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21 ตลุาคม 2564 

โตชิบา คอรป์อเรชั่น 

โตชิบา อินฟราสตรคัเจอร ์ซิสเตม็ส ์แอนด ์โซลชูนัส ์คอรป์อเรชั่น 

โตชิบา แคเรียร ์คอรป์อเรชั่น 
 

โตชิบาคว้า 2 รางวัล การออกแบบยอดเย่ียมจาก GOOD DESIGN AWARD 2021 
 

โตเกียว – กลุ่มโตชิบาควา้ 2 รางวัล จากเวที  Good Design Award 2021 หรือรางวลัการออกแบบยอดเยี่ยมแห่ง

ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจดัโดยสถาบนัสง่เสรมิการออกแบบแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (Japan Institute of Design Promotion) 

เพื่อเป็นเกียรติกับการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่โดดเด่นและมีคณุภาพ โดยผลิตภณัฑท์ี่ควา้รางวลัมาไดใ้นปีนี ้ไดแ้ก่ 

ระบบกักเก็บพลังงานขับเคลื่อนส าหรับรถไฟดว้ย SCiB™ และเครื่องปรับอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่น HAORI ซึ่ง

ผลิตภัณฑท์ั้งสองเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างบริษัท โตชิบา คอรป์อเรชั่น (TOKYO: 6502) บริษัทโตชิบา  

อินฟราสตรคัเจอร ์ซิสเต็มส ์แอนด ์โซลชูนัส ์คอรป์อเรชั่น (TISS) และโตชิบา แคเรียร ์คอรป์อเรชั่น (TCC)  

นอกจากผลิตภณัฑด์งักล่าวจะไดร้บัรางวลั Good Design Award แลว้ ผลิตภณัฑท์ัง้ 2 ของโตชิบายงัไดร้บัรางวลั 

iF Design Award เม่ือตน้ปีที่ผ่านมา โดยการที่กลุม่โตชิบาไดร้บัทัง้ 2 รางวลัการออกแบบผลิตภณัฑอ์นัทรงเกียรติ

ไดต้อกย า้ถึงความมุ่งมั่นขององคก์รในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ยอดเยี่ยม โดยยึดหลัก

ผูใ้ชง้านเป็นศนูยก์ลาง 

รายละเอียดผลิตภัณฑข์องโตชิบาทีไ่ด้รับรางวัล 

1. ระบบกักเก็บพลังงานขับเคลื่อนส าหรับรถไฟด้วย SCiB™ ความร่วมมือระหว่าง โตชิบา และ 
TISS 
เป็นระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส าหรบัรถไฟซึ่งสรา้งขึน้ใหม่ และอินเทอรเ์ฟซ ส าหรับโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางสงัคมที่ส  าคญั ซึ่งอาจไม่ไดป้รากฎใหเ้ห็นแกบ่คุคลทั่วไปมากนกั โดยระบบนีส้รา้งขึน้จากการ

วิจยัและพฒันารว่มกนัระหว่างวิศวกร นกัออกแบบ กลุม่พฒันาผลิตภณัฑ ์และกลุม่ผูใ้หบ้รกิารแบบ B2B 

(Business to Business) แมใ้นช่วงเวลาดงักล่าว การจา้งวิศวกรรุ่นใหม่จะเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

เนื่องจากจ านวนวิศวกรที่มีประสบการณส์งูในภาคสนามมีจ านวนลดนอ้ยลง แต่ผูพ้ฒันาระบบดงักล่าว

กลบัฟังความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายอย่างใกลช้ิด ซึ่งตอ้งยกย่องกลุม่ผูพ้ฒันาระบบผลิตภณัฑท์ี่เล็งเห็น

ถึงความส าคญัของระบบอินเทอรเ์ฟซ โดยเป็นระบบที่ใชง้านไดง้่าย แมวิ้ศวกรหรือผูใ้ชท้ี่ประสบการณไ์ม่

มากนกัก็สามารถใชง้านได ้

https://www.global.toshiba/ww/news/corporate/2021/04/news-20210421-01.html
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2. เคร่ืองปรับอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ่์น HAORI ความร่วมมือระหว่างโตชิบา และ TCC 
ดว้ยความตระหนักว่า เครื่องปรบัอากาศถือเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญส าหรบัการตกแต่งภายในเคหะ

สถาน ตวัเครื่องปรบัอากาศ และฝาครอบ จึงถกูแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยเฉพาะโครงสรา้งในสว่น

ของฝาครอบ ได้ถูกออกแบบใหม่โดยเลือกใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้นการออกแบบ

เครื่องปรับอากาศจึงมีความเรียบง่าย ฝาครอบหุ้มด้วยผ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับห้องได้

หลากหลายสไตล์ และยังมีการออกแบบแผ่นปรับทิศทางลม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเสียงรบกวน

นอกเหนือจากการออกแบบฝาครอบขึน้ใหม่ทัง้หมด บรษิัทไดวิ้จยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยเลือกใชว้สัดุ

อื่นๆ ผสมกับผ้า เพื่อให้รูปลักษณ์ดูกลมกลืน และท าใหเ้ครื่องปรับอากาศรุ่นนี ้กลายเป็นผลิตภัณฑ์

ส  าหรบัการตกแต่งภายในอย่างแทจ้รงิ 
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เก่ียวกับรางวลั Good Design Award 

Good Design Award หรือรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม จัดขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1957

เป็นรางวัลอันทรงเกียรติดา้นการออกแบบของประเทศญ่ีปุ่ น โดยผลงานที่ไดร้บัรางวัลนีม้ี

หลากหลายสาขา อาทิ ผลิตภณัฑส์ถาปัตยกรรม แอปพลิเคชนัและซอฟตแ์วร ์และโครงการ

น าร่องที่ใชก้ารออกแบบเขา้ไปบูรณาการดว้ย การมอบรางวลันีม้ีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ค้นได้

สมัผัสและรบัรูถ้ึงคณุค่าของ “การออกแบบที่ดี” โดยอัตราการรบัรูเ้ก่ียวกับรางวัลนี ้รวมถึง

สญัลกัษณ ์G-Mark อยู่ที่ 84% 

*จากผลส ารวจลา่สดุโดย สถาบนัสง่เสริมการออกแบบแห่งประเทศญ่ีปุ่ น ในปี ค.ศ. 2020 

http://www.g-mark.org/ 
 

เกี่ยวกับโตชิบา (โตชิบา คอรป์อเรชั่น) 

โตชิบา คอรป์อเรชั่น คือกลุ่มบริษัทที่ไดค้วบรวมความรูค้วามสามารถจากประสบการณก์ว่า 140 ปี ในการด าเนิน

ธุรกิจหลากหลายประเภท ตัง้แต่ธุรกิจพลงังานและโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม ไปจนถึงอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์

เขา้กับสดุยอดสมรรถนะดา้นการประมวลผลขอ้มลู ดิจิทลั และเทคโนโลยี AI และดว้ยจุดแข็งอนัโดดเด่นนี ้จึงได้

ผลกัดนัใหโ้ตชิบาวิวฒันาการสู่การเป็นบริษัทผูใ้หบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูและการ

ปฏิรูปเชิงดิจิทลั และกา้วขึน้มาเป็นบรษิัทผูน้  าดา้นเทคโนโลยี Cyber-Physical-Systems ของโลก 

ดว้ยค ามั่นสญัญาจากกลุม่บรษิัทโตชิบา “ ค ามั่นสญัญาต่อประชาชน  ค ามั่นสญัญาต่ออนาคต ” (“Committed to 

People, Committed to the Future”) และเป็นก าลงัส  าคัญในการพฒันาสงัคมผ่านการบริการและโซลชูันต่าง ๆ 

เพื่อน าไปสูโ่ลกที่ดียิ่งขึน้ ปัจจบุนั กลุม่บรษิัทโตชิบามีพนกังานในองคก์รกว่า 120,000 คนทั่วโลก ในปีงบประมาณ 

2020 บรษิัทสรา้งรายไดถ้ึง 3.1 ลา้นลา้นเยน (27.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั)  

ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัโตชิบาที่เว็บไซต ์www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html 
 

เก่ียวกับ โตชิบา อินฟราสตรัคเจอร ์ซิสเต็มส ์แอนด ์โซลูชันส ์คอรป์อเรช่ัน (TISS) 

TISS ถือเป็นบริษัทหลกั ที่สนับสนุนธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมของกลุ่มโตชิบา แยกตัวจากโตชิบา   

คอรป์อเรชั่น เมื่อปี ค.ศ. 2017 โดย TISS และกลุ่มบริษัทในเครือ ส่งเสริมในการสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ ์ไปจนถึง

ระบบงานที่ไดร้บัความเชื่อถือ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มั่นคง และปลอดภยั อีกทัง้ยงัตัง้มั่นในการพฒันางานที่มีคณุค่า

ใหก้ับลูกคา้ ดว้ยโซลูชันเพื่อโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม และอุตสาหกรรม อาคาร และสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ 
 

 

http://www.g-mark.org/
http://www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html
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เก่ียวกับ โตชิบา แคเรียร ์คอรป์อเรช่ัน (TCC) 

TCC เป็นบริษัทเครื่องปรบัอากาศของญ่ีปุ่ น ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง โตชิบา คอรป์อเรชั่น และ แคเรียร ์     

โกลบอล คอรป์อเรชั่น ในฐานะบริษัทผูน้  าดา้นป๊ัมความรอ้นระดบัโลก TCC มุ่งมั่นที่จะตอบสนองลกูคา้ดว้ยการ

น าเสนอผลิตภณัฑ ์ระบบงาน และการบริการที่ยอดเยี่ยม โดยมีป๊ัมความรอ้นที่เป็นสญัลกัษณข์องเรา เป็นเครื่อง

ยืนยนั 


