เครื่ อง JITA
การค้ นคิดและต่ อยอดนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ขอ้ สอบ จะมีข้ นั ตอนกระบวนการหลังการพิมพ์ คือ การเก็บชุดโดยการเรี ยง
หน้า เย็บพับและการผนึกสติกเกอร์ ขั้นตอนดีงกล่าวมีการใช้คนในการทางานเป็ นจานวนมาก ทาให้มีตน้ ทุนใน
การผลิตสู ง กาลังการผลิตช้ากว่าที่ตอ้ งการ ความผิดพลาดในการทางานมากเนื่องจากใช้คนตรวจสอบ เช่น การ
เรี ยงหน้าผิด จานวนหน้าไม่ครบ และอีกทั้งยังโอกาสมากที่จะเกิดรั่วไหลของงานพิมพ์ที่เป็ นความลับอีกด้วย
เนื่องจากเป็ นการทางานโดยคนจานวนมาก
แนวทางการแก้ปัญหาคือ การนาเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการหลังการพิมพ์ขอ้ สอบมาทาเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องเพื่อลดจานวนคนในการทางานเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้ตามความต้องการ เมื่อจานวน
คนทางานลดลงแล้ว จะทาให้โอกาสที่งานพิมพ์ที่เป็ นความลับจะเกิดการั่วไหลลดน้อยลง อีกทั้งยังนาระบบการ
ตรวจสอบมาใช้งานแทนคนเพื่อลดความผิดพลาดจากการทางาน
ความมุ่งมั่นของนวัตกรรม
การประดิษฐ์น้ ีเกี่ยวข้องการนาเครื่ องจักรในกระบวนการเก็บชุด พับเย็บและแปะสติกเกอร์ มีเรี ยงเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องโดยมีสายพานลาเลียงเชื่อมต่อระหว่างสามเครื่ อง
บริ เวณเครื่ องเก็บชุ ดจะมีการติด
กล้องสองตัว บริ เวณบนและล่างสายพานลาเลียงเพื่อตรวจสอบการเรี ยงหน้าที่ถูกต้องของข้อสอบ 1 ชุด และมี
เครื่ องนับเพื่อตรวจสอบจานวนหน้าให้ครบตามจานวนข้อสอบ 1 ชุด ระหว่างสายพานจากเครื่ องเก็บชุ ดไป
เครื่ องพับเย็บ จะมีสต็อปเปอร์เพื่อหยุดงาน เมื่อซอฟแวร์มีการตรวจจานวนหน้าและการเรี ยงหน้าครบตาม
จานวนที่กรอก สตอปเปอร์ จึงการปล่อยให้ชุดข้อสอบผ่านไปเข้าเครื่ องพับเย็บต่อไป และเมื่อทาการเย็บพับเสร็ จ
ชุดข้อสอบจะเช้าสู ้กระบวนการติดสติกเกอร์ ที่เครื่ องติดสติกเกอร์ โดยเครื่ องทั้งสามเครื่ องจะทางาน
กระบวนการต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั งานพิมพ์ที่เป็ นความลับ โดยการนา
เครื่ องจักรของทั้งสามกระบวนการเป็ นทาเป็ นกระบวนการผลิตต่อเนื่อง เพื่อลดจานวนคนในการทางานลง และ
ยังลดความผิดพลาดในการทางานของคน โดยนาซอฟแวร์ เข้ามาตรวจสอบแทนคน

คาอธิบายรู ปเขียนโดยย่ อ
รู ปที่ 1 แสดงส่ วนประกอบโดยรวมของเครื่ องจิตตา (มุมข้าง)
รู ปที่ 2 แสดงส่ วนประกอบโดยรวมของเครื่ องจิตตา (มุมบน)
การประดิษฐ์
การบรรยายถึงการประดิษฐ์น้ ีจะทาการยกตัวอย่างการประดิษฐ์ โดยการใช้ภาพถ่ายมาอธิ บายเพื่อให้
เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และขอบเขตของการประดิษฐ์จะเป็ นไปตามข้อสิ ทธิ ที่แนบท้าย
ตามรู ปที่ 1 แสดงถึงลักษณะและส่ วนประกอบของเครื่ องจิตตะในมุมด้านบนที่แสดงการทางานร่ วมกัน
ของเครื่ องจักรทั้งสามเครื่ อง
เครื่ องจิตตะจะมีลกั ษณะการนาเครื่ องจักรของสามกระบวนการมาทางานร่ วมกัน โดยมีการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง โครงสร้างหลักจะประกอบขึ้นจากเครื่ องเก็บชุด (1) เครื่ องพับเย็บ (2) และเครื่ องผนึกสติกเกอร์ (3)
โดยมีสายพานลาเลียงเชื่อมต่อระหว่างสามเครื่ องรวมถึงสายพานลาเลียงออก (4)
กระบวนการทางานของเครื่ องเริ่ มต้นจากการป้ อนกระดาษข้อสอบแต่ละแผ่นเข้าสู่ หน่วยแรกคือหน่วย
เก็บชุด โดยหน่วยเก็บชุดจะประกอบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ในการตรวจสอบ ตามรู ปที่ 2 โดยจะมีกล้อง 2 ตัว
(5) ในการตรวจสอบการเรี ยงหน้าของชุดข้อมูลตามที่ป้อนข้อมูลไว้เบื้องต้น โดยกล้องตัวแรกจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของหน้ากระดาษที่อยูข่ า้ งบน ส่ วนกล้องตัวที่สองจะตรวจสอบความถูกต้องในส่ วนของ
หน้ากระดาษที่อยูข่ า้ งล่าง เมื่อมีการเรี ยงหน้าและจานวนหน้าที่ถูกต้องของชุดข้อสอบตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้
เมื่อชุดข้อสอบหนึ่งชุดมีความถูกต้อง สต็อปเปอร์ ที่อยูบ่ นสะพานระหว่างหน่วยเก็บชุดและหน่วยเย็บพับที่
ทางานร่ วมกันกับกล้องในการตรวจสอบ จะทาการปล่อยชุดข้อสอบหนึ่งชุดเข้าไปที่หน่วยเย็บพับ เพื่อเย็บและ
พับชุดข้อสอบหนึ่งชุดต่อไป
หลังจากพับและเย็บชุดข้อสอบเสร็ จสิ้ น ชุดข้อสอบจะถูกลาเลียงไปยังหน่วยผนึกสติกเกอร์ เพื่อทาการผนึกชุด
ข้อสอบหนึ่งชุ ด และถูกลาเลียงออกจากหน่วยโดยมีสายพาน(6)ในการลาเลียงชุดข้อสอบออกจากเครื่ อง
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การสร้ างคุณค่ าต่ อธุรกิจ
1. ลดจานวนกาลังคนในการผลิตสาหรับ 3 ขึ้นตอน คือ ขั้นตอนการพับ เย็บ และขั้นตอนผนึก
โดยก่อนหน้าจะนาเครื่ องจิตตามาใช้น้ นั เพื่อให้ได้กาลังผลิต 2,400 ซองต่อ 1 ชัว่ โมง จะต้องใช้กาลังคนใน
การผลิตจานวน 14 คน แต่หลังจากการนาเครื่ องจิตตามาใช้งานจานวนกาลังคนในการผลิตลดลงจานวน 8
คน เหลือกาลังคนที่ควบคุมเครื่ องเพียงแค่ 6 คน โดยได้กาลังการผลิตที่ใกล้เคียงกัน นัน่ ก็คือ 2,304 ซองต่อ 1
ชัว่ โมง ซึ่ งเพียงพอต่อการตอบสนองลูกค้า

ก่ อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

บทสรุ ป
การประดิษฐ์น้ ีเกี่ยวข้องกับการทางานร่ วมกันอย่างต่อเนื่องของเครื่ องเก็บชุด เครื่ องเย็บพับ และเครื่ อง
ติดสติกเกอร์สาหรับงานชุดข้อสอบ โดยมีซอฟแวร์ในการตรวจสอบจานวนหน้าและการเรี ยงหน้าของงานชุด
ข้อสอบ เริ่ มจากการป้ อนแต่ละหน้าของชุดข้อสอบเข้าสู่ เครื่ องเก็บชุด เครื่ องเก็บชุดจะมีกล้องสองตัวในการ
ตรวจสอบจานวนหน้าและการเรี ยงหน้าเพื่อให้ถูกต้องตามที่ป้อนข้อมูล โดยข้อสอบในแต่ละหน้าจะถูกลาเลียง
ผ่านกล้องไปที่สต็อปเปอร์ เมื่อชุดข้อสอบครบจานวนหน้าและมีการเรี ยงหน้าที่ถูกต้อง สต็อปเปอร์ จะปล่อยชุด
ข้อสอบไปที่เครื่ องเย็บพับ เมื่อเย็บและพับเสร็ จสิ้ นจะมีสายพานลาเลียงชุดข้อสอบเพื่อเข้าสู่ เครื่ องติดสติกเกอร์
ชุดข้อสอบจะถูกปึ ดผึกโดยเครื่ องติดสติกเกอร์และถูกลาเลียงออกจากเครื่ อง

