะนําฟงกชั่นสําหรับการนั้น อีกทั้งยังไดคนหา
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วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ า นการทดลองทํ า จริ ง
อีกดวย เนื่องจากพนักงานทุกคนเปนคนในทองถิ่น
เหมื อ นกั น จึ ง พู ด คุ ย กั น ง า ยด ว ยภาษาเดี ย วกั น
โปรแกรมนั้นยังถูกพัฒนาขึ้นที่ญี่ปุน ดังนั้นจึงเปน
ขอดีที่โปรแกรมจะถูกพัฒนาตามความตองการของ
ลูกคาอีกดวย
เรื่องนี้ยังนับเปนผลดีตอ Technical Center
เชนกัน แม SE จะเขาใจถึงการทํางานหรือความสามารถ
ของโปรแกรมก็ตาม แตความรูดานการออกแบบ
แมพิมพ หรือโอกาสที่จะไดเห็นปญหาที่จะเกิดเมื่อ
ใชงานโปรแกรมจริงนั้นมีนอย การออกพบลูกคาเปน
ประจําจึงไมไดมีประโยชนแคอธิบายการอัพเกรด
เวอรชันใหมหรือแกไขปญหาใหเทานั้น ยังสงผลถึง
การเติบโตของบุคลากร SE ดวย

การผลิตชิ้นสวน Press ดวยระบบการทํางานแบบ
3 กะ 24 ชั่วโมง

Insert Molding Machine กําลังทําการ
Mass Production

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย
ทานประธาน Mr. Funayama ไดกลาวเกี่ยวกับ
การเติบโตตอจากนี้วา “สิ่งสําคัญอยูที่การเพิ่มโอกาสใน
การไดรับการสั่งซื้อโดยเทคโนโลยีใหมๆ และเพิ่ม
ความแข็งแกรงเชิงนโยบายของ VA/VE ของชิ้นสวน
เดิมที่มีอยูแลว”
ประการแรก คือ นอกเหนือจากรูปแบบ 3 มิติ จะ
ตั้งเปาหมายไปที่ชิ้นงานความละเอียดสูงที่ Slit Width
ละเอียดกวาระดับ mm ซึ่งเปนความทาทายทั้งใน
ดานงานออกแบบแมพิมพ และการผลิต และจะทุมเท
เพื่อการเพิ่มยอดขายในสวนของการขึ้นรูปแมพิมพ
Insert ใหมากขึ้นดวย ประการตอมา ยังมีชิ้นงาน
ที่ยังคงมีการใชงานตอมาเรื่อยๆ โดยไมเคยมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบเลยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ที่ใชในรถสองลอ เพื่อที่จะไมเสียยอดขายเหลานั้น
ไปใหกับบริษัทอื่น แนนอนวาตองสรางผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพอันเสถียรออกมาไดจริง การนําเสนอแผน
การลดตนทุนจากการเปลี่ยนวัตถุดิบและวิธีการก็
จะดํ า เนิ น การไปเพื่ อ ช ว ยลดต น ทุ น ในการผลิ ต
นอกจากนี้ ก ระบวนการที่ ต  อ งใช ค นทํ า งานอย า ง
เชน Barrel Polishing ก็จะเปลี่ยนเปนเครื่องจักร
อัตโนมัตแิ ทน
ในอนาคตอันใกลที่รถยนตกําลังเปลี่ยนเปน
ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาและดิจิทัล ชิ้นสวน Press
บางชนิดจะไมเปนที่ตองการ ขณะเดียวกันก็จะมีชิ้นสวน
ที่กลายเปนที่ตองการมากขึ้นเชน เทอรมินอลโลหะ
“รับรูถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รับมือดวย
วิสัยทัศนที่กวางไกลและความตระหนัก” (ประธาน
Mr. Funayama) ซึ่งนั่นคือความคาดหวังที่มีตอสมาชิก
ออกแบบนําโดย Mr. Elfin ผูรับผิดชอบออกแบบ
แมพิมพและทีมงาน ผูมีบทบาทหนาที่ที่ตองทําให
บรรลุเปาหมายและจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
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 ริการลูกคา
ใหบ
Mr. Ichsan Natakusumah
หัวหนาทีม

C&G Systems Indonesia Technical Center
Indonesia Technical Center จดทะเบียน
ในป 2013 โดยมี Mr. Atsushi Kashiguchi เปน
หัวหนาศูนยรับหนาที่ดูแลการจัดตั้ง ปจจุบันนอกจาก
หัวหนา Kashiguchi แลว ยังมี Sales Engineer อีก
4 ทาน บัญชีและธุรการทั่วไป 1 ทาน ศูนยนี้ยังมี
หนาที่ดูแลงานในสวนของฟลิปปนสและสิงคโปร
อีกดวย สําหรับลูกคาในอินโดนีเซียจะเนนไปที่
บริษทั ทีเ่ ปนบริษทั สัญชาติญปี่ นุ ซึง่ มีอยูป ระมาณ
50 บริษัท และมีอัตราสวนการขายของ EXCESS
ประมาณ 70% หัวหนาศูนย Kashiguchi แสดง
วิสัยทัศนวา อินโดนีเซียกําลังมุงไปสูชิ้นงานที่
ตองการความแมนยํา คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้น และอีกไมนานก็จะพัฒนาสูการนําการผลิต
ชิ้นสวน 3 มิติ จากเครื่อง Progressive Press รวมถึง
เครื่อง Machining 5 แกนเขามาใช “เราจะตองพัฒนา

ศักยภาพของเราเพื่อตอบสนองตอแนวโนมนั้น”
Mr. Ichsan Natakusumah หัวหนาทีม
อายุ 29 ป เขามีความเชี่ยวชาญทางดานภาษา
อังกฤษ อีกทั้งยังมีประสบการณทํางานกับบริษัทญี่ปุน
และไดเขารวมงานกับบริษัทในป 2013 งานหลักที่
รับผิดชอบคือ การดูแลโปรแกรม EXCESS รวม
ถึงการบริการลูกคา และการริเริม่ เพือ่ จะขยายงาน
ในสว นของโปรแกรม CAM-TOOL อีกด ว ย
นอกจากนี้ยังเปนผูรับผิดชอบหลักของงานอบรมที่
จัดขึ้นรวมกับ RHYTHM KYOSHIN INDONESIA
ในงานดังกลาว Mr. Incsan ไดกลาวถึงเปาหมาย
ของเขาว า “จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ไ ด เ รี ย นรู  เ รื่ อ งราว
มากมายจากผูใชงานโปรแกรม จากนี้ไปก็อยากจะ
นําความรูเหลานั้นไปใชกับการแกไขปญหาที่มีให
เกิดประโยชนครับ”

สมาชิก Indonesia Technical Center
ดานขวาคือ Mr. Kashiguchi
ผูอํานวยการศูนย
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