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บทที ่6
การผลติ (Production)

ในระบบการผลิตของธุรกิจจะมีปจจัยในเรื่องของตนทุน คุณภาพ เวลา เขามาเกี่ยวของ ดังนั้น
เราจงึตองใหความสำคญักบัการบรหิารสิง่เหลานี ้ซึง่ในการบรหิารเราจะตองคำนงึถงึเรือ่งตางๆ ไมวาจะเปน
เรือ่งของความปลอดภยั การออกแบบผงัโรงงาน การวางแผนและควบคมุการผลติ การบรหิารสนิคาคงคลงั ฯลฯ
เพราะสิง่ตางๆ เหลานีล้วนแตจะมผีลทำใหการผลติหรอืการดำเนนิงานของธรุกจิเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ถาหากบรหิารสิง่เหลานีไ้มดกีอ็าจจะมผีลทำให ตนทนุสงูขึน้ สนิคาไมไดมาตรฐาน ไมมคีณุภาพ
และทำใหเสียเวลา ดังนั้นเราจึงตองใหความสำคัญในเรื่องตางๆ เหลานี้เพื่อมุงหวังที่จะลดตนทุนการผลิต
ใหต่ำทีส่ดุ ผลติสนิคาทีม่คีณุภาพและใชเวลาทีผ่ลติอยางคมุคา เพือ่ธรุกจิจะไดมผีลกำไรมากขึน้

1. ระบบการบรหิารความปลอดภยั (Safety)
ในปจจบุนัธรุกจิตางๆ ไดมกีารนำเทคโนโลยใีหมๆ  เขามาใชในการทำงานมากขึน้ เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลและทำใหมีผลผลิตที่สูงขึ้น จากการนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช ถาหากผูปฏิบัติงาน
ไมมคีวามร ูความเขาใจ ความชำนาญในการใช กอ็าจจะทำใหเกดิอบุตัเิหตแุละอนัตรายในการทำงานได

ดังนั้นการศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจึงมีความสำคัญและมีความจำเปนที่ผูบริหารหรือ
เจาของกจิการควรใหความสนใจและใหความสำคญัในเรือ่งของการบรหิารความปลอดภยั

1.1 ความหมายของการบรหิารความปลอดภยั
การบริหารความปลอดภัย หมายถึง กรรมวิธีเกี่ยวกับการวางแผน (Planning) การจัดองคกร

(Organizing) การจดับคุลากร (Staffing) การเปนผนูำ (Leading) และการควบคมุ (Controlling) เพือ่ใหบรรลุ
วตัถปุระสงคของความปลอดภยัทีก่ำหนดขึน้ โดยความรวมมอืของพนกังานและใชทรพัยากรทีม่อียนูัน้

1.2 แนวคดิพืน้ฐานของการบรหิารความปลอดภยั
การบรหิารความปลอดภยัทีด่จีะมลีกัษณะดงันี ้คอื มกีารปฏบิตังิานดวยความปลอดภยั เปนระบบ

อยางตอเนื่อง เสริมสรางความปลอดภัยไปสูกระบวนการผลิต จูงใจใหพนักงานมีสวนรวมในการทำกิจกรรม
ดานความปลอดภยัและมกีารปฏบิตังิานเพือ่ความปลอดภยัตามขอกำหนดของกฎหมาย เปนตน
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นายจางหรอืผบูรหิารมสีวนสำคญัทีจ่ะทำใหเกดิความสำเรจ็ในการปฏบิตังิานดงักลาว โดยมแีนวคดิ
พืน้ฐานในการทีจ่ะทำใหการดำเนนิการสำเรจ็ได ดงันี้

1.2.1 ผลการผลติปลอดภยั (Safe production) คอื การบรหิารทีม่งุหมายทีจ่ะใหผลผลติสำเรจ็ออก
มาโดยปราศจากการบาดเจบ็หรอืความสญูเสยี

1.2.2 การปองกนัทีต่นเหต ุ(Prevention-at-source) คอื การบรหิารการดำเนนิงานเพือ่ ลด ขจดั หรอื
ปองกันที่ตนเหตุ เพราะหากไดทำการปองกันแกไขสภาพงานตางๆ ตั้งแตเริ่มตนแลวก็จะทำใหโอกาส
ในการเกดิอบุตัเิหตอุนัตรายลดนอยลง

1.2.3 ขอบเขตการดำเนนิงาน คอื การบรหิารงานทีม่งุจะแกไขหรอืกำหนดกจิกรรมความปลอดภยั
วาจะใหครอบคลมุหนวยงานใดบาง หรอืไมครอบคลมุหนวยงานใดบาง

1.2.4 การคาดการณถงึความเปนไปไดของการเกดิอบุตัเิหตแุละอนัตรายคอื การบรหิารงาน ทีม่งุที่
จะแกไขปญหาจากการคาดการณวาสถานประกอบการประเภทเดยีวกบัของตนเคยเกดิปญหาในเรือ่งใดหรอืมี
โอกาสเกดิการบาดเจบ็ สญูเสยีในเรือ่งใด ซึง่เหตกุารณเหลานีส้ามารถสบืคนหรอืคนหาและควบคมุปองกนัได

1.2.5 การแกไขทีเ่หตอุืน่เมือ่พบวาไมสามารถแกไขทีต่วับคุคลได เชน การแกไขสภาพแวดลอมใน
การทำงานหรอืสภาพของงานใหปลอดภยัเสยีกอนแทนทีจ่ะแกไขทีต่วับคุคล (ซึง่แกไขยาก)

1.2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการแกไขสาเหตจุากอาการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื การบรหิารงานทีแ่กไขตาม
อาการหรือสิ่งที่พบเห็น เชน พบการกระทำที่ไมปลอดภัยของลูกจาง พบสภาพของการทำงานที่ลอแหลม
เสีย่งภยัหรอืพบวามกีารเกดิอบุตัเิหตอุนัตราย เปนตน

ดงันัน้แนวคดิพืน้ฐานทัง้ 6 ประการนีส้ามารถนำมาใชในการบรหิารงานไดโดยการนำมาผสมผสาน
ใหเหมาะสม เพราะแตละงานจะมคีวามเกีย่วของกนัแบบลกูโซ

1.3 แนวคดิการปองกนัควบคมุอบุตัเิหตแุละอนัตราย
แนวคดิสำคญัๆ ทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและควบคมุการเกดิสภาวะอนัตราย มดีงันี้
1.3.1 อบุตัเิหตเุปนสิง่ทีป่องกนัได
1.3.2 เจาของหรือผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการจะตองมีความจริงจังที่จะจัดใหมี ความ

ปลอดภยั
1.3.3 สาเหตกุารปองกนัจะมาจากสภาวะอนัตรายตางๆ ทีม่อียใูนการทำงานหนึง่ๆ และสวนใหญแลว

อบุตัเิหตจุะเกดิจากสาเหตหุรอืสภาวะอนัตรายหลายๆ สิง่รวมกนั
1.3.4 การปองกนัอบุตัเิหตเุปนงานทีต่องทำกนัเปนทมี
1.3.5 ควรกำหนดและตัง้องคกรความปลอดภยัในสถานประกอบการ
1.3.6 การดำเนนิงานตางๆ ของงานความปลอดภยัจะตองกระทำและอยใูนความรบัผดิชอบของหนวย

งานหลกั
1.3.7 วธิกีารดำเนนิงานความปลอดภยัทีจ่ะไดผลด ีนอกจากจะตองทำงานเปนทมีแลว การมสีวน

รวมของผปูฏบิตังิานกเ็ปนสิง่ทีส่ำคญั
1.3.8 วิธีการที่จะใชในการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย ควรประกอบดวยวิธีการทาง

วศิวกรรมศาสตร วธิทีางการบรหิารจดัการ วธิทีางเออรกอนอมกิส (Ergonomic) และจติวทิยาในการทำงาน
ประกอบกนัดวย

1.3.9 การดำเนนิการเพือ่ปองกนัการเกดิอบุตัเิหตไุมใชเปนการลงทนุโดยสญูเปลา
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1.4 หลกัการจดัความปลอดภยัในการทำงาน
ในการดำเนนิงานดานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในโรงงานอตุสาหกรรมนัน้เปนการทำงานทีม่ี

ขอบขายของงานกวางขวาง มคีวามยากลำบากในการดำเนนิการใหบรรลถุงึวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว ผทูีม่หีนาที่
รบัผดิชอบเพยีงลำพงั ไมสามารถจะทำงานใหสำเรจ็ลลุวงไปไดแตจะตองอาศยัความรวมมอืจากผปูฏบิตังิาน
ทกุคน จะเหน็ไดวาในสถานประกอบการหนึง่ๆ  จะประกอบไปดวยคนทีม่คีวามแตกตางกนั เชน ระดบัการ
ศกึษา เพศ อาย ุและศาสนา เปนตน

แนวคิดในเรื่องการจัดการดานความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานวาตองจัดองคกรอยางไร
หนวยงานใดมลีกัษณะครอบคลมุงานอะไรบาง เพราะเทาทีผ่านมานัน้การจดัการในแตละแหงจะแตกตางกนัไป
ขึน้อยกูบัประสบการณของแตละบรษิทัทีเ่คยผานมาหรอืขึน้อยกูบัเทคโนโลยทีีไ่ดรบัมา แลวนำมาประยกุตใช
กบับรษิทัของตนเอง แตโดยสรปุขอบขายของงานทัง้หมดจะไมมคีวามแตกตางกนัมากนกั อาจมกีารลดหรอืเพิม่
งานบางอยางเขาไป ขึ้นอยูกับความจำเปน หลักการจัดการดานความปลอดภัยของโรงงานมีองคประกอบที่
สำคญั  ดงัตอไปนี้

1.4.1 นโยบาย ซึง่นโยบายดานความปลอดภยัตองเดนชดั ผบูรหิารจะตองเปนผกูำหนดใหชดัเจน
เขียนไวเปนลายลักษณอักษรและประชาสัมพันธใหทราบกันอยางทั่วถึง ลักษณะของนโยบายจะตองไมกวาง
เกนิไปแตตองใชไดครอบคลมุผปูฎบิตังิานทกุระดบั จะตองเขยีนใหชดัเจน ใชภาษาทีเ่ขาใจงายและมคีวามเปน
รปูธรรม เพือ่ใหสามารถนำไปปฏบิตัไิด

1.4.2 การจดัองคการ สำหรบัการจดัองคการดานความปลอดภยันัน้ จะขึน้อยกูบัลกัษณะของบรษิทั
เชน ขนาด จำนวนพนกังาน ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผปูฏบิตังิาน หนาทีแ่ละงานทีไ่ดรบัมอบหมาย เชน ดาน
ความปลอดภยั การควบคมุสิง่แวดลอม ดานการแพทยวศิวกรรมและงานสรางความสมัพนัธระหวางพนกังาน
การจดัองคการนัน้อาจเกีย่วของกบัผทูีม่หีนาทีด่แูล โรงงานใหญอาจจะมพีนกังานทีม่คีวามร ูความสามารถเปน
จำนวนมากพอสำหรับดูแลงานตางๆ ที่แบงหนาที่ไวอยางครบถวนแตถาเปนโรงงานขนาดเล็กอาจจะมีเพียง
ผปูระสานงานคนเดยีวทำหนาทีเ่กอืบทกุอยางหรอือาจใชวธิจีางทีป่รกึษามาดแูลและใหคำปรกึษาเปนครัง้คราว
เทานัน้อยางไรกต็ามองคกรนีเ้มือ่ตัง้ขึน้มาแลวกย็งัตองพยายามสรางขายงานหรอืสรางความสมัพนัธ เพือ่การ
ประสานงานกบัหนวยงานหรอืองคกรทีเ่กีย่วของ เชน หองปฏบิตักิาร ฝายซอมบำรงุ โรงพยาบาลทีเ่กีย่วของ
เปนตน ขายงานทีก่ลาวถงึนัน้อาจอยใูนรปูของคณะกรรมการดานความปลอดภยั (Safety committee) กไ็ด
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1.4.3 บคุลากร สำหรบับคุลากรทีท่ำงานในฝายความปลอดภยัและสิง่แวดลอมนัน้จะตองมคีณุสมบตัิ
ทีเ่หมาะสมทีจ่ะสามารถดำเนนิการไดอยางด ีมปีระสทิธภิาพ บคุลากรฝายความปลอดภยันัน้ หากทำงานใน
โรงงานทัว่ไป อยางนอยจะตองมคีวามรคูวามสามารถในการตระหนกัถงึปญหา การประเมนิขนาดของปญหา
และสามารถควบคมุปองกนัอนัตรายจากการทำงานได ปกตแิลวตองเปนผทูีไ่ดรบัการยอมรบัจากทางราชการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรงงาน จะตองมีวุฒิการศึกษาในสาขานั้นหรือผูที่มีใบอนุญาต
ควบคมุโรงงานโดยตรง ในโรงงานขนาดใหญตองเปนผทูีศ่กึษามาทางดานนีโ้ดยตรงแตโรงงานขนาดเลก็อาจ
จะเลอืกผทูีไ่ดรบัการอบรมเฉพาะทางดานนีห้รอืผมูปีระสบการณมาทำงาน โดยมทีีป่รกึษาเฉพาะทางจากภาย
นอกองคกรมาดแูลอกีระดบัหนึง่ ซึง่ทีป่รกึษาดงักลาวอาจจะทำ หนาทีต่ดิตามแนะนำวธิกีารดำเนนิการทีถ่กูตอง
หรอืใหมาทำการแกไขงานบางอยางทีเ่กนิกวาขดีความสามารถในการทำงานของบคุลากรในฝายนี้

1.4.4 การจดัการดานสารเคมใีนโรงงาน ซึง่เปนเรือ่งทีส่ำคญัทกุโรงงานมกีารใชสารเคมจีำเปนทีจ่ะตอง
มมีาตรการการควบคมุปองกนัทีด่ ีเชน

1) การจดัระบบคลงัขอมลูดานสารเคม ีในการทำงานดานความปลอดภยันัน้จำเปนตองมบีนัทกึ
ไวเพือ่เปนการเตรยีมการในการปองกนัเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิขึน้มา ขอมลูดงักลาวจะตองมรีายละเอยีดเพยีงพอ
เชน ชือ่สารเคมทีีใ่ชทัง้หมดมวีธิกีาร หรอืกระบวนการการใช วธิกีารเกบ็อยางไร ในรปูใด เมือ่ใชแลวจะเปลีย่น
ฟอรมไปในรูปใด เมื่อเปนผลผลิตจะได สารเคมีตัวใหมใดหรือไม ผูปฏิบัติงานมีการจับตองสัมผัสอยางไร มี
อนัตรายหรอืขอหามในการปฏบิตัอิยางไรบาง เปนตน ซึง่รายการตางๆ เหลานีจ้ะตองจดัเกบ็และมกีารปรบัปรงุ
ใหทนัสมยัอยเูสมอ ถามกีารเปลีย่นแปลงระบบการจดัเกบ็กค็วรใชระบบทีไ่มยงุยากซบัซอนมากจนผปูฏบิตังิาน
ทัว่ไปใชไมเปน ในปจจบุนัอาจนำเอาระบบคอมพวิเตอรมาใชเปนเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลูตางๆ เหลานี ้เมือ่
ตองการใชกเ็รยีกมาใชไดทนัที

2) การจดัการเกีย่วกบัการสมัผสัสารอนัตราย สารเคมทีีเ่ปนพษินัน้ โดยทัว่ไปแลว วธิกีารเกบ็
รักษา จับตองเคลื่อนยายจะมีวิธีการมาตรฐาน ถาไมมีกำหนดไวก็ใหกำหนดขึ้นมาใช โดยอาจกำหนดตาม
กฎหมายหรือขอบังคับของทองถิ่น หากไมมีกำหนดไวก็ตองกำหนดตามหลักวิชาการ แนวทางในการจัด
เกีย่วกบัเรือ่งนีน้ัน้จะตองอาศยัความรวมมอืจากทกุๆ ฝาย ตลอดจนหนวยราชการทีเ่กีย่วของ

3) ระบบการตรวจสอบและเฝาระวงั เปนการตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัเกีย่วกบัการสมัผสัสารทีเ่ปน
อนัตรายหรอืตรวจวดัระดบัอนัตรายตางๆ จากสิง่แวดลอมทัง้ทางเคม ีชวีวทิยาและดานกายภาพนัน้ เปนเรือ่ง
จำเปนสำหรบัโรงงานมาก โดยเฉพาะโรงงานทีม่กีารใชสารเคมทีีเ่ปนพษิ ซึง่ลกัษณะการเฝาระวงันีจ้ะประกอบ
ไปดวยระบบเกบ็ตวัอยาง วเิคราะหตวัอยางและระบบเตอืนภยัทีส่ามารถใหผคูวบคมุหรอืผสูมัผสัรโูดยตรง ซึง่
ระบบนีจ้ะมคีวามสามารถในการวดัทีล่ะเอยีดออนและเทีย่งตรงมากนอยขนาดใดนัน้ขึน้อยกูบัชนดิของสิง่ทีเ่รา
จะตรวจสอบวาตองเปนระบบตลอดเวลา เชน เครือ่งมอืตรวจสอบระบบกาซรัว่ ทดสอบควนัหรอืเปลวไฟ เปนตน
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1.4.5 การจดัการดานสิง่แวดลอมในการทำงานทางดานกายภาพ ตองมกีารควบคมุ ปองกนัไมใหพนกั
งานตองสมัผสัเกนิกวาขดีทีจ่ะเปนอนัตรายได ไดแก

1) การปองกนัอนัตรายจากเสยีงดงัทีเ่กดิจากการทำงานนัน้ เปนเรือ่งจำเปนในการทำงานในโรง
งานอตุสาหกรรม ผปูฏบิตังิานทกุคนมโีอกาสทีจ่ะไดรบัเสยีงทีด่งัผดิปกต ิ อนัเนือ่งมาจากกระบวนการผลติหรอื
กระบวนการทำงานตลอดเวลา เสยีงดงัเหลานัน้อาจจะดงัเกนิกวามาตรฐาน เมือ่ผปูฏบิตังิานตองสมัผสันานๆ
อาจจะทำใหภาวะการไดยนิของผปูฏบิตังิานเสือ่มลงได บรษิทัจงึควรมโีครงการปองกนัอนัตรายจากการสมัผสั
เสยีงดงัระหวางการทำงาน เชน มกีารตรวจวดัระดบัเสยีงภายในโรงงานวาเกนิมาตรฐานเพยีงใด มกีารตรวจ
วดัการไดยนิของผปูฏบิตังิานเปนประจำ เพือ่หาแนวทางควบคมุระดบัความดงัของเสยีง

2) การปองกนัอนัตรายจากความรอนและการแผรงัสใีนโรงงานอตุสาหกรรมทีส่ภาพการทำงาน
ที่รอนเกินไป ตลอดจนการที่ผูปฏิบัติงานตองไดรับรังสีความรอนอยูเสมอๆ จะไปขัดขวางและทำลาย
ประสทิธภิาพการทำงานของผปูฏบิตังิานในโรงงานทีอ่ยใูนกระบวนการผลติ ถาหากไมมกีารเตรยีมการทีด่แีลว
ผูปฏิบัติงานจะมีความเครียดเนื่องจากภาวะแวดลอม     ดังกลาว ผูรับผิดชอบจะตองมีการจัดการในเรื่อง
เหลานี้ เชน มีการตรวจวัดสภาพความรอน การแผรังสีและหาจำนวนคนที่ตองสัมผัส ตลอดจนหาแนวทาง
ควบคมุปองกนัอนัตรายอนัอาจจะเกดิขึน้เอาไวลวงหนา

1.4.6 การควบคมุดานวศิวกรรม เปนการหาวธิกีารหรอืแนวทางดานวศิวกรรมเพือ่ควบคมุอนัตราย
จากการทำงานหรอืควบคมุสิง่แวดลอมทีเ่ปนพษิภยั โดยเปาหมายสำคญัของการแกไขปญหาทีต่รวจพบในการ
ควบคมุทางดานวศิวกรรมนีจ้ะเปนวธิกีารทีด่ใีนการควบคมุไมใหเกดิอนัตรายจากการทำงานหรอืควบคมุแหลง
แพรกระจายของสารอนัตรายไมใหมโีอกาสแพรกระจายไปภายนอก ผปูฏบิตังิานกจ็ะไมมโีอกาสสมัผสักบัสาร
อนัตราย การควบคมุทางดานวศิวกรรมนัน้จะใหเกดิผลดตีองอาศยัความรวมมอืจากหลายๆ วชิาชพี เชน วศิวกร
นกัวทิยาศาสตรและเจาหนาทีค่วามปลอดภยั เชน การออกแบบตดิตัง้อปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร

1.4.7 การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนเรื่องสำคัญที่ทุกโรงงาน
จะตองมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีเพราะเปนสิง่ทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัผปูฏบิตังิาน เชน การเลอืกใชใหเหมาะสม
กับสภาพงานวิธีการใชที่ถูกตอง วิธีการเบิกจาย วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษา เปนตน อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุปกรณชวยหายใจหรืออุปกรณปองกันอันตรายจากการหายใจนั้น
จำเปนตองมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีถาบรหิารการใชไมถกูตองแลว อาจกอใหเกดิอนัตรายตอผใูชได

1.4.8 การฝกอบรมผปูฏบิตังิาน เปนสิง่จำเปนในการทำงานในโรงงานอตุสาหกรรม   ทกุแหงเพราะ
การฝกอบรมนัน้ เปนการทำเพือ่เพิม่ทกัษะความร ูความชำนาญและประสทิธภิาพของผปูฏบิตังิานดานความ
ปลอดภยันัน้ผปูฏบิตังิานจะตองไดรบัการอบรม ย้ำเตอืน เพิม่เตมิ    อยเูสมอ การอบรมนัน้ผทูีร่บัผดิชอบจะตอง
เลอืกใหเหมาะสมกบัผปูฏบิตังิานทัง้ในดานเนือ้หา รปูแบบและแหลงความรทูีจ่ะจดัหามาให สวนในเรือ่งเนือ้หา
ควรจะเปนเนือ้หาทีเ่กีย่วของกบั     ผปูฏบิตังิานโรงงาน โดยการพจิารณาถงึความตองการของผปูฏบิตังิาน
และเปาหมายของบรษิทัเปนหลกั
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1.4.9 ผูรับเหมา คือ การดูแลผูที่ไมใชผูปฏิบัติงานของบริษัทแตทำงานใหกับบริษัท ในฐานะผู
รบัเหมาชวงทำงาน ซึง่ปจจบุนับรษิทัหลายๆ บรษิทัไดใชวธิกีารทำงานแบบนีม้ากขึน้ เนือ่งจากการควบคมุงาย
เมื่อทำผิดสัญญาก็สามารถเลิกจางไดทันทีและยังไมตองรับผิดชอบ สวัสดิการของผูปฏิบัติงานเหลานั้น
เนือ่งจากมบีรษิทัผรูบัเหมากอสรางรบัผดิชอบอยแูลว แตในทางปฏบิตับิรษิทักม็กัจะหนคีวามรบัผดิชอบไมพน
เนือ่งจากถาเกดิอบุตัเิหตแุละ การบาดเจบ็ขึน้มาแลว ภาพพจนสวนรวมกเ็ปนภาพพจนของบรษิทั ถาเกดิกรณี
แบบนีข้ึน้มา มกัจะถกูมองวาบรษิทัไมใหความสนใจดแูลผปูฏบิตังิาน ปจจบุนักฎหมายแรงงานไทยกเ็ริม่บงัคบั
ใชผจูางเหมาใหดแูลไปถงึผรูบัเหมาชวงทำงาน ไมใชเฉพาะแตลกูจางของบรษิทัเทานัน้ ฉะนัน้โครงการดแูล
ดานความปลอดภยั ของบรษิทัจงึไมควรทีจ่ะละเลยผปูฏบิตังิานกลมุนีไ้ป

1.4.10 การบรกิารทางดานอาชวีเวชศาสตรและทางดานการแพทย ในการบรกิารทางดานการแพทย
สำหรบัโรงงานอตุสาหกรรมโดยทัว่ไปแลวเปนการเตรยีมการสำหรบัรบัเหตกุารณปลายเหต ุเนือ่งจากมาตรการ
การควบคมุปองกนัอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็และ โรคอนัเนือ่งมาจากการทำงานไมไดผลเตม็ทีห่รอืมาตรการนัน้
ด ีแตการปฏบิตัติามมาตรการไมดกีจ็ะนำไปสกูารเกดิอบุตัเิหตแุละโรคจากการทำงานไดเชนกนั การเตรยีมการ
ทางดานการแพทยจงึเปนสิง่จำเปนอยางหนึง่ โดยทัว่ไปแลวบรษิทัมกัจะไมเตรยีมงานนีไ้วกบัโรงงานหรอืบรษิทั
เองแตมักจะอาศัยความรวมมือจากภายนอก เชน สถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่มีความสามารถในการ
บรกิารใหกบัผปูฏบิตังิานของบรษิทั ซึง่ขอบเขตการบรกิารกจ็ะตกลงกนัไปตามภาวะความจำเปน การเตรยีม
การโดยจดัใหมหีนวยงานทางการแพทยโดยตรงในบรษิทันัน้ มกัจะไมนยิมทำเนือ่งจากตองเสยีคาใชจายสงูและ
หาแพทยเฉพาะทางทีม่คีวามรดูานโรคจากการทำงานในโรงงานอตุสาหกรรมมาประจำยาก ในโรงงานเองอาจ
จะใชบุคคลที่มีอยูและมีความรูดานนี้มาทำหนาที่ในการตรวจคัดเบื้องตน ถาพบวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสเปน
โรคจากการทำงานกจ็ดัสงใหแพทยตรวจอยางละเอยีดตอไป

1.4.11 การเกบ็รวบรวมและการบนัทกึรายงาน ของขอมลูตางๆ ทีเ่กีย่วของ จะตองทำอยางสมบรูณ
เพยีงพอทีจ่ะใชประโยชนได ปจจบุนังานเกบ็รวบรวมนีม้วีธิกีารตางๆ มากมาย เชน ใชระบบสำนกังานและระบบ
คอมพวิเตอร เปนตน ซึง่ตองหาบคุลากรทีส่ามารถทำงานดานนีม้าทำโครงการเฉพาะ สรางระบบจดัเกบ็และ
รายงานผลใหสามารถใชไดทันทีที่ตองการ สำหรับขอมูลที่ควรเก็บรวบรวมอาจประกอบดวย ระบบการผลิต
รายชือ่สารเคม ีบนัทกึรายงานอบุตัเิหต ุบตัรสขุภาพอนามยั รายละเอยีดของฝาย รายละเอยีดผปูฏบิตังิานและ
ผเูกีย่วของทัง้หมด วธิคีวบคมุปองกนั รายละเอยีดเกีย่วกบัเหตกุารณหรอือบุตัเิหตทุีเ่กดิในอดตี ผลการวเิคราะห
แหลงขอมลูตางๆ ทีบ่รษิทัอาจมคีวามจำเปนตองใช เชน รายชือ่ผชูำนาญการเฉพาะดานทีบ่รษิทัตองการจะ
ขอความรวมมอืชวยเหลอื สถาบนัทีเ่กีย่วของกบังานดานนี ้ขอมลูเกีย่วกบัสารเปนพษิ หรอืไวไฟ สารทีร่ะเบดิ
ได วธิกีารควบคมุเพลงิทีถ่กูตอง ขอมลูดานผลกระทบจากสิง่แวดลอมโรงงาน เปนตน
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1.4.12 การจดัสวสัดกิารดานสขุภาพอนามยัของผปูฏบิตังิาน เปนองคประกอบทีส่ำคญัเพราะการให
สวสัดกิารของโรงงานนัน้ นบัวาเปนการเพิม่ขวญัและกำลงัใจใหกบัผปูฏบิตังิานอยางหนึง่และเปนองคประกอบ
ทีส่ำคญัอนัหนึง่ในการทีผ่ปูฏบิตังิานจะพจิารณาไดวาบรษิทัใหความสนใจดแูลพนกังานมากนอยเพยีงใด เชน
การจดัน้ำดืม่สะอาดให การจดัหองสขุาอยางเพยีงพอ สะอาด จดัหองเปลีย่นเครือ่งแตงตวั ยานพาหนะรบัสง
บริการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การฉีดยาปองกันโรค การสุขาภิบาลโรงงาน ตลอดจนการเยี่ยม
บานพนกังาน การจดัสถานทีพ่กัผอน เชน สนามกฬีา เปนตน

1.4.13 การเตรยีมการเกีย่วกบัภาวะฉกุเฉนิ ในโรงงานขนาดใหญหรอืโรงงานทีต่องทำงานภายใต
ภาวะความเสีย่งตอการเกดิอบุตัภิยัรายแรง เชน โรงกลัน่น้ำมนั อตุสาหกรรมพลาสตกิ เปโตรเคม ีโรงงานทีม่ี
การใชสารไวไฟหรอืโรงงานผลติสารเคมนีัน้ ภาวะการทำงานอาจจะทำใหเกดิการระเบดิ เพลงิไหม สารเคมทีี่
เปนพษิรัว่ไหลออกมาสภูายนอก ดงัเหตกุารณ  ทีเ่กดิขึน้ในอดตี ทีท่ำใหเกดิการสญูเสยี การบาดเจบ็ลมตาย
กนัมาก ซึง่ไมใชเกดิกบัผปูฏบิตังิานภายในบรษิทัเองเทานัน้ เหตกุารณนัน้ยงัอาจสงผลกระทบถงึประชาชนใน
รศัมทีีอ่ยภูายนอก โรงงาน การตอส ูควบคมุอบุตัภิยัทีเ่กดิขึน้ การอพยพผปูฏบิตังิานและผคูนทีอ่ยรูอบๆ ให
พนรศัมคีวามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ การเตรยีมการทีด่จีะชวยลดความสญูเสยีการบาดเจบ็ลมตายลงไดเปนอยางมาก
แผนการตางๆ ควรจะมกีารชีแ้จงใหผปูฏบิตังิานทกุคนไดรบัทราบและทำการ    ฝกซอมเปนประจำเพือ่ใหเกดิ
ความเคยชนิเมือ่เกดิเหตกุารณแลวจะไดไมเกดิการสบัสนหรอืตกใจกลวัจนทำอะไรไมถกู

1.4.14 การวจิยัและพฒันา การทำงานในโรงงานอตุสาหกรรมโดยทัว่ไปนัน้ การวจิยัและพฒันานัน้
มไิดสามารถเพือ่เพิม่ผลผลติหรอืเพิม่คณุภาพของสนิคาเทานัน้ ในดานความปลอดภยักม็คีวามจำเปนทีจ่ะตอง
ทำเพือ่พฒันาทกัษะ ความชำนาญ วธิกีารทำงานทีป่ลอดภยั วจิยัถงึสาเหตหุรอืความผดิพลาดทีเ่กดิจากการ
ทำงาน แนวทางในการปรบัปรงุแกไข วจิยัดานทีเ่กีย่วของกบัผปูฏบิตังิานเอง ดานการควบคมุสิง่แวดลอมทีเ่ปน
พษิ เปนตน โดยทัว่ไปบรษิทั อาจจะมหีนวยงานทีท่ำหนาทีน่ีโ้ดยเฉพาะหรอือาจขอใหหนวยงานจากภายนอก
เขามาทำการศกึษาวจิยัใหเปนครัง้คราวตามความจำเปนหรอืตามหวัเรือ่งทีต่องการ
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1.5 เทคนคิความปลอดภยัในการทำงาน
การทำงานดานความปลอดภยั โดยเฉพาะเกีย่วกบัโครงการปองกนัอบุตัเิหตจุากการทำงานนัน้จะมี

จดุมงุหมาย 2 ประการดวยกนั คอื เพือ่จดัสถานทีท่ำงานใหปลอดภยัและเพือ่จดัระบบการทำงานใหปลอดภยั
จากจดุมงุหมายสองประการนีเ้องนำไปสกูารดำเนนิกจิกรรมดานความปลอดภยัตางๆ เชน การตรวจ

ความปลอดภัย การสำรวจอันตรายตางๆ การสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุอุบัติเหตุ การตรวจดูแลรักษา
เครือ่งจกัร การใหคำแนะนำ การแขงขนัดานความปลอดภยั การฝกอบรมสมัมนา การใชอปุกรณปองกนัอนัตราย
สวนบคุคล การปองกนัอคัคภียั เปนตน

จะเหน็วา กจิกรรมทีด่านความปลอดภยัระบมุานัน้ จะชวยในการแกปญหาเกีย่วกบัการเกดิอบุตัเิหตุ
จากการทำงาน  แนวคดิพืน้ฐานทีน่ำไปสโูครงการปองกนัอบุตัเิหตจุากการทำงาน เทคนคิดานความปลอดภยั
ทีจ่ะใหการทำงานดานความปลอดภยับรรลถุงึความมงุหมายทีต่ัง้ไวประกอบดวยเทคนคิ 13 ประการ ไดแก

1.5.1 การออกแบบโรงงานหรือเครื่องจักรที่ปลอดภัย ซึ่งโรงงานหรือเครื่องจักรนั้นเปนตนตอของ
อนัตรายทัง้ปวงทีจ่ะกอใหเกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็ในขณะทีท่ำงาน เชนถาออกแบบโรงงานไมเหมาะสม
เมื่อเกิดไฟไหมก็ไมสามารถดับไฟหรือหนีไฟได หรือเครื่องจักรที่ออกแบบมาใชงานแลวไมสามารถติดตั้ง
อปุกรณปองกนัใหคนงานทำงานไดอยางปลอดภยัได ระบบการตรวจทัง้ในและนอกโรงงานตองวางแผนไวกอน
สำนกังานทีต่ดิตอตองสะดวกตอการตดิตอ เปนตน

1.5.2 การเลอืกสถานทีต่ัง้หรอืปลกูสรางโรงงานทีเ่หมาะสม ทำเลทีต่ัง้โรงงานนัน้นอกจากจะตองคำนงึ
ถึงความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและภูมิประเทศแลวตองคำนึงถึงดานความปลอดภัยของ
โรงงาน ผปูฏบิตังิานดวย การคมนาคมตองสะดวกอยใูนแหลงทีเ่หมาะสมไมกอความเดอืดรอนรำคาญแกชมุชน
เปนตน ระหวางกอสรางโรงงานตองควบคมุใหเปนไปตามแบบแปลน เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในการทำงาน
ตอไป

1.5.3 การวางแผนตดิตัง้เครือ่งจกัรทีป่ลอดภยั เครือ่งจกัร เครือ่งมอืทีอ่อกแบบมาดทีกุอยางไมใชหมาย
ความวาจะปลอดภยั ตองระมดัระวงัเกีย่วกบัการตดิตัง้ ถาไมถกูตองจะนำไปสกูารทำงานทีไ่มปลอดภยั เชน
เครือ่งจกัรตัง้ชดิกนัเกนิไปหรอืวางอยางสบัสน ไมเปนระเบยีบ จงึควรจะตองมกีารวางผงัโรงงาน เปนตน

1.5.4 การเลือกเครื่องมืออุปกรณประกอบในการทำงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยเครื่องมือ
เครื่องใชตองเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน ตองมีประสิทธิภาพดี มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล เปน
เครื่องอำนวยความสะดวก ผอนแรงใหคนงานใชปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการฝกอบรมการใช
เครือ่งมอืและอปุกรณตางๆ เหลานัน้ ใหกบัผปูฏบิตังิานกอนทีจ่ะมกีารใช เชน หมอไอน้ำ อปุกรณไฟฟา อปุกรณ
ความดนัตางๆ หรอืเครือ่งมอืเกีย่วกบัการเคลือ่นยายวสัดตุางๆ เปนตน

1.5.5 กำหนดการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงงาน เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณตางๆ อยางมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เชน การนำเอาวธิกีารบำรงุรกัษาทวผีลมาใชเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการทำงาน

1.5.6 ควบคุมสภาพแวดลอมในการทำงานใหดีที่สุด เชน มีการระบายอากาศที่ดีแสงสวาง
เหมาะสม สภาพความรอนปกต ิเสยีงไมดงัเกนิไป เปนตน
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1.5.7 มีระบบการฝกอบรมผูปฏิบัติงานกอนเขาทำงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบุคลากรที่ดี
มีประสิทธิภาพในการทำงาน คัดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับสภาพของงานเพราะ
ตอไปถาหากจะมกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติกจ็ะสามารถยกระดบัพนกังานหรอือาจจะมกีารสงเสรมิให
ผปูฏบิตังิานขึน้มาอยใูนระดบัสงูขึน้ได

1.5.8 ใหจดัระบบความปลอดภยัในโรงงานขึน้ มกีารสรางนโยบายดานความปลอดภยัและกฎระเบยีบ
ในการทำงานขึน้

1.5.9 วางแนวทางในการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการยายงานและการ
เปลีย่นงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ผปูฏบิตังิานทีม่คีวามร ูความสามารถ

1.5.10 การบรหิารหรอืการจดัหาอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคล จะตองมกีารวางระบบไวใหดี
เลอืกอปุกรณทีด่มีปีระสทิธภิาพกอนวธิกีารใช การบำรงุรกัษาทีถ่กูตอง

1.5.11 เลือกใชวิธีการที่ดีปลอดภัยที่สุดใหผูปฏิบัติทำงาน เมื่อแนนอนแลวก็จัดทำเปนคูมือการ
ปฏบิตังิาน

1.5.12 มีการทบทวนวิธีการทำงานเปนประจำ เพื่อใหการทำงานนั้นถูกตองตามกฎหมายบังคับ
งานนัน้สามารถปฏบิตัไิดอยางมปีระสทิธภิาพ เพือ่การปรบัปรงุวธิกีารทำงาน ใหดขีึน้ หาทางลดอนัตรายจาก
การใชสารเคมทีีเ่ปนพษิโดยหาสิง่ทดแทนทีด่กีวา หาวธิกีารและเทคโนโลยใีหมๆ  มาใชในการทำงาน

1.5.13 ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ รายงานผลเกีย่วกบัอบุตัเิหตใุหกบัหนวยตางๆ ไดรบั
รหูรอืสรางขายงานเกีย่วกบัความปลอดภยั เชน คณะกรรมการความปลอดภยัในระดบัตางๆ เปนตน

เทคนคิการทำงานดานความปลอดภยัทัง้ 13 ประการทีก่ลาวมานี ้ถาหากสามารถดำเนนิการไดแลวจะ
ทำโครงการความปลอดภยัสามารถบรรลจุดุมงุหมายทัง้ 2 ประการไดคอื ทำใหเกดิระบบการทำงานทีป่ลอดภยั
ในขณะเดยีวกนั สถานทีท่ำงานกจ็ะปลอดภยั เพราะมกีารวางแผนปองกนัมาตัง้แตเริม่ตน

ในการจดัสถานทีท่ำงานใหปลอดภยันัน้ตองอาศยัเทคนคิขอที ่1 ถงึ ขอที ่6 ซึง่ไดแก การออกแบบ
โรงงานหรือเครื่องจักรที่ปลอดภัย การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การวางแผนติดตั้งเครื่องจักร การเลือก
เครือ่งมอือปุกรณทีเ่หมาะสม การบำรงุรกัษาโรงงานเครือ่งจกัรทีด่แีละการควบคมุสภาพแวดลอมในการทำงาน
ใหปลอดภยั

สำหรบัเทคนคิขอที ่7 ถงึขอที ่13 นัน้ จะชวยในการจดัระบบระเบยีบเกีย่วกบังานดานความปลอดภยั
ในโรงงานใหสามารถดำเนนิไปไดอยางดมีปีระสทิธภิาพ
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1.6 วธิกีารจดัการดานการปองกนัอบุตัเิหตจุากการทำงาน
การวางแผนดำเนินการดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแกไขปญหาของโรงงาน

เกีย่วกบัการเกดิอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็ รวมถงึปญหาจากสภาพแวดลอมในการทำงานทีผ่ดิปกตไิป การแกไข
ปญหาดานความปลอดภยัในการทำงานของโรงงานตางๆ นัน้ จำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีารวางแผนดำเนนิการ
อยางมรีะบบ ระเบยีบและมแีบบแผน เนือ่งจากการดำเนนิงานเหลานีจ้ะมขีอจำกดัหลายประการในเรือ่งทีเ่กีย่ว
ของกบับคุลากร เทคนคิในการดำเนนิการและงบประมาณ เปนตน

วัตถุประสงคหลักของการวางแผนควบคุมปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงาน คือ การ
ควบคมุอนัตรายจากการทำงานเพือ่หาทางลดสถติอิบุตัเิหตหุรอืกำจดัสาเหตขุองอบุตัเิหตุ

1.7 หนาทีข่องฝายบรหิารจดัการในโครงการดานความปลอดภยั
การทำงานในโรงงานอตุสาหกรรมนัน้ ในการบรหิารหรอืการจดัองคกรโดยทัว่ไปจะมกีารแบงระดบั

ตามความรบัผดิชอบของงาน ฝายบรหิารโดยทัว่ไปนัน้หมายถงึ เจาของกจิการหรอืผบูรหิารระดบัสงู และผบูรหิาร
ระดบักลางๆ ซึง่ในโครงการดานความปลอดภยันัน้ถาหากผบูรหิารไมใหความสนใจ ไมสนบัสนนุแลวยากทีจ่ะให
โครงการดานความปลอดภัย ดำเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากผูบริหารจะทำหนาที่ในการ
ควบคมุนโยบายตางๆ การจดัสรรงบประมาณใหมาใชในกจิการดานความปลอดภยั โดยทัว่ไปแลวฝายจดัการ
หรอืผบูรหิารนัน้ถอืเปนตวัจกัรสำคญัในการดำเนนิการดานความปลอดภยั หนาทีส่ำคญัดานความปลอดภยัของ
ฝายบรหิาร ไดแก

1.7.1 ตองกำหนดนโยบายความปลอดภยั ผบูรหิารตองเริม่ทำในเรือ่งของนโยบายกอนเพราะถาโรง
งานขาดนโยบายดานนีแ้ลวงานทกุๆ อยางกไ็มสามารถดำเนนิตอไปได นโยบายทีต่ัง้ไวตองสามารถนำไปสกูาร
ปฏบิตัไิดอยางดี

1.7.2 จัดสภาพแวดลอมใหผูปฏิบัติงานทำงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพและถูกตองตามกฎหมาย
บังคับ ซึ่งเปนหนาที่หลักสำคัญอยางหนึ่งที่เจาของกิจการจะตองควบคุมสภาพเครื่องจักร โรงงานใหอยูใน
สภาพทีด่ ีในบรรยากาศการทำงานตองไมมปีญหาเกีย่วกบัมลภาวะสิง่แวดลอมเกนิกวาขดีกำหนดของกฎหมาย
เครือ่งจกัรตองปลอดภยั

1.7.3 มีการกระจายอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย เนื่องจากผูบริหาร
สวนใหญจะไมมเีวลามากนกัเพราะตองดแูลงานหลายอยางโดยเฉพาะเกีย่วกบัการผลติ งานความปลอดภยัจงึ
ควรมอบหมายใหมีผูดูแลโดยตรงอยานำไปฝากกับงานใดไว เพราะจะทำใหขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
ผูรับผิดชอบจะตองมีอำนาจหนาที่ในการทำงานนี้อยางคลองตัวสามารถตัดสินใจแทนเจาของกิจการไดใน
บางสวนทีต่องการความสำเรจ็
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1.7.4 จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย นอกจากผูรับผิดชอบงานความปลอดภัยโดยตรงแลวทาง
โรงงานควรจะจัดหาเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในดานนี้มาดำเนินการในกิจกรรมตางๆ ดานความ
ปลอดภยั ซึง่ผทูีจ่ะมาเปนเจาหนาทีค่วามปลอดภยัไดนัน้จะตองเปนผทูีเ่รยีนมาโดยตรงหรอืผทูีผ่านการฝกอบรม
ของหนวยงานทีร่บัผดิชอบหรอืผทูีท่ำงานดานนีม้านานคณุสมบตัขิองผทูีจ่ะมาทำงานดานนีไ้ดนัน้ สามารถดไูด
จากประกาศกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วของกบัเจาหนาทีค่วามปลอดภยั

1.7.5 จัดใหมีการศึกษาการฝกอบรมและสัมมนาดานความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสรมิสรางทศันคตทิางดานความปลอดภยั ใหความร ูสรางความชำนาญในการปฏบิตังิาน ใหผปูฏบิตังิานสามารถ
ทำงานไดอยางปลอดภยัมากทีส่ดุ

1.7.6 จดัการตรวจโรงงานดานความปลอดภยั โดยการตดิตามใหผปูฏบิตังิานของโรงงานไดชวยกนั
ตรวจสอบดานความปลอดภัยอยูเปนประจำเพื่อปองกันไมใหมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือ
ถาพบสาเหตทุีอ่าจกอใหเกดิอบุตัเิหตกุร็บีทำการปรบัปรงุแกไข กอนทีจ่ะเกดิเหตกุารณตางๆ ลกุลามไป

1.7.7 ใหความสนบัสนนุกจิกรรมตางๆ ดานความปลอดภยั เชน จดังบประมาณในการดำเนนิงาน
ใหอยางเหมาะสมกบัสภาพ สงเสรมิกจิกรรมตางๆ จดันทิรรศการ

1.7.8 ตดิตามผลงานความปลอดภยัอยางสม่ำเสมอ ถาหากวาไดพบสิง่ทีแ่ปลกใหมกน็ำมาเสนอให
กบัผรูบัผดิชอบนำไปทดลองปฏบิตัติอไป

1.8 การจดัการสภาพแวดลอมและควบคมุจดุอนัตรายในสถานประกอบการ
จากแนวทางการวางโครงการดานความปลอดภยันัน้ การจดัสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและปลอดภยั

กบัผปูฏบิตังิานมากทีส่ดุและการหาแนวทางในการควบคมุเครือ่งจกัร อปุกรณตางๆ ทีใ่ชในการผลติใหอยใูน
สภาพเรียบรอยปลอดภัยเปนสิ่งจำเปนสำหรับการดำเนินโครงการดานนี้ เพราะวาเครื่องจักรและ
สิ่งแวดลอมของการทำงานนั้น ถือวาเปนตนตอหรือแหลงกำเนิดของภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคน
ในขณะปฏบิตังิาน ถามกีารควบคมุทีแ่หลงกำเนดิได ถอืวาเปนวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ แนวทางในการ
ควบคุมแบงออกเปน 2 วิธีการหลักคือ หาทางกำจัดจุดหรือแหลงที่เปนอันตรายตอการทำงานและกำจัด
สภาพแวดลอมทีเ่ปนอนัตราย

1.8.1 หาทางกำจดัจดุหรอืแหลงทีเ่ปนอนัตรายตอการทำงาน หมายถงึ การควบคมุที ่ตวัเครือ่งจกัร
อปุกรณไมใหมจีดุบกพรองหรอืจดุอนัตรายอยหูลายอยาง เชน

1) จดัหาอปุกรณปองกนัอนัตราย ในเครือ่งจกัรอปุกรณทีเ่กีย่วกบัการผลตินัน้ตองออกแบบตดิ
ตัง้อปุกรณปองกนัทีม่ปีระสทิธภิาพในการปองกนัอนัตราย ทัง้นีอ้ปุกรณปองกนัอนัตรายนัน้จะตองไมเปนตวัลด
ประสทิธภิาพในการทำงาน

2) การจดัความเปนระเบยีบเรยีบรอยของโรงงาน โดยการควบคมุดแูลเรือ่งความสะอาด ความ
เปนระเบยีบของโรงงานเปนเรือ่งสำคญั ควรมกีารใชกจิกรรมตางๆ ทีจ่ะมาเปนเครือ่งชวยสนบัสนนุในการดแูล
รกัษาโรงงานใหสะอาดและปลอดภยั
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3) การขนยายวสัดอุปุกรณตางๆ ตองทำอยางปลอดภยั ทำตามกำหนดกฎเกณฑทางวชิาการ
4) การบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรอปุกรณ มโีปรแกรมการจดัการเกีย่วกบัเครือ่งจกัรอปุกรณ โดยเฉพาะ

การบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรใหอยใูนสภาพทีป่ลอดภยัมากทีส่ดุ
5) การดแูลเครือ่งจกัร เชน การตดิตัง้อปุกรณประกอบสายดนิตางๆ
6) ดแูลพืน้โรงงานใหสะอาดปลอดภยั ปฏบิตังิานโดยไมมกีารลืน่หกลม

1.8.2 การกำจดัสภาพแวดลอมทีเ่ปนอนัตราย เปนองคประกอบสำคญัของการทำงานผปูฏบิตังิาน
จะทำงานไดมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว สภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน
ตลอดชวงระยะเวลาการทำงานของผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจสัมผัสกับสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ทางดานเคมี
ทางดานชีววิทยาและการจัดสภาพงาน เปนตน ซึ่งสภาพแวดลอมเหลานี้ถาหากวาไมควบคุม ใหดีแลวจะ
กอใหเกดิปญหาตอสขุภาพรางกายของผปูฏบิตังิาน ในการกำจดัสภาพแวดลอมทีเ่ปนอนัตรายโดยทัว่ไปอาศยั
หลกัการควบคมุทีแ่หลงกำเนดิทางผานของอนัตรายหรอืควบคมุทีผ่ปูฎบิตังิานเอง เชน

1) การควบคมุมลพษิและสารเคมเีปนพษิตาง ๆ ทีถ่กูปลอยออกมาจากระบวนการผลติ ตองมี
การศกึษาอยางละเอยีดกอนทีจ่ะวางแนวทางในการควบคมุ

2) การควบคุมสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ เชน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน ความรอน
การแผรงัสคีวามรอน เปนตน

3) การควบคมุสภาพการทำงานใหเอือ้อำนวยตอการทำงานอยางมปีระสทิธภิาพ
4) การควบคมุสภาพแวดลอมทางชวีวทิยา เชน เกีย่วกบัการตดิเชือ้ตางๆ เปนตน

1.9 การจดัการเกีย่วกบัผปูฏบิตังิานดานความปลอดภยั
การจัดการดานผูปฏิบัติงานเปนเรื่องสำคัญคอนขางจะยุงยาก เนื่องจากตองทำงานกับคน ผูที่

รับผิดชอบจะตองใหความสนใจ อดทนในการทำกิจกรรมดานความปลอดภัย ถาหากวากิจกรรมดานนี้
ไมไดรบัความสนใจและไมไดรบัความรวมมอืแลว ยากทีจ่ะทำใหโครงการดำเนนิตอไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ
หลกัการจดัการดานผปูฏบิตังิานมดีงัตอไปนี้

1.9.1 คัดเลือกผูปฏิบัติงานใหทำงานไดอยางเหมาะสมกับสภาพรางกายจิตใจของเขา ใหมีการ
ปรับตัวกอนเขาทำงาน และควรจะตองดูเกี่ยวกับความถนัดในการทำงานดวย ควรมีการตรวจสุขภาพ
อยางละเอยีดกอนใหเขาทำงาน เพือ่หาความบกพรองและโรคประจำตวัของผปูฏบิตังิาน

1.9.2 มกีารสบัเปลีย่นโยกยายงาน ในโครงการดานความปลอดภยันัน้บางโอกาสตองมกีารยายงาน
เพือ่ความเหมาะสม ไมใหเกดิความเบือ่หนายตอการทำงานหรอืในรายทีต่รวจพบโรคประจำตวักต็องยายออก
มาจากงานประจำ
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1.9.3 การกระตนุใหผปูฏบิตังิานไดตืน่ตวัในเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัในการทำงานโดยกจิกรรม
นีต้องทำอยางตอเนือ่งและตองใหผปูฏบิตังิานมสีวนรวมกจิกรรมตางๆ ดวยจงึจะบรรลวุตัถปุระสงค กจิกรรม
ดงักลาว ไดแก

รปูที ่6.1 ปายประกาศในเรือ่งความปลอดภยั
1) การโฆษณาเผยแพรในรูปของปายประกาศเปนวิธีที่นิยมใชกันมากในการสงเสริมความ

ปลอดภยัถงึแมจะเปนวธิกีารทีเ่กาแกลาสมยัยากทีจ่ะทำใหผปูฏบิตังิานสนใจและนำไปสสูาเหตขุองอบุตัเิหตทุี่
แทจรงิแตกย็งัเปนวธิกีารทีใ่ชกนัอยางกวางขวาง โดยเฉพาะประเทศทีก่ำลงัพฒันา มหีลกัการสรางและใช คอื

(1) ใบปดหรอืโปสเตอรมทีกุรปูแบบ เชน ประเภททีเ่ปนวชิาการ ประเภทขบขนั ประเภทสราง
ความนากลวั ใหคำแนะนำแสดงอนัตรายเฉพาะขอหาม ขอปฏบิตัหิรอืจงูใจใหคำแนะนำแสดงอนัตรายเฉพาะ
ขอหาม ขอปฏบิตัหิรอืจงูใจ เปนตน การใชนัน้ตองเหมาะสมกบัสภาพของสงัคม เพราะอาจจะนำไปสทูศันคติ
ทางบวกหรือทางลบก็ได โปสเตอรอาจจะเปน ขอความ ภาพถาย ภาพวาดก็ได ควรติดในที่ที่ผู
ปฏบิตังิานตองอยปูระจำ เชน บรเิวณทำงานมผีแูนะนำวาไมควรตดิในหองอาหาร ปายโฆษณาประชาสมัพนัธ
ควรจะมสีสีะดดุตา ควรจะตดิใหอยใูนระดบัสายตาและควรเปลีย่นทกุ ๆ 1-2 สปัดาห

(2) ภาพยนตร วดีทิศัน และสไลด แตกตางกบัโปสเตอร เพราะวาสามารถสรางความเขาใจ
ใหกบัผปูฏบิตังิานไดตลอดเรือ่ง แสดงเหตแุละผลทีต่ดิตามมาไดอยางตอเนือ่งใชเกีย่วกบัการแกปญหาเกีย่วกบั
อบุตัเิหตไุดอยางดี

2) การแขงขัน ใชหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับมนุษยที่ชอบการแขงขัน เชน
แขงขนัดานความปลอดภยั ระหวางแผนก ฝายหรอืโรงงาน ซึง่ความสำเรจ็ไมใชอยทูีช่ยัชนะแตอยทูีก่ารลดสถติิ
อุบัติเหตุ

3) การแสดงนทิรรศการ จะชวยใหผปูฏบิตังิานคนุเคยกบัอนัตรายและวธิกีำจดัอนัตรายอยางใกล
เคยีงความจรงิ ทัง้อาจจะมกีารจดัภายในหรอืจดัในทีส่าธารณะอาจจะเปน ชนดิเคลือ่นทีห่รอืในโรงงานเอง โดย
จดัมงุสปูญหาความปลอดภยัและแนวทางในการปองกนัอยางเดนชดั

4) สิ่งพิมพ เอกสารสิ่งพิมพจะใชไดดีกับผูปฏิบัติงานที่มีการศึกษาในระดับหนึ่งที่สามารถ
อานหนงัสอืออก สิง่พมิพอาจจะอยใูนรปูของนติยสาร จลุสาร ใบปลวิตางๆ หรอืคมูอืความปลอดภยั รายงาน
ตางๆ เปนตน
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ตารางที ่6.1 แสดงแนวทางในการฝกอบรมดานความปลอดภยั

กลมุบคุคล แนวทางการอบรม
1. ผปูฏบิตังิานใหม ปฐมนเิทศ ใหรจูกับรษิทัในเรือ่งตาง ๆ เชน

- การบงัคบับญัชา
- องคกรทีเ่กีย่วของ
อบรมวิธีการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด
- มปีระสทิธภิาพสงูสดุ
- ปลอดภยั
- วธิกีารทำงาน ขัน้ตอนการทำงานทีป่ลอดภยั

2. ผปูฏบิตังิานเกา อบรมฟนฟูวิชาการ
อบรมตามความตองการของหนวยงาน

3. ผปูฏบิตังิานทีต่องเปลีย่นงาน วธิกีารทำงานตามมาตรฐานทีก่ำหนดไว (On the job training)***

4. กลมุผปูฏบิตังิานทีท่ำงานประจำ กระตุนใหปฏิบัติเปนประจำ
- ประชมุกลมุยอย แกปญหา
- ประชมุสัน้ ๆ 5 นาท ีกอนทำงาน
- การทำงานทมี

5. ผปูฏบิตังิานทัว่ ๆ ไป เมื่อมีความตองการเกิดขึ้น
- ตามสถานการณ เหตกุารณเพือ่เพิม่ทกัษะหรอืแกปญหาทีเ่กีย่วของ
- โปรแกรมเสรมิพเิศษ เชน การใชคอมพวิเตอร
- สรางประสบการณเพิม่ขึน้
- เตรยีมตวัรบัเหตกุารณฉกุเฉนิ

***หมายเหตุ
On the job training คือการฝกอบรมที่ไดวางแผนไวแลวเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถของ

ผปูฏบิตังิานใหสมบรูณครบถวนตามมาตรฐานกำหนด
Off the job training คือ การฝกอบรมนอกเหนือไปจากงานในหนาที่ที่ผูปฏิบัติงาน กำลัง

ปฏบิตัอิยู

5) การสงเสรมิความปลอดภยัเปนวธิกีารปลกูฝงเกีย่วกบัความปลอดภยัใหแกผทูีป่ฏบิตังิาน เชน
จดัวนัหรอืสปัดาหความปลอดภยัในระดบัโรงงาน อาจจะมงุเนนเฉพาะเรือ่ง ปกตแิลวรฐัและองคการจะชวยสนบั
สนนุดวย เปนตน

1.9.4 การฝกอบรมดานความปลอดภยัใหกบัผปูฏบิตังิาน เปาหมายของการฝกอบรมนัน้ ตองตัง้ไว
กอนใหแนนอนวาตองการใหอบรมหรอืสมัมนานำไปสเูปาหมายใดหรอืผลของการฝกอบรมนัน้จะนำไปใชในการ
ใด โดยทัว่ไปในการ จดัการฝกอบรมจะมเีปาหมายเพือ่นำไปส ูเหตกุารณ กระบวนการทีต่อเนือ่งกนัจนสมัฤทธิ
ผลตามเปาหมายทีว่างไว สำหรบัแนวทางการฝกอบรมภายในโรงงานนัน้ สรปุไดดงัตาราง 6.1
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1.10 ความหมายและความสำคญัของอปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร
ในโรงงานอตุสาหกรรมเกอืบทกุประเภทจะตองมกีารใชเครือ่งจกัรในกระบวนการผลติตาง ๆ  ดงันัน้

เครื่องจักรจึงนับวาเปนปจจัยหลักของแทบทุกสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรชวยให
การผลิตดำเนินการไปไดอยางรวดเร็วและไดผลิตภัณฑสำเร็จรูปตามที่ตองการ ดังนั้นในประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรือ่ง ความปลอดภยัในการทำงานเกีย่วกบัเครือ่งจกัร จงึไดใหคำจำกดัความของเครือ่งจกัรไวดงันี้

เครือ่งจกัร หมายถงึ สิง่ทีป่ระกอบดวยชิน้สวนหลายชิน้ สำหรบัใหกอกำเนดิพลงังานเปลีย่นหรอื
แปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกำลังน้ำ ไอน้ำ หรือพลังลม แกส  ไฟฟาหรือพลังงานอื่น
อยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางรวมกนัและหมายความรวมถงึ เครือ่งอปุกรณ ไฟลวลี พลุเล สายพาน เพลา
เกยีร หรอืสิง่อืน่ทีท่ำงานสมัพนัธกนัและรวมถงึเครือ่งมอืกลดวย

ในการผลติสนิคาหรอืผลติภณัฑใดๆ ในโรงงานอตุสาหกรรมนัน้ไมสามารถใชเครือ่งจกัรประเภทตางๆ
ไดตามลำพงัจะตองมคีนเปนผดูแูลหรอืทีเ่รยีกวาผปูฏบิตังิาน ซึง่จะตองทำงานรวมอยกูบัเครือ่งจกัรซึง่มกีารหมนุ
การตดั การเฉอืน การอดั ฯลฯ ตลอดเวลา การทำงานของเครือ่งจกัรดงักลาวนีไ้ดกอใหเกดิอนัตรายการบาด
เจบ็ตางๆ ใหแกผปูฏบิตังิาน ดงันัน้จงึม ี    ความจำเปนตองมอีปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร (Ma-
chine Guarding) ซึ่งหมายถึงสวนประกอบที่ติดตั้งมากับเครื่องจักร หรืออาจสรางขึ้นภายหลัง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเครื่องจักร อุปกรณปองกันอันตราย
เหลานี ้     นอกจากจะชวยปองกนัอนัตรายใหกบัผปูฏบิตังิานแลวยงัชวยปองกนัอนัตรายใหกบัผทูีอ่ย ูในบรเิวณ
ใกลเคียงดวย

ดงันัน้อปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรหรอืเครือ่งปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรจงึหมายถงึ สิง่
ใดๆ กต็ามทีส่งผลใหเครือ่งจกัรมลีกัษณะหรอืคณุสมบตัทิีป่ลอดภยัตอการปฏบิตังิานอยางปกต ิโดยไมมผีลตอ
สมรรถนะในการทำงานและเปนการเพิม่ผลผลติของเครือ่งจกัรนัน้หรอืมผีลตอความชำนาญของผปูฏบิตังิานกบั
เครือ่งจกัรนัน้ซึง่มหีนาทีส่ำคญัคอื

1) ปองกนัอนัตรายจากการสมัผสักบัสวนของเครือ่งจกัรทีม่กีารหมนุหรอืเคลือ่นทีไ่ดโดยตรง เชน
สวนที่สงถายพลังงาน ไดแก เกียร พุลเล สายพาน ขอตอ เฟองตางๆ หรือใบเลื่อย ใบมีดตัดเฉือน
เปนตน

2) ปองกันอันตรายจากกระบวนการผลิต เชน เศษวัสดุกระเด็น หรือของเหลวกระเด็นถูก
ผปูฏบิตังิาน เชน การหลอม การเจาะ กลงึหรอืเจยีรนยั เปนตน

3) ปองกันอันตรายจากความบกพรองของเครื่องจักร เชน ระบบสายไฟฟาชำรุด ตอไว
ไมถกูตอง เครือ่งจกัรทรดุโทรมขาดการบำรงุรกัษา การใชเครือ่งจกัรทีผ่ดิวตัถปุระสงค เปนตน

4) ปองกนัอนัตรายเนือ่งจากความบกพรองความพลัง้เผลออนัเนือ่งมาจากความวติกกงัวล ความ
เหนือ่ยลาหรอืประมาทเลนิเลอของผปูฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัรนัน้
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1.11 ประเภทของเครือ่งจกัรทีจ่ำเปนตองใชอปุกรณปองกนัอนัตราย
เครือ่งจกัรทีใ่ชในกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ เชน โรงงานปมโลหะ โรงงานทอผา

โรงงานหลอหลอมโลหะ โรงสขีาว โรงงานน้ำตาล โรงงานประกอบรถยนต เปนตน เครือ่งจกัรทีใ่ชในโรงงาน
เหลานีจ้ำแนกออกไดเปน 3 ประเภท คอื

1.11.1 เครือ่งตนกำลงั เปนเครือ่งจกัรทีใ่ชผลติหรอืเปลีย่นพลงังานรปูหนึง่ไปเปนอกี รปูหนึง่ เชน
มอเตอรไฟฟาสำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องตนกำลังอื่นๆ อีก
เชน หมอไอน้ำ เครือ่งยนต เปนตน

1.11.2 เครือ่งสงกำลงั คอื อปุกรณทีใ่ชสงผานกำลงัจากเครือ่งตนกำลงัไปใชงานอืน่ตอไป เชน เพลา
สายพาน โซ เฟอง ทอลมอดัตางๆ เปนตน

1.11.3 เครื่องจักรทำการผลิต เปนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตตางๆ เชน เครื่องเจาะ เครื่องอัด
เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องใส เลื่อย เปนตน เครื่องจักรเหลานี้ลวนทำการผลิตสิ่งตางๆ จากวัตถุดิบหรือ
ชิน้งานใหกลายเปนผลติภณัฑ

เครื่องจักรที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากที่กลาวมาทั้ง 3 ประเภทนี้แลวยังจำแนก
เครือ่งจกัรออกไดตามลกัษณะของการเคลือ่นไหวและลกัษณะของการทำงานโดยมรีายละเอยีดดงันี้

1) ลกัษณะการเคลือ่นไหวของเครือ่งจกัร จำเปนตองใชอปุกรณปองกนัอนัตรายแบงออกไดเปน
การหมุนรอบตัวเอง การหมุนแลวเกิดจุดหนีบ จุดบีบ และการเคลื่อนที่แบบสลับไปมา ซึ่งมีรายละเอียด
ตอไปนี้

(1) การหมนุรอบตวัเอง สวนตางๆ ของเครือ่งจกัรทีม่กีารหมนุนัน้ยอมกอใหเกดิอนัตรายได
ทัง้นัน้ กลไกทีม่กีารหมนุนีม้กัใชกบัการสงแรงของเครือ่งจกัร อนัตรายทีเ่กดิขึน้คอื เพลาทีห่มนุไปอยางชาๆ
จะดงึเอาเสือ้ผาทีใ่สอยางหลวมๆ เนค็ไท เสนผมทีไ่มไดรวบเกบ็ไวใหเรยีบรอย เขาไปในเครือ่งจกัร กอใหเกดิ
อนัตรายแกผปูฏบิตังิานหรอืผทูำใกลเครือ่งจกัรได เครือ่งจกัรทีม่สีวนประกอบของ เฟอง พลุเล ไฟลวลี ลกูรอก
สายพาน  ยอมทำใหเกดิอนัตรายไดทัง้นัน้และถาสวนประกอบเหลานีม้ตีวันอต สลกัเกลยีว รอยบากหรอืมผีวิ
ขรขุระ กจ็ะทำใหเกดิอนัตรายไดมากยิง่ขึน้

รปูที ่6.2 แสดงการหมนุรอบตวัเอง (ตามลกูศร) ของเพลาและพลุเล ซึง่จำเปนตองมี
อปุกรณปองกนัอนัตราย

ทีม่า  :  Concepts and Techniques of Machine Safeguarding 1980.
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(2) การหมุนแลวเกิดจุดหนีบ จุดบีบ เมื่อมีสวนประกอบของเครื่องจักรตั้งแต 2 อยาง
มาทำงานดวยกนั เชน เมือ่มเีพลา 2 ทอน มาทำงานแบบสมัผสักนั หมนุไปในทศิทางตรงกนัขามโดยแกนของ
เพลานั้นขนานกัน เพลาทั้ง 2 อาจแตะกันหรืออยูหางกันเล็กนอยเมื่อหมุนไปก็จะเกิดจุดหนีบหรือจุดบีบขึ้น
ซึง่อวยัวะรางกายคนหรอืสิง่ของอาจถกูดงึเขาหาจดุนีแ้ละจะถกูบดหรอืรดีไปดวยตวัอยางของกลไกประเภทนี้
ไดแก ลกูกลิง้ โซกบัเฟอง สายพานกบัพลุเล เฟองกบัเฟอง

รปูที ่6.3 แสดงจดุอนัตรายทีเ่กดิการหมนุของสวนประกอบของเครือ่งจกัรทีก่อใหเกดิจดุหนบี จดุ
บบี ซึง่จำเปนตองมอีปุกรณปองกนัอนัตราย

ทีม่า  :  Engineering Design for The Control of Workplace Hazard, 1987.

นอกจากจดุหนบีหรอืจดุบบีเกดิจากกลไกการหมนุของสวนประกอบทัง้สองแลวจดุอนัตรายดงักลาว
นั้นยังอาจเกิดขึ้นไดจากการหมุนของสวนประกอบหนึ่ง โดยอีกสวนประกอบหนึ่งอยูกับที่ ดังเชนกลไกของ
การหมนุเครือ่งเจยีร การขนถายแบบสกร ูเครือ่งผสมวสัดแุหง เครือ่งบดแบบตางๆ ดงัรปูขางลางนี้

รปูที ่6.4 แสดงจดุอนัตรายทีเ่กดิจากจดุหนบี จดุบบี ของกลไกทีม่กีารหมนุทบัสวนทีอ่ยกูบัที่
ทีม่า  :  Engineering Design for The Control of Workplace Hazard, 1987.
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(3) การเคลือ่นทีแ่บบสลบัไปมา คอื การเคลือ่นทีข่องเครือ่งจกัรแบบกลบัไป - กลบัมา ทาง
ซาย - ขวา เชน การเคลือ่นทีข่องลกูสบูหรอืแทนเลือ่นของเครือ่งจกัร เชน เครือ่งใสเลือ่ยโลหะ เครือ่งจกัรไอ
น้ำ การเคลือ่นทีด่งักลาวอาจกอใหเกดิอนัตรายได เชน การกระแทกกบัอวยัวะของรางกายได ดงัรปูที ่6.5

รปูที ่6.5 แสดงการเคลือ่นทีข่องเครือ่งจกัรแบบไป-มา ทีจ่ำเปนตองมอีปุกรณปองกนัอนัตราย
ทีม่า  :  Concepts and Techniques of Machine Safeguarding, 1980.

2) ลักษณะการทำงานของเครื่องจักร เครื่องจักรที่จำเปนตองมีอุปกรณปองกันอันตรายฯ
แบงออกตามลักษณะการทำงานของเครื่องจักรไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีลักษณะการทำงานเปน
แบบตดัและเปนแบบการอดั ดงัจะไดอธบิายตอไปนี้

(1) การตัดบริเวณอันตรายคือ บริเวณที่ชิ้นงานกับสวนของเครื่องจักรที่ทำงานอยู
เชน เครื่องตัดแบบกิโยติน เครื่องเจียระนัย เครื่องบด เครื่องกลึง เครื่องปาดหนา ใบเลื่อย อันตรายจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดแก การบาดเจ็บที่อวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน นิ้วมือ มือ แขน เปนตน สะเก็ดจาก
ชิน้งาน กระเดน็เขาสตูา บรเิวณใบหนา เครือ่งจกัรทีท่ำงานในลกัษณะดงักลาวแลวดงัรปูที ่6.6 นี้

รปูที ่6.6 เครือ่งจกัรประเภทตางๆ ทีใ่ชตดัซึง่จำเปนตองใชอปุกรณปองกนัอนัตราย
ทีม่า  :  1.  Engineering Design for The Control of Workplace Hazard, 1987.

2. Safety and Health for Industrial/Vocational Education for Supervisors and Instructors NIOSH/
OSHA, 1981.
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(2) การอัดดวยเครื่องอัดหรือเครื่องปมเปนเครื่องจักรที่ใชในการอัดขึ้นรูป ตัด ปม
เจาะร ูดดังอ ฯลฯ แผนโลหะตางๆ หรอืปมวสัดตุางๆ เชน หนงั พลาสตกิ เปนตน ผลติภณัฑหลายๆ อยาง
ในชวีติประจำวนั เชน หมอขาว ชอนสอม ชิน้สวนรถยนตหรอืกระปอง ฯลฯ กต็องอาศยัเครือ่งปมในการผลติ
ทัง้สิน้ สถติอิบุตัเิหตทุีเ่กดิจากเครือ่งปมมอีตัราคอนขางสงู มปีระมาณถงึ 50%ของอบุตัเิหตทุัง้หมดสวนใหญ
จะเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มือและนิ้วมือ ดังนั้นเครื่องจักรที่มีการทำงานในลักษณะนี้จึงจำเปนตองมีอุปกรณ
ปองกนัอนัตราย เชน เครือ่งอดั (ดงัรปูที ่6.7)

รปูที ่6.7 แสดงเครือ่งอดัทีจ่ำเปนตองใชอปุกรณปองกนัอนัตราย
ทีม่า  :  Concepts and Techniques of Machine Safeguarding, 1980.

จะเห็นไดวาเครื่องจักรประเภทตางๆ มีลักษณะของการเคลื่อนไหวและลักษณะของการทำงาน
ทีก่อใหเกดิอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็มากมาย ดงันัน้เครือ่งจกัรทีใ่ชในงานอตุสาหกรรมจงึจำเปนตองมแีละใชอปุกรณ
ปองกนัอนัตรายฯ เพือ่ปองกนัอบุตัเิหตใุหแกผทูีป่ฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัร เพราะวาการปองกนัอบุตัเิหตนุัน้ไม
สามารถกระทำได โดยการฝกสอน อบรม แนะนำ ใหแกผปูฏบิตังิานเพยีงอยางเดยีวแตจะตองมกีารวางมาตรการ
ปองกนัไวดวย ในกรณขีอง เครือ่งจกัร มาตรการทีส่ำคญัเพือ่ปองกนัอบุตัเิหตนุัน้ กค็อืการมแีละใชอปุกรณปองกนั
อนัตรายจากเครือ่งจกัรนัน่เอง

1.12 หลกัการออกแบบและเลอืกวสัดทุีใ่ชสรางอปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร
อปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรจะตองไดรบัการออกแบบใหสามารถปองกนั อบุตัเิหต ุอนัตราย

ตางๆ ใหแกผทูีป่ฏบิตังิาน โดยอาศยัหลกัเกณฑในการออกแบบอปุกรณปองกนัอนัตรายฯ ดงันี้

1.12.1 ปองกนัการสมัผสักบัจดุอนัตรายของเครือ่งจกัร คอื จะตองสามารถปองกนั แขนหรอือวยัวะ
สวนอืน่ใดของรางกายไมใหสมัผสักบัจดุอนัตรายของเครือ่งจกัรทีก่ำลงัทำงานอย ูเชน ใชอปุกรณปองกนัอนัตราย
ชนดิปดกัน้หมดหรอืเปนแบบมรีะบบควบคมุไมใหเครือ่งจกัรทำงานถาหากมสีิง่แปลกปลอมเขาไปอยใูนบรเิวณ
อนัตรายของเครือ่งจกัรนัน้

1.12.2 มคีวามมัน่คงแขง็แรง อปุกรณปองกนัอนัตรายฯ จะตองมคีวามมัน่คง แขง็แรง ทนทานตอ
การใชงานปกตแิละมกีารบำรงุรกัษานอยทีส่ดุ ถาหากมคีวามแขง็แรงของเนือ้วสัดทุีใ่ชทำไมเพยีงพอแลว เมือ่
ถกูกระทบกระแทกอาจจะแตกเปนชิน้สวนเลก็ๆ ซึง่อาจเปนอนัตรายตออุปกรณตางๆ เชน ฟนเฟอง ภายใน
เครือ่งจกัรได นอกจากนีจ้ะตองยดึตดิกบัเครือ่งจกัร อยางมัน่คง ไมสามารถถอดหรอืดงึออกไดโดยงาย
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1.12.3 ตองปลอดภัยและเอื้ออำนวยตอการหลอลื่นและการตรวจซอมแซม อุปกรณ ปองกัน
อนัตรายจากเครือ่งจกัรตองออกแบบใหผปูฏบิตังิานสามารถหยอด น้ำมนัหลอลืน่เครือ่งจกัร โดยไมตองถอด
อปุกรณปองกนัอนัตรายออกเสยีกอน ภาชนะบรรจนุ้ำมนัหลอลืน่ อาจอยใูนอปุกรณปองกนัอนัตราย หรอือาจอยู
ภายนอกอปุกรณปองกนัอนัตรายแตมทีอเลก็ๆ สำหรบันำน้ำมนัหลอลืน่เขาสเูครือ่งจกัรได ดงันัน้ผปูฏบิตังิาน
จึงไมจำเปนตองเปดอุปกรณปองกันอันตรายออกเพื่อใช มือ แขนฯ เขาสูบริเวณที่อาจทำใหเกิดอันตรายได
สำหรับอุปกรณปองกันอันตรายที่มีลักษณะเปนฝาครอบปดก็จะตองออกแบบใหมีบานพับ ติดเอาไวสำหรับ
ยกปด-เปดซึง่ดกีวาชนดิถอดออกไดเลย เพราะผปูฏบิตังิานอาจยกถอดออกและไมประกอบตดิเปนฝาครอบปด
เหมอืนดงัเดมิอกี

1.12.4 ไมเปนสาเหตใุหเกดิอนัตรายอยางใหม ตองออกแบบอปุกรณปองกนัอนัตราย โดยไมใหมสีวน
ทีจ่ะทำใหเกดิอนัตรายตอผปูฏบิตังิาน เชน มขีอบทีแ่หลมคม ขรขุระ เปนรอยหยกั เปนฟนหรอืเปนเหลีย่ม เพราะ
ลักษณะเชนนี้จะกอใหเกิดอันตรายหรือเกิดบาดแผลตางๆ แกผูปฏิบัติงานไดและตองยึดอุปกรณปองกัน
อนัตรายฯ ใหแนนหนาไมใหมสีวนทีย่ืน่ออกมา        ซึง่อาจสัน่ เคลือ่นไหวขณะเครือ่งจกัรทำงานซึง่อาจกอให
เกดิอนัตรายไดเชนกนั

1.12.5 ตองไมขัดขวางตอการปฏิบัติงาน อุปกรณปองกันอันตรายที่ดีจะตองออกแบบใหผู
ปฏบิตังิานทำงานไดอยางสะดวก ไมขดัขวางตอการทำงาน เพราะถาเปนเชนนัน้ผปูฏบิตังิานอาจถอดอปุกรณ
ปองกันอันตรายฯ ออกเพราะทำใหเสียเวลาในการทำงาน ดังเชนโรงงานเย็บผาที่ออกแบบอุปกรณปองกัน
อนัตรายปองกนัเขม็บนจกัรเยบ็ผา มใิหเยบ็ถกูมอืผปูฏบิตังิาน โดยทำเปนปลอกโลหะหมุปลายเขม็สงูพนจาก
พืน้ลางเพยีงเทากบัความหนาของผาทีจ่ะลอดเขาไปใตเขม็เทานัน้ ทำใหผปูฏบิตังิานปลอดภยัจากการทีน่ิว้มอื
จะถกูเขม็เยบ็ผาแตปลอกหมุปลายเขม็นีบ้งัรรูอยดายและทำใหมองไมเหน็ขณะทีเ่ยบ็ผา ดงันัน้ผปูฏบิตังิานจงึ
ดงึอปุกรณปองกนัอนัตรายนีอ้อกจากเขม็เยบ็ผาและไมใชอกีตอไป

1.12.6 สามารถปองกนัอนัตรายใหกบัผทูีอ่ยใูกลเคยีงเครือ่งจกัร จะตองออกแบบใหอปุกรณปองกนั
อนัตรายนัน้สามารถปองกนัใหกบัผทูีเ่ดนิไปมาหรอืผทูีอ่ยใูกลเคยีงกบัเครือ่งจกัรนัน่กค็อืถงึแมวาจะชวยปองกนั
อันตรายใหกับผูปฏิบัติงานแลวยังตองคำนึงถึงผูที่เขาใกลกับเครื่องจักรนั้นดวย ดังเชนกรณีของเด็กที่เขามา
วิง่เลนในโรงงานทีม่เีครือ่งจกัรใชสายพาน แตผปูฏบิตังิานไมคอยปฏบิตังิานในบรเิวณนัน้มากนกั จงึไมใสอปุกรณ
ปองกนัอนัตราย แตเดก็เขามาเลนในบรเิวณนัน้จงึถกูสายพานพนัเขาไปนอกจากนัน้อปุกรณปองกนัอนัตราย
จะตองไดรบัการออกแบบใหสามารถปองกนัอนัตรายไดในทกุสภาพการทำงาน ทัง้ทีม่องเหน็และในสภาวะใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เชน เครื่องตัดที่ใชอุปกรณปองกันอันตรายดวยการใชปุมกด 2 ปุมพรอมกัน เครื่องตัดจึงจะ
ทำงานในกรณทีีท่ำงานคนเดยีวแตถามคีนมาชวยหรอืทำงานเกนิกวา 2 คนกอ็าจเกดิอนัตรายไดถามคีนอืน่ไป
ชวยกดปมุทัง้ 2 นัน้ในขณะทีม่อืของอกีคนหนึง่กำลงัใส ชิน้สวนเขาไป ดงันัน้การใชปมุกด 2 ปมุจงึไมปลอดภยั
เพยีงพอ จะตองมวีธิกีารอืน่ เชน การตดิตัง้ระบบตาไฟตรงหนาใบมดีหรอืมอีปุกรณปดสิง่กดีขวางออกกอนที่
ใบมดีจะเคลือ่นตวั ลงมา เปนตน

1.12.7 เปนไปตามกฎหมายบงัคบั หลกัการออกแบบอปุกรณปองกนัอนัตรายทีส่ำคญักค็อืจะตองมี
ลักษณะเปนไปตามกฎหมายบังคับของสวนราชการนั้นๆ ทั้งกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
มหาดไทยและประการสำคัญอีกอันหนึ่งในเรื่องหลักการออกแบบอุปกรณปองกันอันตรายก็คือจะตองหางาย
ราคาเหมาะสม ไมแพงจนเกนิไป
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1.13 การเลอืกวสัดทุีใ่ชในการสรางอปุกรณปองกนัอนัตราย
วตัถทุีใ่ชสรางอปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรนัน้แตกตางกนัไปขึน้อยกูบัชิน้งานและลกัษณะ

ของงานทีท่ำดงัตอไปนี้

1.13.1 โลหะ เปนวัสดุที่นิยมใชในการสรางอุปกรณปองกันอันตรายมากที่สุดเพราะวามีความ
แขง็แรง ทนทานไดด ีโลหะทีใ่ชกนัมาก ไดแก เหลก็แผน แผนเหลก็เจาะรหูรอือลมูเินยีม ซึง่มนี้ำหนกัเบาและ
ไมเปนสนมิ

1.13.2 แกวหรอืพลาสตกิ จะใชวสัดปุระเภทนีเ้มือ่ตองการมองเหน็การทำงานของ เครือ่งจกัร เชน
ใชแผนพลาสตกิใสดดัโคงปกคลมุใบเลือ่ยของเครือ่งเลือ่ยเพือ่ปองกนัการกระเดน็ของเศษขีเ้ลือ่ย เปนตน

1.13.3 ไม สำหรับอุปกรณปองกันอันตรายที่ทำดวยไมมักมีขอจำกัดหลายอยาง เชน ไมแข็งแรง
ทนทาน นอกจากนีถ้าทำงานในสภาพทีม่ไีอน้ำมนัมากๆ จะอมน้ำมนั ทำใหเปนเชือ้เพลงิไดอยางด ีนอกจาก
นีอ้าจแตกหกั เปนชิน้เลก็ชิน้นอยปนเปอนไปกบัผลติภณัฑหรอืกระเดน็ถกูผปูฏบิตังิานทำใหเกดิการบาดเจบ็
ได

จะเห็นไดวาวัสดุที่ใชสรางอุปกรณปองกันอันตรายมีหลายชนิดดังกลาวแลว แตละชนิด ก็มีขอดี
ขอบกพรองแตกตางกันไป ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใชงานแตกตางกันไปดวย อยางไรก็ตามเรา
มหีลกัการเลอืกวสัดหุรอืนำมาสรางอปุกรณปองกนัอนัตราย ดงันี้

1) ตองมนี้ำหนกัเบา เพือ่ความสะดวกในการเคลือ่นยายในกรณทีีจ่ำเปน เชน ในการซอมแซม
บำรงุรกัษา

2) ไมเปนสนิม ทำใหมีอายุการใชงานยืนยาว ไมเปนสนิมผุกรอนงายและสะดวกในการ
บำรงุรกัษา

3) มคีวามแขง็แรง ทนทาน ไมแตกหกัหรอืงอโคงไดงายเพราะในกระบวนการผลติตางๆ อาจมี
การกระทบกระแทกจากผปูฏบิตังิานหรอืวตัถดุบิตางๆ จงึตองมคีวามแขง็แรงและทนทาน

4) ตองไมตดิไฟไดงาย เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียัเพราะอปุกรณปองกนัอนัตรายอยใูกลชดิกบั
เครือ่งจกัร อาจมอีบุตัเิหตจุากไฟฟาลดัวงจร ถาอปุกรณปองกนัอนัตรายตดิไฟไดงายกอ็าจทำใหเกดิอคัคภียั
ได

5) ตองไมนำไฟฟาหรือเปนฉนวนในกรณีเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากไฟฟาลัดวงจรหรือ
ไฟฟาดดูผปูฏบิตังิาน

6) สามารถจดัหามาไดงาย กลาวคอืจะตองมอียใูนทองตลาดโดยทัว่ไป เมือ่มคีวามตองการตอง
กห็าไดโดยงาย ไมควรเปนวสัดทุีต่องสัง่มาจากตางประเทศ ทำใหเสยีเวลารอคอย

7) ราคายอมเยาว วสัดทุีใ่ชสรางไมควรมรีาคาแพงเพราะจะทำใหเพิม่ตนทนุในการผลติสนิคาอกี
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1.14 อปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรชนดิอยกูบัทีแ่ละชนดิอนิเตอรลอ็ค
การทำใหผปูฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัรไดรบัความปลอดภยัจากการทำงานในสถานประกอบการหรอืโรง

งานอตุสาหกรรม สามารถกระทำไดหลายวธิ ีเชน การอบรมใหความร ูถงึเทคนคิวธิกีารทำงานตางๆ และให
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ไมประมาทเลินเลอ ไมทำงานแบบชอบเสี่ยง การจัดสภาพ
สิง่แวดลอมการทำงานใหเหมาะสม เปนตน     การใชอปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรเปนวธิหีนึง่ทีม่ี
ความสำคญั โดยเฉพาะผปูฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัร ไมวาจะเปนเครือ่งตนกำลงั เครือ่งสงกำลงั หรอืเครือ่งจกัร
ทำการผลติ จะตองมอีปุกรณปองกนัอนัตราย เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัแกผปูฏบิตังิานตลอดเวลา

อปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรอาจแบงออกไดหลายประการ ในทีน่ีจ้ะแบงออกเปน 2 ชนดิ
คอื อปุกรณปองกนัอนัตรายฯ ชนดิอยกูบัทีก่บัชนดิอนิเตอรลอ็ค ซึง่มรีายละเอยีดตอไปนี้

1.14.1 อุปกรณปองกันอันตรายชนิดอยูกับที่ (Fixed-Guard) เปนอุปกรณปองกันอันตรายที่ได
ออกแบบมาใหใชกับเครื่องจักรนั้นๆ อยางถาวร ดังนั้นจึงตองมีการยึดกับตัวของเครื่องจักรหรือพื้นโรงงาน
อยางแนนหนามั่นคงและจะตองใชเครื่องมือพิเศษสำหรับการถอดออกมาบำรุงรักษาหรือซอมแซม อุปกรณ
ปองกนัอนัตรายฯ ชนดินีส้วนใหญมกัทำดวยโลหะ มหีลายแบบในทีน่ีจ้ะกลาวถงึเพยีง 2 แบบ คอื แบบปดกัน้
หรอืครอบทัง้หมดและแบบปดกัน้ทีส่ามารถมองเหน็การทำงานของเครือ่งจกัร ดงันี้

1) แบบปดกั้นหรือครอบทั้งหมด ใชปดกั้นหรือครอบเครื่องจักรหรือชิ้นสวนของเครื่องจักร
ทัง้หมด ในกรณทีีไ่มตองการมองเหน็การทำงานของเครือ่งจกัรหรอืสวนประกอบนัน้ เชน ฝาครอบทีป่ดครอบ
ชุดเฟองหรือสายพานโซ เฟองโซ หรือกระปุกเกียรตางๆ สวนใหญจะทำใหเปดไดเพื่อการซอมบำรุงโดยมี
บานพับติดเอาไวซึ่งดีกวาการถอดแยกออกจากเครื่องจักรเลย เพราะเมื่อถอดฝาครอบออกไปแลวมักจะไม
ประกอบฝาครอบกลบัเขาทีเ่ดมิอกี ฝาครอบชนดินีม้ทีัง้แบบปด-เปดซอมบำรงุ โดยตดิบานพบัไวและฝาครอบ
แบบทีม่ทีอหยอดน้ำมนัในตวัโดยไมตองเปดฝาครอบออกกอน ดงัรปูตอไปนี้

รปูที ่6.8 แสดงอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอยกูบัที่
ก. แบบฝาครอบปด - เปดไดสำหรบัการซอมบำรงุ

ข. แบบทีม่ทีอหยอดน้ำมนัในตวัโดยไมตองเปดฝาครอบออกกอน
ทีม่า  :  Accident Prevention a worker's education manual, ILO Geneva, 1983.

ตามปกตอิปุกรณปองกนัอนัตรายชนดินีจ้ะทนทานตอการชำรดุ สกึหรอ เพราะทำดวยโลหะแผนที่
มคีวามแขง็แรง และเปนทีน่ยิมใชมากกวาอปุกรณ ปองกนัอนัตรายชนดิอืน่ๆ เพราะปองกนัมใิหมอืหรอือวยัวะ
สวนอืน่ใดของผปูฏบิตังิานเขาถงึจดุอนัตราย นอกจากนีย้งัชวยปองกนัการกระเดน็ของเศษวสัดจุากเครือ่งจกัร
เพราะเปนแบบปดกัน้หรอืครอบหมดทัง้เครือ่งจกัร
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2) แบบปดกัน้ทีส่ามารถมองเหน็การทำงานของเครือ่งจกัร ในกรณทีีต่องการเหน็การทำงานของ
เครือ่งจกัรวสัดทุีใ่ชทำอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดินีอ้าจทำดวยโลหะ แผนเจาะร ูตะแกรงโลหะหรอืเหลก็เสน
ถาเปนเหล็กเสนก็มักจะติดตั้งใหขนานกับการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร จึงจะทำใหมองเห็นการเคลื่อนที่นั้นได
ชดัเจน ดงัเชน อปุกรณปองกนัอนัตรายของเครือ่งปมแผนโลหะ ดงัรปูตอไปนี้

รปูที ่6.9 แสดงเครือ่งปมแผนโลหะซึง่ตดิตัง้อปุกรณปองกนัอนัตรายฯ เปนตะแกรงเหลก็เสน
 ปองกนัมใิหมอืของผปูฏบิตังิานเขาถงึจดุคมตดั

ทีม่า  :  Concepts and Techniques of Machines Safeguarding, 1980.

อุปกรณปองกันอันตรายชนิดนี้อาจทำดวยตะแกรงเหล็กในสวนที่ตองการเห็นการหมุนของ
เครือ่งจกัร เชน แบบทีใ่ชปดกัน้สายพานและพลุเลของเครือ่งจกัรทีม่กีารสงกำลงั ดงัรปูภาพ

รปูที ่6.10 แสดงอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอยกูบัทีแ่บบทีท่ำดวยตะแกรงเหลก็ปดกัน้
สายพานและพลุเลทีใ่ชสงกำลงัของเครือ่งจกัร

ทีม่า  : Code of Practice, Safeguarding of machinery, British Standards Institution,G 10.
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อุปกรณปองกันอันตรายชนิดอยูกับที่อีกแบบหนึ่งที่ใชกันแพรหลายคือแบบการใชแผนกั้น (Fixed
barrier guards) ซึง่เปนไดทัง้แผนโลหะ พลาสตกิ ตะแกรงลวดหรอืตะแกรงเหลก็ทีม่รีใูนแผนตะแกรงนัน้เลก็
ขนาดไมใหมือของผูปฏิบัติงานลอดผานเขาไปไดและชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางไมมากนักเชนที่ใชกับ
เครือ่งตดัโลหะแผน ซึง่จะตดัโลหะทีม่คีวามหนาสงูสดุซึง่จำกดัอย ูจะเปลีย่นแปลงกเ็ฉพาะขนาดความกวางของ
ชิ้นงานเทานั้น ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งแผนกั้นไดโดยจำกัดขนาด ชวงหางของทางเขาใหมีคาปลอดภัย เชน
มขีนาด 3/8 นิว้ เปนตน ดงัรปูขางลางนี้

รปูที ่6.11 แสดงการใชอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอยกูบัทีแ่บบแผนกัน้โลหะโดยมชีองทางเปด
เพือ่ปอนชิน้งาน มขีนาดกวางไมเกนิ 3/8 นิว้

ทีม่า  :  Modern Safety Practices.
ขอดขีองอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดินีค้อื

(1) สามารถจดัทำหรอืสรางใหเหมาะกบัเครือ่งจกัรไดหลายชนดิและชวยปองกนัอนัตรายใหกบั
ผปูฏบิตังิานไดเกอืบทัง้หมด

(2) ไมตองการการดแูลบำรงุรกัษาเปนพเิศษ
(3) เหมาะกบังานซ้ำซาก
(4) งายในการตดิตัง้

ขอจำกดัของอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดินี ้คอื
(1) ทำใหไมสามารถมองเหน็การทำงานของเครือ่งจกัรได
(2) อาจตองการเครือ่งมอืพเิศษดงึชิน้งานทีเ่ขาไปตดิขดัในเครือ่งจกัร
(3) ใชไมไดกบัเครือ่งจกัรทกุชนดิ

1.14.2 อุปกรณปองกันอันตรายชนิดอินเตอรล็อค (Interlocked Guard) ในกรณีที่ขั้นตอนของ
การทำงานกับเครื่องจักรนั้น ผูปฏิบัติมีความจำเปนตองใชมือจับหรือปอนชิ้นงาน เขาสูเครื่องจักรในขณะที่
เครือ่งจกัรไมทำงาน แตเมือ่เครือ่งจกัรทำงานแลว มอืของผปูฏบิตังิาน กอ็าจไดรบัอนัตรายจากเครือ่งจกัรได
ดงันัน้การแกปญหาคอื จะตองทำให "อปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอยกูบัที"่ นัน้เปดออกชัว่คราวในขณะเดยีว
กนัระบบทีค่วบคมุการทำงานของ เครือ่งจกัรกห็ยดุทำงานดวย ผปูฏบิตังิานกส็ามารถจบัหรอืปอนชิน้งานนัน้
เขาสูเครื่องจักรไดโดยปลอดภัย หลังจากนั้นเมื่อเอามือออกจากบริเวณอันตรายนั้นแลว จัดการให "อุปกรณ
ปองกนัอนัตรายชนดิอยกูบัที"่ นัน้ กลบัเขาทีเ่ดมิเรยีบรอยแลว เครือ่งจกัรจงึจะเริม่ทำงานตอไป
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การทำงานของอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอนิเตอรลอ็คนีอ้าจทำงานดวยระบบกลไก กระแสไฟฟา
หรือแมระบบลมก็ได (Pneumatics) หรืออาจเปนระบบที่การรวมกันของระบบดังกลาวก็ไดเชนเดียวกัน
การออกแบบการทำงานของอปุกรณฯ ชนดินีม้หีลกัการกค็อืในขณะทีเ่ครือ่งจกัรกำลงัทำงานอยนูัน้ ถาอปุกรณ
ปองกันอันตรายชนิดนี้ถูกเปดออกหรือมีอะไรลวงล้ำบริเวณอุปกรณปองกันอันตรายเขาสูเครื่องจักรนั้น
การทำงานของเครื่องจักรจะตองหยุดทันทีและถาอุปกรณปองกันอันตรายฯ ยังไมอยูในตำแหนงที่จะปองกัน
อนัตรายใหกบัผปูฏบิตัไิดแลว เครือ่งจกัรกต็องไมสามารถจะเริม่ทำงานได กลาวโดยสรปุ กค็อื อปุกรณปองกนั
อนัตรายจะทำหนาทีเ่ปนปมุบงัคบัทีค่วบคมุการทำงานของเครือ่งจกัรโดยม ีขอแมวา เครือ่งจกัรจะไมกอใหเกดิ
อนัตรายใดๆ ขึน้ ปมุจงึจะทำหนาทีป่ดวงจรใหเครือ่งจกัรทำงาน ดงันัน้หลกัการตดิตัง้อปุกรณปองกนัอนัตราย
ชนดินีจ้งึมหีลกัสำคญั 3 ขอ คอื

1) จะตองตดิตัง้อปุกรณปองกนัอนัตรายฯ ใหเขาทีเ่สยีกอน จงึจะใชเครือ่งจกัรนัน้ได กลาวคอื
จะตองปดกัน้ปองกนัอนัตรายใหกบัผปูฏบิตังิานไดตลอดเวลาทีเ่ครือ่งจกัรทำงาน

2) จะตองใหจุดอันตรายของเครื่องจักรนั้นหยุดทำงานหรือหยุดนิ่งเสียกอนจึงจะเปดอุปกรณ
ปองกนัอนัตรายได

3) ถาอปุกรณปองกนัอนัตรายฯ เกดิชำรดุ ขดัของหรอืถกูเปดออกเครือ่งจกัรนัน้       จะตอง
หยดุทำงานทนัที

ตวัอยางของอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอนิเตอรลอ็คนี ้ ไดแก อปุกรณทีใ่ชกบัคลทัของเครือ่งปม
ดงัแสดงในภาพขางลางจะเหน็วาตวัอปุกรณปองกนัอนัตรายจะประกอบไปดวยโครงเหลก็เสนประตเูปด-ปด A
เมือ่ประตนูีป้ด กจ็ะชวยปองกนัมใิหอวยัวะใดๆ ของผปูฎบิตังิานเขาถงึจดุอนัตราย เพราะวาประต ูA นีม้กีลไก
การทำงานสมัพนัธกบัการทำงานของคลทั B ทีว่า เครือ่งปมจะไมทำงานจนกวาประต ู A นีจ้ะปดอยางสนทิ
นัน่กค็อืเมือ่เครือ่งจกัรทำงานประต ูA  กจ็ะปดลงมาโดยสวนควบคมุอปุกรณปองกนัอนัตราย C และประตนูี้
ไมสามารถเปดออกได จนกวาคลทัซจะหยดุทำงาน

รปูที ่6.12 อปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอนิเตอรลอ็คทีใ่ชกบัเครือ่งปม
ทีม่า  :  Code of Practice, Safeguarding of machinery, British Standards Institution,G 10.
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ขอดขีองอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดินีค้อื
(1) ใหการปองกนัอนัตรายกบัผปูฏบิตังิานไดเกอืบทัง้หมด
(2) ถาชิน้งานเขาไปตดิขดัในเครือ่งจกัรสามารถแกไขได โดยไมตองใชเวลามากเหมอืนชนดิอยกูบัที่
(3) ไมขดัขวางตอกระบวนการผลติ

ขอจำกดัของอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดินีค้อื
(1) จำเปนตองมกีารปรบั กลไก การทำงานอยเูปนประจำ
(2) ตองการการดแูลบำรงุรกัษาเปนพเิศษมากกวาอปุกรณปองกนัอนัตรายชนดิอยกูบัที่
(3) อาจเกดิอนัตรายตอผปูฏบิตังิานไดถากลไกการทำงานของเครือ่งจกัรกบัอปุกรณ ปองกนัอนัตราย

เกดิการขดัของ

1.15 อปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรชนดิอืน่ ๆ
นอกเหนือจากอุปกรณปองกันอันตรายที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีเครื่องมือหรืออุปกรณบางชนิด

ทีไ่มใชอปุกรณปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัรโดยตรงแตเปนเครือ่งมอืหรอือปุกรณทีช่วยใหผปูฏบิตังิานทำงาน
ดวยความปลอดภยัยิง่ขึน้ ไดแก

1.15.1 อปุกรณดงึกลบัหลงัหรอืดงึถอยหลงั
1.15.2 อปุกรณจำกดัระยะทาง
1.15.3 การควบคมุการใชดวย 2 มอื
1.15.4 การปอนงานเขาสเูครือ่งจกัรโดยอตัโนมตัิ
1.15.5 หนุยนต
1.15.6 เครือ่งปอนชิน้งาน เปนตน
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2. การออกแบบผงัโรงงานและการขนถายวสัด ุ(Plant layout / Material Flow)

2.1 การออกแบบและวางแผนผงัโรงงาน (Plant Layout)
ในปจจบุนัธรุกจิอุตสาหกรรมไดตระหนกัถงึความสำคญัทางดานการออกแบบและวางผงัโรงงานมาก

ขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากตองการทีจ่ะใชทรพัยากรและปจจยัการผลติตางๆ ทีม่อียอูยางจำกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ
ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแตละรูปแบบที่มีการนำวัตถุดิบผานกระบวนการผลิตจนไดเปน
ผลิตภัณฑสำเร็จรูปออกมาถึงแมวาจะเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ใชเวลาในการผลิตเทากัน แตผลผลิต
ทีไ่ดออกมาอาจจะไมเทากนั ทัง้นีข้ึน้อยกูบัวธิกีารของการจดัเตรยีมสถานทีส่ำหรบัวางเครือ่งจกัร วตัถดุบิ คน
สถานทีท่ำงาน พรอมทัง้สิง่อำนวยความสะดวกและสนบัสนนุการผลติในตำแหนงทีเ่หมาะสม

รปูที ่6.13 แสดงการจดั Plant Layout

การวางผงัโรงงาน (Plant Layout) เปนการวางแผนเพือ่จดัวางเครือ่งจกัรวตัถดุบิ คน สถานทีท่ำงาน
พรอมทัง้สิง่อำนวยความสะดวกและสนบัสนนุการผลติในตำแหนงทีเ่หมาะสม เพือ่ใหการดำเนนิงานเปนไปอยาง
มปีระสทิธภิาพและประหยดั ดงันัน้การวางผงัโรงงานจงึเปนกจิกรรมหนึง่ทีท่ำใหการออกแบบโรงงานทัง้หมด
ของกจิการเกดิประโยชนมากทีส่ดุ

2.1.1 วัตถุประสงคของการวางผังโรงงาน โรงงานใดที่มีการจัดวางผังโรงงานไดดียอมไดเปรียบ
ในหลายๆ ดาน เพราะจะทำใหประหยดัคาใชจายในการดำเนนิงาน ทัง้ทางตรงและทางออม อกีทัง้ยงัมปีระโยชน
ในดานอืน่ๆ อกีมากมาย เชน

1) ลดความเสีย่งตอปญหาสขุภาพและยงัสรางความปลอดภยัใหกบัคนงานอกีดวย เปนการสราง
ขวญักำลงัใจและความพอใจใหกบัคนงาน

2) ใชเครือ่งจกัร คนงานและบรกิารไดอยางเกดิประโยชน
3) ทำใหผลผลติสงูขึน้
4) เวลาในการรอคอยในกระบวนการผลตินอยและใชเวลาในการผลตินอยลง
5) ใชเนือ้ทีแ่ละพืน้ทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพ
6) ลดการขนถายวสัด ุรวมทัง้สามารถลดพสัดคุงคลงัในกระบวนการ (Inventory In Process)

ไดอีกดวย



6-28 การผลิต

7) สามารถควบคมุดแูลไดงาย
8) ลดความยงุยากและความแออดัภายในโรงงาน
9) ลดจำนวนของเสยี
10) มคีวามยดืหยนุสำหรบัการเปลีย่นแปลงไดงาย เปนตน

และในการวางผงัโรงงานทีเ่หมาะสมจะกอใหเกดิผลดมีากมายตอธรุกจิ ซึง่สามารถจำแนกไดดงันี้
1) สามารถผลิตสินคาไดตามปริมาณ ตามเวลาที่กำหนดและเปนผลิตภัณฑที่ตองการ

(Efficiency of production)
2) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและคงที่ (Stability utilization of production

facilities)
3) การไหลของงานราบเรียบทำใหเกิดสินคาคงคลังประเภท Work-in-process นอยสุด

ในระหวางหนวยการผลติ (Small work-in-process inventories)
4) สามารถผลิตสินคาไดหลายๆ ชนิดและมีจำนวนมาก มีความยืดหยุน (Flexibility and

adaptability of production) สามารถผลิตและประยุกตเขากับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ เพื่อความ
เปนไปไดในการขยายงานในอนาคต

5) สามารถผลิตสินคาไดอยางประหยัด มีตนทุนการผลิตที่เหมาะสม คือมีตนทุน นอยสุด
(Economy of production)

รปูที ่6.14 การจดั Plant Layout ในโรงงาน

2.1.2 เปาหมายในการวางผังโรงงาน การออกแบบผังโรงงานสรางขึ้นเพื่อใชแกปญหาตางๆ ใน
โรงงาน เพือ่ใหมปีระสทิธภิาพในการดำเนนิงานมากทีส่ดุ เปาหมายของการวางแผนการวางผงัโรงงานคอื

1) เพือ่ลดเวลารวมการทำงานใหสัน้สดุ
2) ลดตนทนุใหถกูสดุ
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3) ลดเวลา และตนทนุในการจดัการวตัถดุบิ
4) ลดความไมแนนอนหรอืความหลากหลายในอปุกรณการจดัการวตัถดุบิ
5) ลดการลงทนุในเรือ่งอปุกรณเครือ่งมอื
6) ประสทิธภิาพสงูสดุในการใชพืน้ที่
7) รกัษาความยดืหยนุในการทำงาน

2.1.3 ปญหาและสาเหตุของการวางผังโรงงาน การวางผังโรงงานหรือการจัดตำแหนงของคน
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ พรอมทัง้สิง่อำนวยความสะดวกและสนบัสนนุการผลติในตำแหนง ทีเ่หมาะสมนัน้เปนปญหา
ของโรงงานทกุแหงจนปจจบุนันีก้ย็งัมกีารพฒันาและแกปญหาเหลานีอ้ยู
แมวาในแตละปญหาของการวางผงัโรงงานจะมรีายละเอยีดทีแ่ตกตางกนั แตโรงงานสวนใหญจะมกีารผลกัดนั
ใหมีการพัฒนาผังโรงงาน ซึ่งสาเหตุที่ทำใหโรงงานตองมีการพัฒนาผังโรงงานก็อาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่ง
เหลานี ้คอื

1) การออกแบบผลติภณัฑทีเ่ปลีย่นแปลง
2) การผลติผลติภณัฑชนดิใหม
3) ปรมิาณการผลติทีเ่ปลีย่นแปลง
4) เครือ่งจกัร อปุกรณ และสิง่อำนวยความสะดวกลาสมยั
5) การเกดิอบุตัเิหตบุอยครัง้
6) สภาวะการทำงานของคนงานไมดี
7) การเปลีย่นทำเลทีต่ัง้ของโรงงานใหมหรอืศนูยรวมของตลาดเปลีย่นแปลง
8) การลดตนทนุการผลติ

2.1.4 ชนดิของผงัโรงงาน โดยทัว่ไปชนดิของผงัโรงงานแบงออกเปน 3 ชนดิ คอื
1) การวางผงัโรงงานตามชนดิของผลติภณัฑ (Product Layout) การวางผงัโรงงานชนดินีเ้หมาะ

สำหรบัผลติภณัฑชนดิเดยีวหรอืนอยชนดิ แตละชนดิผลติเปนจำนวนมากและทำการผลติในพืน้ทีส่ำหรบัผลติ
ผลติภณัฑชนดินัน้โดยเฉพาะ การวางผงัชนดินีจ้ะมกีารจดัเรยีงเครือ่งจกัรและอปุกรณทีจ่ะนำมาใชในกรรมวธิี
การผลิตตามลำดับขั้นตอน โดยการปอนวัตถุดิบเขาทางหนึ่งของสายการผลิตผานกระบวนการจนไดเปน
ผลติภณัฑออกมาอยางตอเนือ่ง เชน โรงงานประกอบรถยนต วทิย ุทวี ีเปนตน

รปูภาพที ่6.15 แสดงการวางผงัโรงงานตามชนดิของผลติภณัฑ
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2) การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) จะเปนการจัดเครื่องจักรและ
อปุกรณการใชงานประเภทเดยีวกนัอยใูนกลมุเดยีวกนัหรอืในแผนกเดยีวกนัเปนการวางผงัโรงงานตามชนดิของ
เครือ่งจกัรนัน่เอง นัน่กค็อืเครือ่งจกัรและอปุกรณทีค่ลายกนัหรอืใชงานเหมอืนกนักค็วรจดัใหอยใูนกลมุเดยีวกนั
ตวัอยางเชน งานเชือ่มควรอยใูนพืน้ทีห่นึง่ ซึง่เครือ่งเชือ่มทกุเครือ่งกค็วรจดัวางอยแูผนกเดยีวกนั ในพืน้ทีเ่ดยีว
กนั การวางผงัชนดินี ้เหมาะสำหรบัการผลติผลติภณัฑทีผ่ลติเปนจำนวนไมมาก ขนาดของผลติภณัฑไมแนนอน
แตสามารถผลิตไดหลายชนิด หลายขนาด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในโรงงาน
สวนใหญแลวมกัเปนเครือ่งจกัรทีใ่ชงานไดทัว่ไปไมใชเฉพาะผลติภณัฑใดผลติภณัฑหนึง่เทานัน้ ในการวางผงั
ชนดินีจ้ะมคีวามยดืหยนุมากกวาการวางผงัตามชนดิของผลติภณัฑ

3) การวางผงัโรงงานตามตำแหนงของงาน (Fixed Position Layout) เปนการจดัวางโดยใหสวน
ประกอบหลกัอยกูบัทีแ่ลวเคลือ่นยายเครือ่งจกัร อปุกรณ แรงงานและวสัดเุขาไปหาสวนประกอบหลกั เพือ่ทำการ
ผลิต ลักษณะของการจัดวางผังแบบนี้ ไดแก โรงงานสรางเครื่องบิน อูตอเรือ อันเปนงานขนาดใหญ
เคลือ่นยายลำบาก ดงันัน้จงึเคลือ่นยายปจจยัการผลติตางๆ เขาไปหา

การจัดวางผังโรงงานทั้ง 3 แบบนี้ตางก็จะมีความสำคัญไปคนละแบบ ในทางปฏิบัตินั้นโรงงาน
แตละโรงงานอาจจะมกีารวางผงัทัง้ 3 แบบรวมกนั จะเนนหนกัไปทางแบบใดแบบหนึง่นัน้ ขึน้อยกูบัชนดิของ
ผลติภณัฑและปรมิาณการผลติทีต่องการ

แนวทางในการเลอืกชนดิของผงัโรงงาน
เพื่อใหการวางผังโรงงานเปนไปอยางเหมาะสม ควรจะศึกษาถึงคุณประโยชนของการวางผังโรงงาน

แตละแบบ โดยมขีอพจิารณาดงันี้
(1) การวางผงัโรงงานตามชนดิของผลติภณัฑ (Product Layout) เหมาะสำหรบั

 โรงงานทีผ่ลติสนิคานอยชนดิ
 สนิคาแตละชนดิมมีาตรฐานแนนอน
 วตัถดุบิทีป่อนเขาสายงานผลติสม่ำเสมอ
 ตลาดมคีวามตองการสนิคาแตละชนดิเปนจำนวนมากและสม่ำเสมอ

(2)  การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลติ (Process Layout) เหมาะสำหรบั
 โรงงานทีผ่ลติสนิคามากชนดิแตละชนดิปรมิาณการผลตินอย
 สนิคาแตละชนดิอาจจะผลติแคครัง้เดยีว
 โรงงานทีต่องการรบังานไดหลายประเภท
 เวลาทีผ่ลติแตละขัน้ตอนแตกตางกนั
 เปนเครือ่งจกัรประเภททัว่ๆ ไป ทำงานไดหลายรปูแบบ

(3) การวางผงัโรงงานตามตำแหนงของงาน (Fixed Position Layout) เหมาะสำหรบั
 โรงงานทีผ่ลติสนิคาขนาดใหญเพยีง 1 หรอื 2 หรอื 3 ชนดิ
 เปนสนิคาทีเ่คลือ่นยายยาก
 โรงงานทีต่องการผงัโรงงานใหมคีวามยดืหยนุสงู
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นอกจากนี้แลวอาจจะทำการพิจารณาเลือกผังโรงงานโดยการเปรียบเทียบขอดีของการวางผังโรงงาน
แตละแบบไดดงันี้

การวางผังตามชนิดของผลิตภัณฑ การวางผังตามชนิดของกระบวนการผลิต
1. คาใชจายในดานการขนถายวัสดุต่ำกวา 1. เครื่องจักรประเภทเดียวกันมีนอยจึงทำใหเงินลงทุน
2. ใชเวลาในการผลิตนอยกวา ดานเครื่องจักรต่ำกวา
3. มีงานคางในกระบวนการผลิตนอยกวา 2. มีความยืดหยุนของระบบการผลิตสูงกวา
4. สามารถจูงใจใหกลุมคนงานปฏิบัติงานในระดับที่ 3. การควบคุมดูแลสามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นไดมากกวา 4. สามารถจูงใจใหคนงานคนใดคนหนึ่งทำงานได
5. ใชพื้นที่ที่ตองการสำหรับผลิตภัณฑตอหนวยนอยกวา ในระดับที่สูงขึ้นไดมากกวา
6. สามารถควบคุมการผลิตไดงายกวามีการควบคุมนอย 5. สามารถควบคุมสวนที่ซับซอนและตองการ

และบนัทกึเกบ็ขอมลูนอยกวา ซึง่ทำใหคาใชจาย ความถูกตองไดดีกวา
ในทางบัญชีต่ำกวา 6. งายสำหรับการหยุดเครื่องและเคลื่อนยายงาน

จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งหรืออีกพื้นที่หนึ่ง

การวางผงัโรงงานแตละชนดิตางกม็ขีอดแีละขอเสยีทีแ่ตกตางกนัออกไป ชนดิของผลติภณัฑและปรมิาณ
การผลิตเปนองคประกอบสำคัญสำหรับการพิจารณาเลือกผังโรงงานแตละแบบ บางครั้งอาจจะพบวาโรงงาน
หนึง่ๆ อาจจะมกีารวางผงัทัง้ 3 แบบกไ็ด ขึน้อยกูบัความเหมาะสมของแตละกจิการ

2.1.5 การวางผงัโรงงานอยางมรีะบบ (Systematic layout planning: SLP) เปนวธิกีารจดัการสำหรบั
การวางผงัโรงงานทีป่ระกอบไปดวยขัน้ตอนตางๆ (Phases) แผนการเชงิปฏบิตั ิ(Pattern of procedures) และ
การกำหนดแบบแผนของแตละองคประกอบ ตลอดจนพืน้ทีต่างๆ ทีเ่กีย่วของกบัการวางผงัโรงงานทีเ่หมาะสม

สำหรบัขอมลูพืน้ฐานขัน้แรกทีจ่ะใชประกอบการวางผงัโรงงานกค็อื
1) ผลติภณัฑ (Product: P) คอื อะไรทีเ่ราจะผลติ
2) ปรมิาณ (Quantity: Q) คอื จะผลติปรมิาณเทาไร
3) การดำเนนิงานหรอืกระบวนการผลติและอปุกรณ (Routing: R) คอืจะผลติอยางไร
4) บรกิาร (Supporting services: S) คอื จะสนบัสนนุกระบวนการผลติอยางไร
5) เวลา (Time: T) คอื เวลาทีจ่ะผลติในแตละ item เปนเทาใด

สวนความสำคญัของ P Q R S & T กค็อื เปนขอมลูทีจ่ำเปนสำหรบัการวางผงัโรงงาน สำหรบัการ
ออกแบบและสำหรบัการพยากรณการขาย ซึง่จะตองประสานกนั นอกจากนีย้งัตองทำการวเิคราะห ผลติภณัฑ-
ปริมาณ (P-Q) ซึ่งรูปแบบของการแยกหรือรวมผลิตภัณฑแตละชนิด การจัดกลุมผลิตภัณฑหรือการจัดกลุม
ผงัโรงงาน จะไดมาจากการวเิคราะห P-Q โดยเฉพาะการการวเิคราะหผลติภณัฑหลายๆ ชนดิ ตลอดจนถงึ
การวิเคราะหกระบวนการผลิต (R) บริการ (S) และเวลา (T) เพื่อเปนแนวทางที่จะบงชี้ถึงกิจกรรมตางๆ
ทีเ่กีย่วของเพือ่จะใหไดผงัโรงงานออกมา

P, Q, R เปนขอมลูทีต่องวเิคราะหรวมกนัเพือ่นำไปวเิคราะหในเรือ่งการไหลของวสัด ุ(ดงัแสดงใน
กรอบที ่1 ของรปูที ่6.16)

P, Q, S เปนขอมูลที่ตองวิเคราะหรวมกันเพื่อนำไปวิเคราะหในเรื่องความสัมพันธของ กิจกรรม
(ดงัแสดงในกรอบที ่2 ของรปูที ่6.16)
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ผลจากการไหลของวสัดแุละความสมัพนัธของกจิกรรมเมือ่นำมาวเิคราะหรวมกนัจะเขยีนออกมาเปน
แผนภาพความสมัพนัธของกจิกรรม (ดงัแสดงในกรอบที ่3 ของรปูภาพ)

เมือ่นำ R และ T มาวเิคราะหรวมกนั กจ็ะเปนสวนสำคญัสำหรบัการหาเครือ่งจกัและอปุกรณทีต่อง
การ สวนการบรกิาร (S) เหมาะสำหรบัการกำหนดสิง่อำนวยความสะดวกและสนบัสนนุการผลติทีต่องการเครือ่ง
จกัรและอปุกรณในกระบวนการผลติ จะเปนตวักำหนดเนือ้ที ่ทีต่องการแลวดำเนนิการตอไปตามแผนของ SLP

รปูที ่6.16 แสดงแผนการเชงิปฏบิตัขิองการวางแผนผงัโรงงานอยางเปนระบบ (SLP)

สำหรบัรปูแบบการวางผงัโรงงานอยางเปนระบบ (Systematic Layout planning) ประกอบไปดวย
4 ขัน้ตอน คอื
ขัน้ตอนที ่1 เลอืกทำเลทีต่ัง้ (Location) คอื การตดัสนิใจในเรือ่งทีต่ัง้โรงงาน (plant site)
ขัน้ตอนที ่2 การวางผงัโรงงานตามแผนกงาน (General overall layout) คอื เปนการกำหนดการจดัวาง

ทัว่ๆ ไปของบรเิวณทีจ่ะวางผงั โดยใชหลกัการหรอืรปูแบบพืน้ฐานของการไหล (basic flow
pattern)

ขัน้ตอนที ่3 การวางผงัโรงงานอยางละเอยีด (Detailed layout plan) คอื การแสดงรายละเอยีด
การจดัวางของเครือ่งมอืเครือ่งจกัร

ขัน้ตอนที ่4 การตดิตัง้ (Installation) เปนการลงมอืตดิตัง้ตามตำแหนงตางๆ

ขอมลูขัน้ตน P, Q, R, S, T และกจิกรรมตางๆ

1 การไหลของวัสดุ 2 ความสัมพันธของกิจกรรม

3 แผนภาพความสมัพนัธ

4 เนื้อที่ที่ตองการ 5 เนื้อที่ที่หาได

6 แผนภาพความสัมพันธของเนื้อที่

7 ขอพิจารณาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 8 ขอจำกัดเชิงปฏิบัติ

แผน  A แผน B

แผน C

9 ประเมนิผล เลอืกแผนผงัโรงงาน
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สำหรบัหลกัการสำคญัขัน้พืน้ฐานสำหรบัการวางผงัโรงงาน สามารถแบงออกได 3 ประการ คอื
(1) ความสมัพนัธ (Relationship) เปนการจดัหาความสมัพนัธของกจิกรรมตางๆ โดยเริม่จาก

กจิกรรมทีม่คีวามสมัพนัธจากมากมาหานอย กจิกรรมใดมคีวามสมัพนัธกนัมากกใ็หอยใูกลกนั
(2) เนือ้ที ่ (Space) เปนการพจิารณาเกีย่วกบัเนือ้ทีต่างๆ ทัง้จำนวน ชนดิ รปูรางหรอืรปูทรง

ของเนือ้ทีข่องกจิกรรมตางๆ ทีไ่ดกำหนดในผงัโรงงาน
(3) การปรับจัดตำแหนงที่ตั้ง (Adjustment) เปนการปรับหรือจัดเรียงกิจกรรมตางๆ ใหมี

ความเหมาะสม ภายใตขอจำกดัทีม่อียู
สรปุแลวจะเหน็ไดวารปูแบบของการวางผงัโรงงานอยางเปนระบบ (SLP) จะดำเนนิการตามขัน้ตอน

ทัง้ 4 คอื ขัน้ตอนแรกเลอืกทำเลทีต่ัง้โรงงาน ขัน้ตอมากว็างผงัโรงงานตามแผนกงานเพือ่ใหไดมาซึง่ตำแหนง
ทีต่ัง้ของกจิกรรมตางๆ ในแตละแผนก จากนัน้กม็าถงึขัน้ตอนที ่3 คอื การวางผงัโรงงานอยางละเอยีดเพือ่หา
ตำแหนงทีต่ัง้ของกจิกรรมตางๆ ในแตละแผนกจนครบทกุแผนกทัง้โรงงาน สำหรบัการไดมาซึง่ตำแหนงที ่ 2
และ 3 นัน้จะอาศยัแผนการเชงิปฏบิตัขิอง SLP เมือ่ไดตำแหนงของกจิกรรมตางๆ ครบทกุแผนกแลวกจ็ะมา
ถงึขัน้ตอนสดุทายกค็อื การตดิตัง้ตามตำแหนงตางๆ ทีไ่ดมา

2.2 การออกแบบระบบขนถายวสัดแุละชิน้งาน
ในระบบการผลติของอตุสาหกรรมทีเ่ริม่ตัง้แตการนำวตัถดุบิมายงัโรงงานผานกระบวนการผลติจนได

ผลติภณัฑสำเรจ็รปูออกมา จะพบวาสิง่ทีม่คีวามจำเปนสำหรบัการดำเนนิการดงักลาวกค็อื การเคลือ่นที ่ไมวา
จะเปนปจจยัพืน้ฐานของการผลติ เชน คน เครือ่งจกัร วสัด ุฯลฯ ตองมกีารเคลือ่นที ่เพราะถาหากปจจยัการ
ผลติปราศจากการเคลือ่นทีก่ารผลติยอมจะไมเกดิขึน้

การขนถายเปนกจิกรรมทีส่มัพนัธกบักระบวนการผลติทัง้ทางตรงและทางออม อกีทัง้ยงัสมัพนัธกบั
เวลา ความเรว็ ความปลอดภยัและคาใชจาย ตลอดจนกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของตัง้แตการขนถายวตัถดุบิไป
ยงัโรงงาน ผานกระบวนการผลติ จนไดผลติภณัฑออกมา จนกระทัง่ถงึมอืลกูคา

การขนถายนบัเปนกจิกรรมทีม่บีทบาททีส่ำคญัของโรงงาน ทีผ่บูรหิารควรไดตระหนกัและใหความ
สำคญั เพราะเปนสิง่ทีแ่ปรผนัโดยตรงกบัเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั เพือ่ใหไดมาซึง่ผลผลติทีส่งูขึน้และตน
ทนุทีต่่ำลง อกีทัง้ยงัสามารถเสรมิใหกระบวนการผลติทำงานไดใกลเคยีงกบัความสามารถทีม่อียู

การขนถายวสัดมุคีวามสมัพนัธเกีย่วของกบัการวางผงัโรงงาน คอื เนือ่งจากภายในโรงงานมปีจจยั
การผลิตหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนเครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ คน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สิง่สนบัสนนุการผลติในดานตางๆ รวมอยดูวยกนั ดงันัน้การวเิคราะหและวางผงัโรงงานจะตองจดัตำแหนงทีต่ัง้
ของกจิกรรมตางๆ ใหอยใูนตำแหนงทีเ่หมาะสมมรีะยะการขนถายทีส่ัน้ทีส่ดุ การไหลไมวกวนสบัสน สะดวก
รวดเรว็และประหยดั จงึมกัจะเหน็ไดวาการวางแผนผงัโรงงานกบัการขนถายวสัดตุองทำควบคกูนัไป ทัง้นีเ้พือ่
ใหระบบการขนถายวสัดใุชเวลานอยทีส่ดุและเสยีคาใชจายต่ำสดุ

2.2.1 ความหมายของการขนถายวสัด ุการขนถายวสัด ุ(Materials Handling) หมายถงึการจดัเตรยีม
สถานทีแ่ละตำแหนงของวสัดเุพือ่อำนวยความสะดวกในการเคลือ่นยายหรอืเกบ็รกัษา ซึง่การทีจ่ะทำใหเกดิสิง่
เหลานีไ้ดตองอาศยัศลิปะในการสรรหาเครือ่งมอืและอปุกรณการขนถายวสัดมุาใชใหเหมาะสมกบังานนอกจาก
นีย้งัตองมศีลิปะในการออกแบบสรางเครือ่งมอืหรอือปุกรณตางๆ ใหเหมาะสมและเปนไปอยางมรีะบบตามหลกั
การทางวิทยาศาสตรหรือสรุปงายๆ ก็คือตองอาศัยศิลปะและวิทยาศาสตรในการกำหนดวิธีการขนถายวัสดุ
นัน่เอง
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2.2.2 ความสำคญัของการขนถายวสัด ุในการดำเนนิการของกจิการอตุสาหกรรมหากมองไปถงึระบบ
การผลติจะพบวามหีนาทีข่องกจิกรรมการผลติทีส่ำคญัอย ู3 ประการ คอื

1) หนาทีด่านการทำงาน ทีจ่ะพยายามคดิหาวธิกีารตางๆ เพือ่ใหไดมาซึง่กระบวนการผลติทีม่ี
ประสทิธภิาพ

2) หนาที่ดานการขนถายวัสดุ เพื่อทำการเคลื่อนยายวัสดุในกระบวนการผลิตหรือระหวาง
เครือ่งจกัรหรอืระหวางกจิกรรมตางๆ ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

3) หนาที่ดานการควบคุม เพื่อเปนการควบคุมการดำเนินงานในหนาที่ของขอที่ 1 และ 2
ใหทำงานอยางสอดคลองกนั ซึง่อาจใหดำเนนิกนัอยางอสิระตอกนัหรอืรวมกนัอยางเปนวฎัจกัร

2.2.3 องคประกอบสำคญัของการขนถายวสัด ุ ในระบบการขนถายวสัด ุควรคำนงึถงึองคประกอบ
ทีส่ำคญั 4 ประการ คอื

1) การเคลื่อนที่ (Motion) เปนการเคลื่อนยายวัสดุ สินคาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือ
คือการเคลื่อนยายวัสดุสินคาจากจุดตนทาง (จุดที่เอาของขึ้น) ไปยังจุดปลายทาง (จุดที่เอาของลง) ซึ่งการ
เคลือ่นยายของวสัด ุสนิคาแตละประเภทยอมมกีารเคลือ่นทีท่ีแ่ตกตางกนัไปดงันัน้จะทำอยางไรจงึจะใหวธิกีาร
เคลือ่นทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา

2) เวลา (Time) นบัเปนปจจยัทีส่ำคญัและเปนตวับงบอกถงึประสทิธภิาพการ เคลือ่นทีว่าสงูต่ำ
แคไหน ในแตละขัน้ตอนของกระบวนการผลติจะอาศยัเวลาเปนตวักำหนดการทำงาน ทัง้การปอนวตัถดุบิและ
เอาชิน้งานออกทีม่คีวามสมัพนัธกนัอยางตอเนือ่ง นอกจากนีเ้วลายงัเปนกำหนดการของการเคลือ่นทีโ่ดยอาจ
จะควบคมุทีจ่ดุตนทางหรอืจดุปลายทางกไ็ด

3) ปรมิาณ (Quantity) วสัด ุสนิคาทีต่องเคลือ่นทีต่องสมัพนัธกบัปรมิาณความตองการของจดุ
ตางๆ จะตองสอดคลองกบัเวลาทีเ่หมาะสมของระบบและประหยดัคาใชจาย

4) เนือ้ที ่(Space) เปนองคประกอบสำคญัของการเคลือ่นทีเ่พราะการเคลือ่นทีห่รอืการขนถาย
วสัดจุำเปนตองใชเนือ้ทีส่ำหรบัตดิตัง้กลไกของระบบการขนถาย เนือ้ทีส่ำหรบัวางของหรอืวสัด ุสนิคาทีร่อการ
ขนถายหรอืหลงัจากการขนถาย

องคประกอบสำคญัทัง้ 4 ประการนี ้ตองนำมาพจิารณารวมกนัเพราะเปนองคประกอบพืน้ฐานของ
การขนถายวสัดทุีจ่ะนำไปสรูะบบการขนถายวสัดทุีม่ปีระสทิธภิาพตอไป

รปูที ่6.17 แสดงการจดัผงัการไหลของงาน (Flow Diagram)
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2.2.4 ขอบเขตของการขนถายวสัด ุจะประกอบไปดวย
1) สถานทีท่ำงาน (Work Place) เปนการเคลือ่นยายหรอืขนถายในตำแหนงหรอืบรเิวณทีท่ำงาน

เชน งานประกอบ เปนตน
2) สายงานการผลติ (Line) เปนลกัษณะการเคลือ่นยายหรอืขนถายในสายงานการผลติทีต่ดิตอ

กนัอยางตอเนือ่งจากตำแหนงหนึง่ไปยงัอกีตำแหนงหนึง่ ในแตละตำแหนงกท็ำหนาทีป่ระกอบเฉพาะอยาง เมือ่
ประกอบชิน้สวนนัน้เสรจ็แลวกส็งไปใหคนอืน่ประกอบชิน้สวนอืน่อกีตอๆ ไป

3) การขนถายระหวางแผนก (Inter Department) จะทำใหมองเหน็ภาพกวางๆ ของระบบการ
ขนถายวสัดขุองโรงงานวามกีารขนถายเกดิขึน้ระหวางแผนกอะไร วสัดอุะไรและใชอปุกรณใดเปนตวัขนถาย ซึง่
ในแตละแผนกกจ็ะมคีวามแตกตางกนัออกไป

4) การขนถายภายในโรงงาน (Intra Plant) ในโรงงานหนึง่ๆ จะประกอบไปดวยหลายแผนก ดงั
นัน้จงึมกีารเคลือ่นทีข่องวสัดจุากแผนกหนึง่ไปยงัอกีแผนกหนึง่

5) การขนถายวสัดรุะหวางโรงงาน (Inter Plant) ในอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญใน
บริษัทหนึ่งๆ อาจจะมีโรงงานหลายแหง ดังนั้นการขนถายระหวางโรงงานจึงมีความสำคัญ โดยอาจจะใช
รถวิง่บนราง รถยก รถพวง แลวแตชนดิของวสัดแุละระยะทาง ตลอดจนความสะดวกและการประหยดัคาใชจาย
ซึง่ในแตละโรงงานจะมแีผนกรบั (Receive) และแผนกสง (Shipping)

6) การขนถายระหวางบรษิทั (Inter Company) เปนการขนถายระหวางบรษิทั เชน         จากบรษิทั
ผผูลติ  บรษิทัผสูง  บรษิทัผแูทนจำหนาย หรอื จากบรษิทัทีข่ายวตัถดุบิ  โรงงานผลติ  บรษิทัจดั
จำหนาย เปนตน

7) ระบบการขนสง ระบบการขนสงภายในระบบการผลิตจะเริ่มตั้งแต วัตถุดิบ 
โรงงาน ผลติ  ลกูคา แตสนิคาบางตวั ภาชนะบรรจตุองทำการขนสงกลบัมาทีโ่รงงานอกี เชน อตุสาหกรรม
น้ำอดัลม ทีต่องสงขวดกลบัมายงัโรงงานอกี เปนตน

2.2.5 จดุมงุหมายและประโยชนของการขนถายวสัด ุสามารถแบงออกไดเปน 4 ประการ คอื
1) การลดตนทนุ ในทีน่ีจ้ะกลาวไดเปน 2 ความหมาย คอื (1) ลดคาใชจายในเรือ่งของอปุกรณที่

ใชในการขนถายวสัดแุละ (2) ลดคาใชจายหรอืตนทนุการผลติทีจ่ะสงเสรมิใหระบบการผลติใชเวลาในการผลติ
นอยทีส่ดุ

2) การเพิม่ขดีความสามารถในการทำงาน เชน สามารถใชเนือ้ทีใ่หเกดิประโยชนสงูสดุ สามารถ
ใชประโยชนของอปุกรณใหสงูทีส่ดุ รวมทัง้ปรบัปรงุผงัโรงงานเพือ่ลดระยะทางการขนถายวสัดแุละยงัเปนการ
ลดความสญูเสยีเนือ้ทีอ่กีดวย

3) การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนการปรับปรุงในดานความปลอดภัย
สภาพแวดลอมในการทำงาน ของคนงาน วสัด ุอปุกรณทีเ่กีย่วของ

4) การปรบัปรงุเพือ่สงเสรมิการขาย เชน การใหบรกิารทีร่วดเรว็ เปนการชวยเหลอืลกูคาและ
ยงัชวยเพิม่ปรมิาณการขาย อกีดวย
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2.2.6 กจิกรรมและพืน้ทีท่ีน่าสนใจของการขนถายวสัด ุในระบบการขนถายวสัดยุงัมกีจิกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของหลายประการ ซึ่งผูออกแบบและวางผังโรงงานควรคำนึงถึง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหระบบมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้กจิกรรมดงักลาว ไดแก

1) วธิกีารขนถายวสัดุ
2) วธิกีารเกบ็วสัด ุสนิคาในคลงั
3) เทคนคิการเอาของขึน้และลงจากเครือ่งกลขนถาย
4) วธิกีารบรรจหุบีหอเพือ่จำหนายใหแกลกูคา
5) วธิกีารบรรจหุบีหอเพือ่การขนสงและปองกนัสนิคา
6) การทดสอบผลของการบรรจหุบีหอ
7) มาตรฐานและคณุลกัษณะเฉพาะของการขนถายวสัดุ
8) การศกึษาความเปนไปไดของการใชเครือ่งกลขนถาย
9) การเลอืกเครือ่งกลขนถายทีส่ามารถใชไดทัง้การขนถายและการเกบ็ในคลงั

10) การเลอืกอปุกรณชวยสำหรบังานขนถาย
11) ภาชนะใสของสำหรับใชในโรงงาน ใชเก็บในคลัง ใชในการบรรจุหีบหอและใชในการ

สงออกไปจำหนาย
12) การซอมและบำรงุรกัษาอปุกรณการขนถายวสัดุ
13) ความปลอดภยัในการขนถายของคนและสนิคา
14) การฝกอบรมบคุลากรทีท่ำงานขนถาย
15) การศกึษาคาใชจายดานการขนถายวสัดแุละวธิกีารควบคมุ
16) ควรมขีอมลูทีท่นัสมยัในเรือ่งเกีย่วกบัเครือ่งกลขนถายและแนวทางปฏบิตัิ

หากไดทำการวเิคราะหถงึกจิกรรมการขนถายวสัดดุงักลาว จะทำใหมองเหน็ภาพกวางๆ ทัง้ระบบ
และมองเหน็กลไกการพฒันาและปรบัปรงุกจิกรรมเหลานัน้ เพือ่ใหไดมาซึง่ผลผลติทีเ่พิม่ขึน้

นอกจากจะใหความสนใจในกจิกรรมตางๆ ของการขนถายวสัดแุลว ผวูางแผนผงัโรงงานควรพจิารณา
ถงึพืน้ทีต่างๆ ทีเ่กีย่วของกบัการขนถายวสัดดุวย ทัง้นีเ้พือ่จะไดดำเนนิการวางผงัโรงงานใหสอดคลองกบัระบบ
ขนถายวสัด ุพืน้ทีเ่หลานัน้ไดแก

1) พืน้ทีท่ำการบรรจหุบีหอ
2) พืน้ทีท่ีข่นของขึน้รถบรรทกุของแผนกสงของ
3) ระบบการขนสงจากผสูงของ
4) พืน้ทีข่องกจิกรรมการเอาของลง
5) พืน้ทีท่ำงานดานการตรวจรบัของ
6) คลงัวสัด-ุสนิคา
7) จำนวนวสัดทุีจ่ะสงไปยงัฝายผลติ
8) พืน้ทีส่ำหรบัเปนทีพ่กัของในกระบวนการผลติ
9) พืน้ทีก่ารขนถายวสัดใุนกระบวนการผลติ

10) พืน้ทีท่ีท่ำงานดานการขนถาย
11) พืน้ทีก่ารขนถายวสัดรุะหวางแผนก
12) พืน้ทีก่ารขนถายวสัดภุายในแผนก
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13) พืน้ทีก่ารขนถายวสัดรุะหวางโรงงาน
14) ความสมัพนัธของการขนถายวสัดกุบัหนวยงานสนบัสนนุ
15) แผนกบรรจหุบีหอ (ผบูรโิภค)
16) คลงัสนิคาสำเรจ็รปู
17) แผนกบรรจสุนิคา (ปองกนัสนิคา)
18) การเอาของขึน้และการสงออก
19) ระบบการขนสงไปยงัลกูคา
20) ระบบการขนสงภายในโรงงาน
21) ความสมัพนัธดานการเกบ็ขอมลู

2.2.7 การวเิคราะหการขนถายวสัดอุยางเปนระบบ (Systematic Handling Analysis) จะใชตวัยอ
วา SHA หมายถงึ วธิกีารจดัการอยางเปนระบบเพือ่ใชวเิคราะหแกปญหาการขนถายวสัด ุซึง่จะประกอบดวย

1) ขัน้ตอนการดำเนนิการ ซึง่มอีย ู4 ประการของ SHA ในแตละโครงการของการ ขนถายวสัดุ
ทีจ่ะดำเนนิการใหบรรลเุปาหมาย จนถงึขัน้ตอนการตดิตัง้อปุกรณขนถายนัน้ตองดำเนนิการผานขัน้ตอนตางๆ
ดงันี้
ขัน้ตอนที ่1 การรวมวธิกีารขนถายภายนอกโรงงาน
ขัน้ตอนที ่2 การวางแผนการขนถายระหวางแผนก
ขัน้ตอนที ่3 การวางแผนการขนถายอยางละเอยีด
ขัน้ตอนที ่4 การตดิตัง้

2) กุญแจไขปญหา P Q R S & T สำหรับองคประกอบของกุญแจไขปญหาหรือขอมูล
เบือ้งตน เพือ่ใชในการวเิคราะหปญหาการขนถายวสัดมุดีงันี้

P หมายถงึ ผลติภณัฑหรอืวสัด ุ(Product - Material)
Q หมายถงึ ปรมิาณ (Quantity - Volume)
R หมายถงึ เสนทาง (Routing) ลำดบัการทำงานหรอืกระบวนการผลติทีต่องการ
S หมายถงึ สิง่สนบัสนนุและบรกิาร (Supporting - Service)
T หมายถงึ ชวงเวลาหรอืเวลาการผลติ (Time)
คำถามของกญุแจไขปญหาของการวเิคราะหการขนถายวสัดอุยางเปนระบบ (Systematic Handling

Analysis; SHA) จะตางกบัการวางแผนผงัโรงงานอยางเปนระบบ (Systematic Layout Planning; SLP)
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ตารางที ่6.2 แสดงการเปรยีบเทยีบกญุแจไขปญหา P Q R S & T ของ SLP กบั SHA
SLP SHA

P: ผลติภณัฑ วสัดุ P: ผลติภณัฑ วสัดุ
จะผลติอะไร       จะขนถายอะไร

Q: ปรมิาณ Q: ปรมิาณ
จะผลติปรมิาณเทาไร       จะขนถายปรมิาณเทาใด

R: เสนทางกระบวนการผลติ R: เสนทางกระบวนการผลติ
จะผลติอยางไร       จะขนถายบนเสนทางใด

S: บรกิาร สนบัสนนุ S: บรกิาร สนบัสนนุ
อะไรชวยบรกิารและสนบัสนนุการผลติ       อะไรชวยบรกิารและสนบัสนนุการขนถาย

T: เวลา ชวงเวลา T: เวลา ชวงเวลา
จะผลติเมือ่ไร ผลตินานเทาใด       จะขนถายเมือ่ไร จะขนถายนานเทาไร

รปูที ่6.18 แสดงถงึตวั P: ผลติภณัฑหรอืวสัด ุ(Product - Material)

คาใชจายในการขนสงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิด คุณสมบัติของผลิตภัณฑ วัสดุและภาชนะ
ทีบ่รรจ ุเพราะผลติภณัฑและวสัดบุางชนดิสามารถขนถายไดงายกวาชนดิอืน่ๆ จากรปูที ่6.18 จะเหน็วาวสัดุ
ทีม่ลีกัษณะพเิศษจะเสยีคาใชจายในการขนสงตอหนวยสงู ทัง้นีเ้นือ่งจากรปูลกัษณะของผลติภณัฑและวสัดทุี่
จะขนถายแตกตางกนั มปีรมิาณนอย น้ำหนกัมาก ใชพืน้ทีใ่นการขนสงอยางไมมปีระสทิธภิาพ แตกหกังายหรอื
ตองใหความระมดัระวงัตอการขนสงอยางมาก เปนตน สวนผลติภณัฑหรอืวสัดทุีม่ภีาชนะบรรจ ุขนาดเทาๆ กนั
มรีปูแบบแนนอน ปรมิาณมาก สามารถใชพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืขนถายไดอยางมปีระสทิธภิาพกวา เชน การขนสง
ขาวสารทีบ่รรจกุระสอบ ปนูซเิมนต วทิย ุโทรทศัน ผงซกัฟอก และอืน่ๆ เปนตน

รปูที ่6.19 แสดงถงึตวั Q: ปรมิาณ (Quantity - Volume)

คา
ใช
จา
ย 

/ ห
นว

ย

วัสดุชนิดตางๆ
พิเศษ ปกติ เทากนัทกุชิน้

คา
ใช
จา
ย 

/ ห
นว

ย

ปรมิาณ
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ปรมิาณการขนถายวสัดมุอีย ู2 ลกัษณะ คอื
(1) ปรมิาณ / หนวยเวลา (ความเขมของการไหล)
(2) ปรมิาณ / เทีย่ว (อตัราการบรรทกุ)

ในรูปที่ 6.20 จะเห็นไดวาปริมาณการขนถายยิ่งมากเทาใดคาใชจายตอหนวยก็จะต่ำลง ในทาง
กลบักนั ถาการขนถายวสัดปุรมิาณนอยๆ คาใชจายตอหนวยกจ็ะสงู

รปูที ่6.20 แสดงถงึตวั R: เสนทาง ลำดบัการทำงานหรอืกระบวนการผลติ
ทีต่องการ (Routing)

ทีใ่ดกต็ามทีม่กีารขนถายวสัดเุกดิขึน้ การขนถายแตละครัง้จะมคีาใชจายเกดิขึน้ 2 ประเภท คอื
(1) คาใชจายคงที ่เปนคาใชจายทีเ่กดิขึน้ ณ จดุตนทางคอืคาใชจายในการเอาของขึน้และทีจ่ดุ

ปลายทางเปนคาใชจายในการเอาของลง จะเห็นไดวาคาใชจายคงที่นี้ ไมไดผันแปรไปตามระยะทางของการ
ขนถาย

(2) คาใชจายแปรผัน คาใชจายประเภทนี้จะผันแปรไปตามระยะทาง นั่นคือ ระยะทางใกล
คาใชจายตอหนวยต่ำ ระยะทางไกลคาใชจายตอหนวยจะสูง คาใชจายดังกลาว อยูในรูปของคาใชจายใน
การเดนิทาง

รปูที ่6.21 แสดงถงึตวั S: สิง่สนบัสนนุและบรกิาร (Supporting - Service)

กำหนดการและการจายงานดานบริการและสนับสนุนการขนถาย หากสามารถทำงานรวมมือหรือ
ประสานงานกนัดจีะทำใหเสยีคาใชจายต่ำแตถาตางคนตางทำคาใชจายตอหนวยกจ็ะสงู

คา
ใช
จา
ย 

/ ห
นว

ย

ปรมิาณ

คาขนของขึ้น - ลง

คาใชจายในการเดนิทาง

คา
ใช
จา
ย 

/ ห
นว

ย

ตางคนตางทำ

ไมแนนอน

ประสานงานกนัดี

กำหนดการและการสัง่งาน
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รปูที ่6.22 แสดงถงึตวั T: เวลาและชวงเวลาในการขนถายวสัด ุ (Time)

เวลาและชวงเวลาเปนองคประกอบสำคญัทีจ่ะวดัการทำงานดานการเคลือ่นทีร่ะยะเวลาการขนถาย
กับความเรงดวนนั้น มีผลโดยตรงตอคาใชจาย กลาวคือหากการขนถายตองการความเรงดวนมากคาใชจาย
ในการขนถายกจ็ะมากตาม คลายกบัการสงจดหมายดวนหรอืโทรเลขดวน เปนตน

3) แผนปฏบิตักิาร SHA สำหรบัการวเิคราะหการขนถายวสัดจุะพบวาการขนถายวสัดนุัน้ขึน้อยกูบั
องคประกอบสำคญั 3 ประการ คอื

(1) วสัด ุ(Materials)
(2) การเคลือ่นที ่(Moves)
(3) วธิกีาร (Methods)

ดงันัน้ในเรือ่งการวเิคราะหการขนถายวสัด ุ จะตองหาวธิกีารปฏบิตัดิานการขนถายทีเ่หมาะสมและ
ประหยดัคาใชจายทีส่ดุซึง่แผนปฏบิตักิาร SHA (SHA pattern of procedures) ไดอาศยัองคประกอบพืน้ฐาน
ทัง้ 3 ประการดงักลาว ดงัแสดงในรปู 6.23 นี ้เพือ่เปนแนวทางในการวเิคราะหการขนถายวสัดุ

คา
ใช
จา
ย 

/ ห
นว

ย

ความเรงดวน

ปกติ
กอนกำหนดการเล็กนอย

ทนัททีนัใด
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รปูที ่6.23 แสดงแผนการปฏบิตักิาร SHA ทีใ่ชเปนแนวทางในการวเิคราะหการขนถายวสัดุ
อยางเปนระบบ

กุญแจไขปญหา P Q R S T

1. การจดักลมุวสัดุ

2. ผังโรงงาน

3. การวิเคราะหการเคลื่อนที่

4. ภาพแสดงการเคลือ่นทีท่ีช่ดัเจน

5. ความรูและความเขาใจในวิธีการขนถายวัสดุ

6. การวางแผนการขนถายขั้นตน

7. การปรับเปลี่ยนและขอจำกัด

8. คำนวณสิง่ทีต่องการ

แผน ก. แผน ข. แผน ค.

ทางเลอืกแผนการขนถายวธิตีางๆ

9. การประเมนิผลเลอืกวธิขีนถาย

เลือกแผนการขนถาย
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สญัลกัษณตางๆ ทีใ่ชในแผนปฏบิตักิาร SHA
ในการนำเทคนคิตางๆ มาประยกุตในแตละขัน้ตอนของแผนปฏบิตักิาร SHAจะใชสญัลกัษณตางๆ

เชน เครื่องหมายตางๆ สี ตัวอักษรและตัวเลข สัญลักษณเหลานี้จะสามารถบอกใหทราบถึงจุดตนทางหรือ
จดุปลายทางทีจ่ะทำใหมองเหน็ภาพการเคลือ่นที ่ทีช่ดัเจน เพือ่ประโยชนตอการใหคะแนน เลอืกวธิกีารขนถาย
หรอือืน่ๆ

ในการวเิคราะหการขนถายวสัดอุยางเปนระบบนัน้ ตองศกึษาองคประกอบสำคญัตางๆ คอื วสัด ุการ
เคลือ่นทีแ่ละวธิกีาร จากนัน้ศกึษาถงึขัน้ตอนตางๆ โดยแบงออกเปน 4 ขัน้ตอน คอื การรวมวธิกีารขนถาย
ภายนอกโรงงาน การวางแผนการขนถายระหวางแผนก การวางแผน  การขนถายอยางละเอยีดและการตดิตัง้
เพือ่ใหการดำเนนิการในแตละขัน้ตอนเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพจนถงึขัน้การตดิตัง้นัน้กไ็ดเสนอแผนปฏบิตักิาร
SHA เพือ่นำมาประยกุตในขัน้ตอนที ่ 2 และ 3 ทัง้นีเ้พือ่ใหการวเิคราะหการขนถายเปนไปอยางมรีะบบและ
ดำเนนิการใหบรรลเุปาหมายรวดเรว็ยิง่ขึน้

3. การวางแผนและควบคมุการผลติ (Process Planning and Control: PPC)
ในการดำเนนิงานดานการผลติสนิคาหรอืบรกิารใหกบัลกูคานัน้ เรือ่งของการสงมอบสนิคาเปนเรือ่ง

ทีส่ำคญั ธรุกจิจำเปนตองสงมอบสนิคาใหตรงตามเวลาทีก่ำหนด ดงันัน้ธรุกจิจงึควรทีจ่ะตองเตรยีมทรพัยากร
การผลิตตางๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู เพื่อที่จะสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการตามความ
ตองการของลกูคาได วธิกีารหนึง่ทีจ่ะชวยใหการดำเนนิงานนีเ้ปนไปไดกค็อืการวางแผนและควบคมุการผลติ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

3.1 ความหมาย
การวางแผนการผลติ คอื การเตรยีมวเิคราะหงานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการผลติสนิคาหรอืการบรกิาร

โดยศกึษาขัน้ตอนการผลติตัง้แตแรกเริม่จนสิน้สดุการผลติ รวมถงึเครือ่งมอื อปุกรณ เครือ่งจกัรในการผลติตางๆ
ทีจ่ำเปนตองใชในการผลติ เพือ่ใหการผลติเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

การควบคมุการผลติคอื การตดิตามและควบคมุกจิกรรมตางๆ ทีไ่ดวางแผนผลติไปแลวใหเปนไปตาม
เปาหมายตามทีต่องการ

3.2 หนาทีข่องฝายวางแผนการผลติ
หนาที่ที่สำคัญของฝายวางแผนการผลิต คือ คาดคะเนความตองการในการใชทรัพยากร เชน

วตัถดุบิ ปรมิาณสนิคาคงเหลอื กำลงัคน ตารางการผลติหลกั เพือ่ใหการผลติเปนไปอยางราบรืน่และมปีระสทิธิ
ภาพ
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3.3 ขอบเขตของการวางแผนและควบคมุการผลติ
งานของการวางแผนและควบคมุการผลติจะครอบคลมุถงึกจิกรรมตอไปนี้
3.3.1 งานคาดคะเนยอดความตองการสนิคา

3.3.2 งานวางแผน ซึง่ประกอบไปดวยการวางแผนวตัถดุบิตางๆ การวางแผนกำลงัคน การวางแผน
การใชเครือ่งจกัร

3.3.3 งานควบคมุการผลติ ไดแก การจายงาน การตดิตามงานและการเรงงาน การหาเวลามาตรฐาน
การผลติ การควบคมุคณุภาพ การควบคมุตนทนุการผลติ การควบคมุขอมลู การผลติและการจดัสงสนิคาให
กบัลกูคาตามกำหนด เปนตน

3.4 ปจจยัทีม่ผีลตอการวางแผนและควบคมุ
ปจจยัทีม่ผีลตอการวางแผนและควบคมุ ไดแก

3.4.1 การพยากรณยอดขาย เพราะเปนหัวใจสำคัญของการวางแผน เนื่องจากตัวเลขที่ไดมาจะ
ถกูนำไปใชในงานวางแผนตอไป ถาหากตวัเลขทีพ่ยากรณไวไมถกูตองหรอืผดิพลาด กจ็ะทำใหการวางแผน
มคีวามผดิพลาดตามไปดวย แลวปญหาอืน่ๆ กจ็ะตามมา เชน การผลติเกนิความตองการหรอืผลติไมเพยีงพอ
ตอความตองการ เปนตน

3.4.2 รปูแบบของผลติภณัฑ ซึง่จะมผีลกระทบตอการวางแผนคอื ถาผลติภณัฑทีม่คีวามซบัซอน
มากๆ มขีัน้ตอนในการผลติมาก กต็องมกีารควบคมุมากตามไปดวย

3.4.3 วธิกีารผลติ เปนปจจยัทีส่ำคญัทีส่ดุในการควบคมุการผลติ เพราะถาหากเปนการผลติ ทีต่อง
ผลิตแบบตอเนื่อง สินคาซึ่งเปนมาตรฐานก็จะมีการเคลื่อนที่ไปอยางสมดุลกับการทำงานของเครื่องจักรใน
แตละขัน้ตอน การควบคมุการผลติกเ็พยีงแตกำหนดจดุควบคมุเทานัน้ เพราะเมือ่เริม่กระบวนการผลติไปแลว
มกัจะไมสามารถหยดุเครือ่งจกัรไดงายๆเนือ่งจากอาจจะทำใหเกดิความเสยีหายได ดงันัน้วธิกีารวางแผนการ
ผลติแตละวธิกีจ็ะมคีวามแตกตางกนัสำหรบัการผลติทีแ่ตกตางกนั
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3.5 การวางแผนการผลติ
สำหรบัเรือ่งของการวางแผนการผลตินัน้จะประกอบไปดวย
3.5.1 ขัน้ตอนการวางแผน เริม่ตนจากการพยากรณยอดขาย แลวนำตวัเลขทีไ่ดมาทำการวางแผน

การผลติระยะกลาง (Aggregate planning) จากนัน้กน็ำไปจดัทำเปนตารางการผลติหลกั (Master plan) แลว
จงึคอยจดัลำดบัการผลติกอนหรอืหลงั ผลทีไ่ดจะพจิารณาถงึแผนกำลงัการผลติจากโรงงานวามเีพยีงพอหรอื
ไม แลวจงึมาทำการกำหนดปรมิาณงาน (Loading) จากนัน้กถ็งึขัน้ตอนการจดั ตารางการผลติยอย (Detailed
scheduling) แลวจายงาน (Dispatching) ใหผลติตามแผน

3.5.2 คำศพัทตางๆ ทีเ่กีย่วของกบังานวางแผนการผลติ สำหรบัความหมายของศพัทตางๆ ทีใ่ชใน
งานวางแผน สามารถอธบิายไดคราวๆ ดงันี้

1) การคะเนยอดขาย หมายถึง การนำเอาขอมูลการขายทั้งในอดีตและปจจุบัน มาทำการ
คาดคะเนยอดขายลวงหนา โดยใชเทคนคิของการคะเนทีเ่หมาะสม เชน ดแูนวโนมหรอืใชวธิเีฉลีย่น้ำหนกั เปน
ตน เพือ่ใหไดตวัเลขทีค่าดหมายทีม่คีวามแมนยำและผดิพลาดใหนอยทีส่ดุ

2) การกำหนดตารางเวลาการผลิตหลัก หมายถึง การกำหนดเวลาวาจะเริ่มผลิตสินคาใด
ไดเมือ่ไร ซึง่จะทำใหทราบวนักำหนดแลวเสรจ็ทีจ่ะสงใหลกูคาได การจดัตารางทีด่จีะกอใหเกดิความสมดลุใน
การใชเครือ่งจกัรคนงาน วตัถดุบิและเวลา

3) การจดัสายการผลติ (Routing) หมายถงึ การตดัสนิใจวาขัน้ตอนการผลติแตละขัน้อยใูนชวง
ไหนของโรงงาน ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนผลิตภัณฑผานกระบวนการตางๆ ทุกขั้นตอนจนแลวเสร็จ
การจัดสายการผลิตอาจจะจัดอยางกวางๆ เชน โรงงานผลิตขนาดใหญ จะมีการจัดวางเปนแผนก เชน
แผนกผลติ แผนกประกอบ แผนกตรวจคณุภาพ เปนตน

4) การจดัหรอืกำหนดปรมิาณงาน (Loading) คอื เมือ่ไดจดัสายการผลติแลวจะมกีารจดัปรมิาณ
งานใหกบัเครือ่งจกัรหรอืสถานทีำงานแตละแหง สำหรบัเวลาทัง้หมดทีใ่ชในการผลตินัน้สามารถคำนวณไดจาก
การนำเวลาผลิตมาตรฐานตอหนวยคูณกับจำนวนที่ผลิตและในขั้นสุดทายก็จะถูกกำหนดออกมาเปนตาราง
ซึง่กำหนดไววาจะใชเครือ่งจกัรทีจ่ดุใดบางในโรงงาน ขณะนัน้และเมือ่มกีารจดัปรมิาณงานทีเ่หมาะสมแลวกจ็ะ
ไมทำใหการจดังานเกนิกำลงัไป

5) การจัดตารางการผลิต เปนขั้นตอนสุดทายของการวางแผนการผิต ซึ่งจะทำใหทราบวา
เมือ่ใดควรเริม่ผลติหรอืเมือ่ใดจงึจะผลติเสรจ็ เพือ่ควบคมุใหงานดำเนนิไดตามแผน

6) การจายงาน คอื การจายงานใหกบัเครือ่งจกัรตางๆ และพนกังานโดยพจิารณาจากตารางเวลา
การผลติ ม ี 2 แบบ คอื การจายงานแบบศนูยกลางจายงานเพยีงแหงเดยีวและ การจายงานแบบกระจายคอื
แตละแผนกจายงานเอง (วธินีีเ้หมาะสมกบังานทีไ่มเกีย่วของกนั)

7) การเรงงาน เปนกจิกรรมทีจ่ะทำใหการผลติเปนไปตามแผน ถาไมมกีารเรงงานงานอาจจะเสรจ็
ชาหรอืไมแลวเสรจ็ตามเปาหมายได
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3.6 หนาทีข่องการควบคมุการผลติ
หลงัจากทีไ่ดวางแผนการผลติแลว งานตอมากค็อืการควบคมุการผลติใหไดตามแผนงาน ซึง่งานควบ

คมุนัน้จะประกอบไปดวยกจิกรรมตางๆ ทีส่ำคญั ดงันี้
3.6.1 การจายงาน
3.6.2 การตดิตามและเรงงาน
3.6.3 การกำหนดเวลามาตรฐานการผลติ
3.6.4 การควบคมุคณุภาพของสนิคา
3.6.5 การควบคมุตนทนุการผลติ
โดยทัว่ไปการควบคมุการผลติจะใชหลกัควบคมุทัว่ไปคอื วางแผนการผลติ ทำการผลติ ควบคมุวา

ผลติไดตามแผนทีว่างไวหรอืไมและแกไขใหไดตามแผนทีก่ำหนดไว

3.7 การวางแผนการผลติรวม (Aggregate planning)
หมายถงึ การวางแผนระยะกลางประมาณ 12 เดอืนขางหนา โดยพจิารณาถงึอปุสงค (Demand) และ

อปุทาน (Supply) ของผลติภณัฑ
ในการวางแผนการผลติรวมมเีปาหมายเพือ่ทีจ่ะจดัระดบัของผลติภณัฑใหอยใูนเกณฑ ทีเ่หมาะสมใน

อนาคตเมื่อเผชิญปญหาการขึ้นลงและความไมแนนอนของอุปสงค ผลจากการวางแผนการผลิตรวมทำให
สามารถกำหนดการทีเ่กีย่วกบัระดบักำลงัคนทีต่องการในแตละเดอืน ระดบัปรมิาณทีผ่ลติ ระดบัสนิคาคงเหลอื
ความตองการทำงานลวงเวลา ความตองการทีจ่ะจาง ผอูืน่ผลติ แผนพกัรอนสำหรบัพนกังาน ระดบัการผลติ
ปกตแิละจำนวนพนกังานทีต่องจางเพิม่

3.7.1 ปญหาของการวางแผนการผลติรวม ปญหาจะเกดิจากความไมแนนอนจากอปุสงคและอปุทาน
ดงันัน้ถาเราสามารถจดัการกบัอปุสงคและอปุทานไดกจ็ะชวยแกปญหา เกีย่วกบัการวางแผนการผลติรวมได
เชนกนั ทางเลอืกในการตดัสนิใจมอีย ู2 ทาง คอื

1) การปรับปรุงอุปสงค ซึ่งสามารถทำไดโดยการตั้งราคา การโฆษณา เพิ่มยอดขาย  การ
สงเสรมิการจำหนาย การมสีนิคาคงเหลอืทีจ่ำกดั เปนตน

2) การปรบัปรงุอปุทาน เชน การจางพนกังานเพิม่หรอืการปลดพนกังานออก มกีารทำงานลวง
เวลาหรอืการลดเวลาทำงาน การจางพนกังานชัว่คราว การควบคมุสนิคา การจางผผูลติรายยอย เปนตน

3.7.2 ตนทุนในการวางแผนการผลิตรวม เปนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตใน เรื่องตางๆ
ตอไปนี ้คอื คาใชจายในการจางเพิม่หรอืปลดคนงานออก คาใชจายในการทำงานลวงเวลาหรอืลดเวลา คาใช
จายในการเกบ็สนิคาคงเหลอื คาใชจายในการจางผอูืน่มาผลติคาใชจายในการจางแรงงานชัว่คราวและคาใชจาย
ในกรณทีีส่นิคาขาดมอืหรอืสงไมทนั
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3.8 กลยทุธในการวางแผนการผลติ
กลยุทธมีมากมายหลายวิธี แตในที่นี้จะกลาวถึงกลยุทธที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรม 3 ชนิด คือ

(1) การผลติทีร่ะดบัคงทีโ่ดยใชพนกังานเทากนั (Level workforce) (2) การผลติทีร่ะดบัคงทีย่กเวนในชวงที่
ทำลวงเวลา (Level work force and overtime) และ (3) การผลติตามยอดขาย (Chase strategy)
ตวัอยาง การวางแผนการผลติรวมของ บรษิทั ผลไมกระปอง จำกดั มยีอดขายคาดคะเน คอื

เดอืน จำนวนลติร (หนวยเปนพนั)
มกราคม 30
กมุภาพนัธ 30
มนีาคม 350
เมษายน 400
พฤษภาคม 450
มถินุายน 500
กรกฏาคม 650
สงิหาคม 600
กนัยายน 475
ตลุาคม 475
พฤศจกิายน 450
ธนัวาคม 450
             รวม 5,400

บรษิทัตองการทำการวางแผนการผลติรวม โดยใชวธิทีัง้ 3 คอื
วธิทีี ่1 การผลติทีร่ะดบัคงทีโ่ดยใชพนกังานเทากนั (Level workforce)
วธิทีี ่2 การผลติทีร่ะดบัคงทีย่กเวนในชวงทีท่ำลวงเวลา (Level work force and overtime)
วธิทีี ่3 การผลติตามยอดขาย (Chase strategy)

ขอมลูเพิม่เตมิ
1) คนงาน 1 คนผลติผลไมกระปองได 10,000 ลติรตอเดอืน ถาทำงานลวงเวลาจะทำ 3 เดอืนตอป

สมมตุวิาขณะนีม้คีนงาน 40 คน
2) คาแรง 1,000 บาทตอเดอืนตอคน ถาลวงเวลาตองจาย 150% ของคาแรงปกต ิ(ถาทำลวงเวลา

ทำได 20% ของปกต)ิ
3) คาจางเพิม่1,000 บาทตอคน รวมคาคดัเลอืกคนงาน คาอบรมตางๆ คาใชจายในการปลดคนออก

เทากบั 2,000 บาทตอคน
4) คาเกบ็รกัษา 2 บาทตอลติร ประมาณ 3% ของสนิคาปลายงวดตอเดอืน
5) สนิคาคงเหลอืตนงวดมปีระมาณ 50,000 ลติร สนิคาปลายงวดม ี 50,000 ลติร ตองใหมผีลไม

กระปองอยตูลอดเวลา หามไมใหมขีองขาดมอื
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วธิทีำ
วธิทีี ่1 การผลติทีร่ะดบัคงทีโ่ดยใชพนกังานเทากนัทกุเดอืน (Level workforce)

คาเกบ็สนิคา = (สนิคาปลายงวด x 0.03) ด 2 บาท / ลติร = 12 บาท
ปรมิาณยอดคาดคะเน = 5,400,000 ลติร / ป

= 5,400,000
12

= 450,000 ลติร / เดอืน
คนงาน 1 คน ผลติได = 10,000 ลติร / เดอืน
เพราะฉะนัน้ คนงานทีใ่ช = 450,000 ลติร / เดอืน

10,000 ลติร / เดอืน
= 45 คน / เดอืน

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
(x1000)

ทรพัยากร
พนักงาน 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
ลวงเวลา (%) - - - - - - - - - - - -
ส/ค ตนงวด 50 200 350 450 500 500 450 250 100 75 50 50
ผลิต 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
ยอดขาย 300 300 350 400 450 500 650 600 475 478 450 450 5400
(คาดคะเน)
ส/ค ปลายงวด 200 310 450 500 500 450 250 100 75 50 50 50
คาใชจาย
เวลาปกติ 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
คาลวงเวลา - - - - - - - - - - - -
จางเพิม่/ปลด 5 - - - - - - - - - - - 5
คาเก็บ ส/ค 12 21 27 30 30 27 15 6 4.5 3 3 3 181.5
คาใชจายรวม 62 66 72 75 75 72 60 51 49.5 48 48 48 726.5
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วธิทีี ่2 การผลติทีร่ะดบัคงทีย่กเวนในชวงทีท่ำลวงเวลา (Level work force and overtime)
(3เดอืนผลติเทากนั ยกเวนเดอืนมถินุายน - สงิหาคม ผลติ 120% ของอตัราปกต)ิ

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
(x1000)

ทรพัยากร
พนักงาน 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
ลวงเวลา (%) - - - - - 20 20 20 - - - -
ส/ค ตนงวด 50 180 310 390 420 400 410 270 180 135 30 70
ผลิต 430 430 430 430 430 510 510 510 430 430 430 430 5400
ยอดขาย 300 300 350 400 450 500 650 600 475 478 450 450 5400
(คาดคะเน)
ส/ค ปลายงวด 180 310 390 420 400 410 270 180 135 90 70 50
คาใชจาย
เวลาปกติ 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 516
คาลวงเวลา - - - - - 12.9 12.9 12.9 - - - - 38.7
จางเพิม่/ปลด 3 - - - - - - - - - - - 3
คาเก็บ ส/ค 10.8 18.6 23.4 25.2 24.0 24.6 16.2 10.8 8.1 5.4 4.2 3.0 174.3
คาใชจายรวม 56.8 61.6 66.4 68.2 67.0 80.5 72.1 66.7 51.1 48.4 47.2 46.0 732.0

ในกลยทุธที ่2 สมมตุใิห Y เปนจำนวนทีผ่ลติ
ดงันัน้เราจะได = 9 (Y) + 3 (1.2Y) = 5,400,000

ใน 9 เดอืน เราผลติอตัราปกตแิละ 3 เดอืนผลติลวงเวลา 20%
เมือ่แกสมการดงักลาวแลวกจ็ะไดคา

Y = 42,827 ลติร (หรอืประมาณ 43,000 หนวย)
และในเดอืนทีท่ำงานลวงเวลา จำนวนทีผ่ลติจะ

= 1.2Y
= 1.2 (430)
= 516 (หรอืเทากบั 510 หนวย)

สำหรบัคาลวงเวลา นโยบายทีใ่หทำไดแก 20% ของปกติ
ดงันัน้ 20% (43,000 บาท) = 8,600 บาท

ซึง่จะไดรบัคาลวงเวลา 150%กจ็ะ = 8,600 (1.5)
= 12,900 บาท
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ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม
(x1000)

ทรพัยากร
พนักงาน 30 30 35 40 45 50 65 60 48 48 45 45
ลวงเวลา (%) - - - - - - - - - - - -
ส/ค ตนงวด 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ผลิต 300 300 350 400 450 500 650 600 475 475 450 450 5400
ยอดขาย 300 300 350 400 450 500 650 600 475 478 450 450 5400
(คาดคะเน)
ส/ค ปลายงวด 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
คาใชจาย
เวลาปกติ 30 30 35 40 45 50 65 60 48 48 45 45 541.0
คาลวงเวลา - - - - - - - - - - - -
จางเพิม่/ปลด 20 - 5 5 5 5 15 10 24 - 6 - 95.0
คาเก็บ ส/ค 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36.0
คาใชจายรวม 53 53 43 48 53 58 83 73 75 51 54 48 672.0

วธิทีี ่3 การผลติตามยอดขาย (Chase strategy)

สรปุคาใชจายของทัง้ 3 วธิี

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3
คาแรง 540,000 516,000 541,000
คาจางคนงานเพิ่ม / ปลดคนงาน 5,000 3,000 95,000
คาลวงเวลา - 38,700 -
คาเกบ็สนิคา 181,500 174,300 36,000
                       รวม 726,500 732,000 672,000

จากตารางสรปุคาใชจายจะพบวาวธิทีี ่3 จะมตีนทนุรวมต่ำสดุแตในทางปฏบิตัแิลวตนทนุไมไดเปน
ปจจยัเพยีงอยางเดยีวทีจ่ะนำมาใชพจิารณาเลอืกกลยทุธ ยงัมปีจจยัอืน่ๆ อกีทีจ่ะตองคำนงึถงึ และในวธิทีี ่ 3
ถงึแมวาจะมตีนทนุรวมต่ำสดุกจ็รงิแตในการปฏบิตัจิรงิอาจจะมปีญหายงุยากกบัการจางพนกังานเพิม่หรอืการ
ปลดพนกังานออกกเ็ปนได

สวนวธิทีี ่1 และ 2 ถงึแมตนทนุรวมจะมากกวาวธิทีี ่3 แตในทางปฏบิตัจิรงิจะสะดวกกวา ดงันัน้จงึ
ตองมาพจิารณาวาจะเลอืกวธิใีดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ

สำหรบัตวัอยางนี ้ควรนาจะเลอืกวธิทีี ่1 เพราะตนทนุต่ำกวาวธิทีี ่2
สรุป การวางแผนทีด่นีัน้ตองการตวัเลขของการพยากรณทีแ่มนยำ หากธรุกจิพยากรณยอดขายได

แมนยำกจ็ะชวยใหการวางแผนผลติสนิคาหรอืบรกิารไดตามความตองการของลกูคา
ธรุกจิควรจะเลอืกวธิกีารวางแผนการผลติใหเหมาะสมกบัการดำเนนิงาน เพือ่ใหการทำงานเปนไป

อยางราบรืน่และยงัชวยลดตนทนุในการดำเนนิงานอกีดวย
หากธรุกจิใดสามารถวางแผนไดด ีการเตรยีมทรพัยากรการผลติหรอืการดำเนนิงาน ในดานตางๆ

กย็อมทำไดรวดเรว็ขึน้และสามารถใชกำลงัการผลติทีม่อียใูหเกดิประโยชนสงูสดุได
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4. ระบบการวดั (Information metrology)

4.1 การควบคมุการวดั
วัตถุประสงคของการควบคุมการวัด คือวิธีใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสมเพื่อวัดสภาวะการผลิตและ

คุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพของผลิตภัณฑภายในชวงของความแมนยำ ที่เหมาะสม สำหรับการใช
เครือ่งมอืวดัทีเ่หมาะสมนัน้จะมรีายละเอยีดดงันี้

1) ตองเลอืกเครือ่งมอืวดัใหเหมาะกบัคณุลกัษณะเฉพาะของการวดัทีไ่ดกำหนดไว "ทีเ่หมาะสม" หมาย
ถึง มีความแมนยำตามที่ตองการ ทำการวัดไดงายและวัดไดโดยมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด เลือก
เครือ่งมอืวดัทีเ่หมาะสม หลงัจากทีไ่ดอาน คมูอืตำราตางๆ และเอกสารแนะนำสนิคา ซึง่มเีครือ่งมอืวดัหลาย
ชนดิใหเลอืก

2) การใชงาน ตองกำหนดวิธีการ (รวมถึงเครื่องมือวัดในการวัด) เพื่อทำการวัดภายในความ
แมนยำทีก่ำหนด

แตมขีอควรระวงัในการวดั คอื
1) ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องมือวัดโดยเฉพาะที่มีลักษณะเปนเข็ม และ

เครือ่งมอืวดัละเอยีดอืน่ ๆ
2) รกัษาความคลาดเคลือ่นในการวดัใหอยใูนชวงทีก่ำหนด
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ตวัอยาง การเลอืกเครือ่งมอืวดัสำหรบัวดัเสนผานศนูยกลางรู

1. เวอรเนยีรคาลปิเปอร
กานขอบมดีใชวดัเสนผาศนูยกลางภายใน กานวดัลกึใชวดัความลกึ

2. ไมโครมเิตอรชนดิ Bar type
ใชงานยาก ตองใชความชำนาญ ใชวดัเสนผานศนูยกลางภายในขนาดใหญได โดยใชรวมกบัแทงตอวดั

3. อปุกรณวดัเสนผานศนูยกลางภายในแบบสามขา (วดั 3 จดุ)
มขีดีวดัละเอยีดสดุ 0.002 mm. ความแมนยำรบัประกนัที ่0.003 mm.
มชีวงการวดั 15 ถงึ 120 mm.

4. Cylinder Gauge
ใชงายกวาไมโครมเิตอรชนดิ Bar type หรอือปุกรณวดัเสนผานศนูยกลางภายใน แบบสามขาทีม่ชีวงการวดัมากกวา
18 mm. ความแมนยำอยทูี ่0.01 mm.

5. Plug Gauge
เครือ่งมอืวดัทีก่ลาวมาขางบนนี ้ใชวดัตำแหนงเสนผานศนูยกลางภายในซึง่อาจมผีลกระทบของการเสยีรปูในบางตำแหนง
เกิดขึ้น
เมือ่มกีารประกอบผลติภณัฑ ชิน้สวนทีป่ระกอบกนัอยอูาจไปขวางการสอดวดัของสวนทีท่ำหนาทีว่ดัของเครือ่งมอืวดัได
กรณนีีส้ามารถใช Plug Gauge แทนได Plug Gauge มสีวนที ่"หยดุ" ซึง่มขีนาด เทากบัพกิดัเผือ่สงูสดุของ
เสนผานศูนยกลางภายในที่จะทำการวัด
เมือ่สวม Plug Gauge เขากบัร ูถาสวนอืน่ ๆ ผาน แตสวนที ่"หยดุ" ไมผาน แสดงวารนูัน้ไดตามมาตรฐาน

6. เครือ่งมอืวดัอืน่ ๆ
ใชไมโครมเิตอรชนดิ Jaw type ซึง่มกีานขอบมดีเพือ่วดัรตูืน้ๆ กรณทีีเ่ปนรแูคบๆ สามารถวดัเสนผานศนูยกลาง
ภายในไดโดยใชอุปกรณขยายภาพชวย

ในการควบคมุการวดันัน้จะประกอบไปดวยรายละเอยีดตางๆ ดงันี้
4.1.1 ระบบการขึน้ทะเบยีน การขึน้ทะเบยีนทำขึน้เพือ่ใชเปนตารางบญัชแีมบทของ การบนัทกึตางๆ

และใชควบคุมความแมนยำของเครื่องมือวัดและวิธีการวัด เพื่อใหสามารถวัดสภาวะของผลิตภัณฑและคุณ
ลกัษณะเฉพาะดานคณุภาพภายในชวงของความแมนยำทีเ่หมาะสม

หลงัจากเลอืกและซือ้เครือ่งมอืวดัเขามาแลวตองทำการตรวจรบั (Acceptance Inspection) จากนัน้
ทำการขึน้ทะเบยีนเครือ่งมอืวดัในตารางบญัชแีมบท
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ตวัอยาง การขึน้ทะเบยีนเครือ่งมอืวดั

ลำดับ                   หัวขอ                   ขอมูล
1 หมายเลขเครื่องมือวัด
2 ชื่อเครื่องมือวัด
3 ประเภท
4 ชั้นคุณภาพ
5 ระดับคุณภาพ
6 ผูผลิต
7 แบบ
8 หมายเลขการผลิต
9 วันที่ผลิต
10 วันที่จัดซื้อ
11 จำนวนหนวย
12 ความแมนยำ
13 ใชวัดอะไรไดบาง
14 ชวงการวัด
15 ระยะเวลาการสอบเทียบ
16 กำหนดวัดสอบเทียบ
17 สอบเทียบโดย หองปฏิบัติการในบริษัทหรือนอกบริษัท
18 วิธีการสอบเทียบ หมายเลขเอกสาร
19 วิธีการวัด หมายเลขเอกสาร
20 รหัสพื้นที่ของทรัพยสิน
21 หมายเลขทรัพยสิน
22 ใชงานที่ รหัสพื้นที่
23 เก็บรักษาที่ รหัสพื้นที่

4.1.2 เกณฑในการใชงานเครือ่งมอืวดั ตองจดัตัง้เกณฑในการใชงานเครือ่งมอืวดัเพือ่ใหสามารถวดั
สภาวะการผลติและคณุลกัษณะเฉพาะดานคณุภาพภายในชวงของความแมนยำทีเ่หมาะสม โดยมขีัน้ตอนดงั
นี้

1) แตงตัง้ตวัแทนผผูลติ หาวธิสีอบเทยีบ วธิกีารบนัทกึผลการวดัและวธิใีนการใชและจดัเกบ็เครือ่ง
มอืวดั เพือ่ใหคงไวซึง่ความแมนยำ

2) ทำการวดัตามวธิกีารวดัทีก่ำหนดและใชเครือ่งมอืวดัตามวธิทีีถ่กูตอง
3) พึงระลึกอยูเสมอวาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมไดเกิดกับที่ตัวเครื่องมือวัดเพียง

อยางเดยีว แตความคลาดเคลือ่นดงักลาวยงัสามารถเกดิขึน้ในขณะทีใ่ชเครือ่งมอืวดัดวย (จงึตองจดัตัง้เกณฑ
สำหรบัการใชงานเครือ่งมอืวดัและวธิวีดั)
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ตวัอยาง ความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิขึน้ในขณะทีใ่ชเครือ่งมอืวดั
(1) ความคลาดเคลือ่นจาก Parallaxsleeve scale กบั Thimble scale ของไมโครมเิตอรไม

อยบูนระนาบเดยีวกนั Main scale กบั Venire scale ของเวอรเนยีรคาลปิเปอรไมอยบูนระนาบเดยีวกนัในกรณี
นี ้เกดิจากไมไดอานคาจากดานหนา (ในแนวตัง้ฉาก) ทำใหเกดิ parallax ขึน้

(2)  ความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิจากการเสยีรปูเมือ่วตัถทุีจ่ะทำการวดัไดรบัแรงกระทำจากเครือ่ง
มอืวดัจะเสยีรปูตรงจดุทีส่มัผสักบัเครือ่งมอืวดั โดยปกตกิารเสยีรปูของวตัถ ุเนือ่งจากแรงในการวดัหรอืน้ำหนกั
ของตวัวตัถเุองนัน้ไมคอยเปนปญหานกั อยางไรกต็ามตองใชความระมดัระวงัในจดุนีด้วย

(3) ความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิจากการขยายตวัเนือ่งจากความรอนวตัถทุีจ่ะทำการวดัอาจไดรบั
ผลกระทบเนือ่งจากความรอนได 2 ทาง คอืความรอนทีเ่กดิจากการแปรรปูและอกีทางหนึง่คอื ความรอนจาก
สภาพแวดลอม ดงันัน้เมือ่จะวดัขนาดของวตัถตุองทิง้ไวทีอ่ณุหภมูหิอง กอนทีจ่ะทำการวดั

(4) ความคลาดเคลื่อนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ยังตองพิจารณาถึง
ความชืน้ ฝนุ ความดนับรรยากาศ ความสัน่สะเทอืน (รวมถงึความสัน่สะเทอืนของพืน้) แสงและเสยีงรบกวน
ดวย

4.1.3 การควบคุมความแมนยำ ทำเพื่อใหสามารถวัดสภาวะการผลิตและคุณลักษณะเฉพาะดาน
คณุภาพภายในชวงของความแมนยำทีเ่หมาะสม สำหรบัขัน้ตอนการควบคมุความแมนยำจะประกอบไปดวย

1) กำหนดเกณฑความแมนยำและเกณฑหนาทีใ่ชงานเพือ่คงรกัษาความแมนยำและหนาทีใ่ชงาน
ของอปุกรณและเครือ่งมอืวดัไดอยางเหมาะสม

2) กำหนดขั้นตอนวิธีการและการควบคุม การตรวจสอบการบำรุงรักษาและซอมแซม
เครื่องมือวัด

3) จดัเตรยีมและใชคมูอืตางๆ ทีร่ะบถุงึการจดัซือ้ การตดิตัง้ การซอมแซม การบำรงุรกัษาและ
การจำหนายทิง้เครือ่งมอืวดั (โดยรวมแลวนัน่คอืกำหนดทัง้ขอ 1) ขอ 2) และขอ 3))
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รปูที ่6.24 แสดงประเภทของการควบคมุความแมนยำ

4.1.3 ระบบควบคมุการเกบ็รกัษา เพือ่เกบ็รกัษาเครือ่งมอืวดัไวอยางเหมาะสม โดยคงความแมนยำ
ไวและเพือ่ใหพรอมตอการใชงาน ตวัอยาง เชน ทีเ่กบ็รกัษาเครือ่งมอื

1) ใหเกบ็รกัษาเครือ่งมอืวดัในสถานทีท่ีป่องกนัเครือ่งมอืวดัจาก ฝนุ การเกดิสนมิ ความชืน้และ
ปจจยัทางลบอืน่ๆ

2) เครือ่งมอืวดัทีใ่ชงานอยทูกุวนั ตองดำเนนิการอยางเหมาะสมเพือ่ปองกนัฝนุ ความชืน้และการ
เกดิสนมิกอนเกบ็เขาที ่(เชน ทำความสะอาดหลงัจากใชงาน)

4.2 มาตรฐานสำหรบัการควบคมุเครือ่งมอืวดั การใหการศกึษา การฝกอบรมเกีย่วกบัการใช
เครือ่งมอืวดั

4.2.1 เกณฑในการควบคุม ตองกำหนดเกณฑควบคุมสำหรับเครื่องมือวัดเพื่อใหสามารถควบคุม
สภาวะการผลติและคณุลกัษณะเฉพาะดานคณุภาพ ภายในชวงของความแมนยำทีเ่หมาะสม โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้

1) เมือ่เลอืกเครือ่งมอืวดัตองแนใจวาไดเลอืกเครือ่งมอืวดัทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑและสภาวะการ
ผลติ รวมทัง้คณุลกัษณะเฉพาะดานคณุภาพ

2) เมือ่จดัซือ้เครือ่งมอืวดัตองทราบเกณฑกำหนดของเครือ่งมอืวดัและจดัซือ้เครือ่งมอืวดัทีเ่ปน
ไปตามเกณฑกำหนดดงักลาว

การบำรงุรกัษา

การบำรงุ
รกัษา

เชิงปองกัน

การบำรงุ
รกัษา

ตามประวตัิ

การบำรงุรกัษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว

การบำรงุรกัษา
ทีต่องทำตามสภาพ

การบำรงุรกัษา
ฉุกเฉิน

การบำรงุรกัษา
ปกติ

การบำรงุรกัษา
ตามประวตัปิกติ

การบำรงุรกัษาตาม
แผนที่กำหนดไว
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3) จดัเตรยีมคมูอืการใชงานเพือ่ใหสามารถใชเครือ่งมอืวดัทีจ่ดัซือ้มานัน้ไดอยางถกูตอง
4) กำหนดเกณฑเพื่อใหสามารถซอมแซมเครื่องมือวัดไดอยางรวดเร็วเมื่อเครื่องมือวัดประสบ

ปญหา
5) บงชีว้นัทีต่องสอบเทยีบโดยใชเลขอารบกิ ซึง่ชดัเจนและอานงาย

ตวัอยาง ปายชีบ้งแบบตางๆ

ประเภท วิธีควบคุม ฝายที่ควบคุม ปายบงชี้
เครื่องมือวัดที่บำรุงรักษา ตรวจสอบและสอบเทียบ ควบคุมการใชโดย หมายเลข :
และสอบเทียบโดยฝายที่ ตามตารางแผนการตรวจ ฝายที่ใชควบคุม กำหนดวนัสอบเทยีบ :
กำหนดขึ้นเปนพิเศษ สอบ ตามตารางเวลาที่ ความแมนยำโดย วนั / เดอืน / ป

กำหนดไว ฝายเปนพิเศษ ชื่อบริษัท+ชื่อโรงงาน
เครื่องมือวัดที่ใช ตรวจสอบและบำรุง ฝายที่ใชงานหรือ หมายเลข :
เพื่อเฝาติดตามการ รักษาตามแผนการบำรุง ฝายซอมบำรุง กำหนดวนัทำการ :
ทำงานของเครื่องจักร รักษาเครื่องจักรและ วนั / เดอืน / ป
และอุปกรณ อปุกรณ การบำรุงรักษาตามระยะเวลา

การตรวจสอบความแมนยำ
ชื่อโรงงาน+ชื่อสายงาน

เครื่องมือวัดที่ตรวจสอบ ตรวจสอบตามระยะเวลา ฝายที่ใชงาน หมายเลข :
โดยฝายที่ใชเครื่องมือวัดนั้น (ปละครัง้) กำหนดวนัทำการ :

วนั / เดอืน / ป
ฝายทีใ่ชงาน :
  ตรวจสอบความแมนยำ
ชื่อโรงงาน+ชื่อสายงาน

ตรวจสอบประจำวัน ฝายที่ใชงาน หมายเลข :
(และตรวจสอบ กำหนดวนัทำการ :
ตามระยะเวลา)  วนั / เดอืน / ป

ฝายทีใ่ชงาน :
  ตรวจสอบหนาทีใ่ชงาน
ชื่อโรงงาน+ชื่อสายงาน

4.2.2 การบนัทกึการนำระบบไปปฏบิตั ิเพือ่บนัทกึและพสิจูนสถานะของการบนัทกึโดยมรีายละเอยีด
ดงันี้

1) บนัทกึและพสิจูนสถานะของการนำเกณฑควบคมุตางๆ ไปปฏบิตัิ
2) มปีฏบิตักิารแกไขเมือ่จำเปน
3) มกีารยนืยนัผลและบนัทกึปฏบิตักิารแกไข
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ตวัอยาง ใบตรวจสอบการนำเกณฑควบคมุเครือ่งมอืวดั ไปปฏบิตัิ

รายการที่ตรวจ      คะแนนทีไ่ด ปญหาและมาตรการแกไข
1. การแตงตัง้บคุคลเพือ่รบัผดิชอบการเกบ็รกัษา 5 4 3 2 1 0
2. การตดิปายบอกจำนวนบนชัน้เกบ็/ทีก่ลอง 5 4 3 2 1 0 จำนวนจริงไมตรงกับที่ระบุ
เก็บและการยืนยันจำนวน ไวในปายบอกจำนวน
3. ไมเกบ็รกัษาเครือ่งมอืวดัทีย่งัไมไดขึน้ 5 4 3 2 1 0 มกีารเกบ็เครือ่งมอืวดัสำรอง
ทะเบียน ไวถาไมจำเปนใหสงคืน
4. เกบ็รกัษาเครือ่งมอืวดัในสถานะทีท่ีส่ะดวก 5 4 3 2 1 0
ตอการนำเอาไปใชและเก็บเขาที่
5. ไมเกบ็รวมปนกบัเครือ่งมอือืน่ ๆ 5 4 3 2 1 0 เก็บแยกกัน
6. มกีารปองกนัสนมิ 5 4 3 2 1 0
7. การกำหนดสถานทีเ่กบ็รกัษาทีส่ะดวก 5 4 3 2 1 0
ตอการใชงาน
8. ตองมัน่ใจวาสภาพแวดลอมไมสงผลกระทบ 5 4 3 2 1 0
ตอความแมนยำ
9. ตองมัน่ใจวาสถานทีเ่กบ็รกัษาจะไมทำให 5 4 3 2 1 0
เครื่องมือวัดเสียหาย
10. การเกบ็รกัษาเครือ่งมอืวดัใหพรอมใชงาน 5 4 3 2 1 0
11. ตดิปายรบัรองการตรวจตามระยะเวลา 5 4 3 2 1 0 ปายรับรองที่เกือบจะหลุด
เพื่อใหมั่นใจวายังไมถึงกำหนดครั้งตอไป ลอกใหทำปายใหม
12. การตรวจเครือ่งมอืวดักบัมาตรฐานของ 5 4 3 2 1 0 ติดตั้งมาตรฐานของโรงงาน
โรงงาน (หรอืกึง่มาตรฐาน)
13. การกำหนดมาตรการการแกไขสำหรบั 5 4 3 2 1 0
สิ่งผิดปกติ

4.2.3 หนาที่และความรับผิดชอบของฝายควบคุมเครื่องมือวัด ตองกำหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของฝายที่ควบคุม ดูแลเครื่องมือวัด เพื่อใหมั่นใจวามีการควบคุมเครื่องมือวัดที่มีความสำคัญ
อยางไวใจไดโดย

1) จดัทำเอกสารของบรษิทัเกีย่วกบัระบบควบคมุเครือ่งมอืวดัและแตงตัง้บคุคลรบัผดิชอบขึน้ใน
แตละฝาย

2) กำหนดขอบเขตหนาทีข่องบคุคลทีร่บัผดิชอบในการควบคมุ การวดัในแตละฝาย
3) กำหนดกฎเกณฑการควบคุมดวยตนเองสำหรับบุคคลที่รับผิดชอบในการวัด รวมทั้ง

นำกฎเกณฑดงักลาวไปปฏบิตัิ
4) ใหการศึกษาและฝกอบรมบุคคลที่รับผิดชอบในการวัดเพื่อใหมั่นใจวามีการนำกฎเกณฑ

การควบคมุดวยตนเองไปปฏบิตัอิยางสม่ำเสมอ
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ตวัอยาง การมอบหมายงานควบคมุเครือ่งมอืวดั

    ผรูบัผดิชอบ    ผคูวบคมุดแูล ภาระหนาที่
หัวหนางานฝาย ผูจัดการอาวุโส 1. กำหนดนโยบายพื้นฐานการควบคุมทั่วทั้งบริษัท
เครื่องมือวัด ฝายควบคุมคุณภาพ 2. กำกับดูแลการควบคุม
หัวหนากลุมที่ตอง ผูจัดการอาวุโสฝายที่ 1. กำกบัดแูลงานตางๆ ในฝาย เพือ่ใหนำนโยบายพืน้ฐาน
ควบคุมเครื่องมือวัด ใชเครื่องมือวัด ไปปฏิบัติ
(ฝายที่ใชเครื่องมือวัด) 2. กำกับดูแลหัวหนากลุมที่ตองควบคุมเครื่องมือวัด
หวัหนากลมุของผใูช       ผจูดัการสวนของผใูช 1. วางแผนรายละเอยีดตาง ๆ เพือ่นำนโยบายพืน้ฐาน
เครื่องมือวัด เครื่องมือวัด ไปปฏิบัติ

2. กำกับดูแลหัวหนากลุมของผูใชเครื่องมือวัดภายใน
สวนงาน

3. ควบคุมการดูแลการใชเครื่องมือวัดภายในสวนงาน
4. ปองกนัความเสยีหายตอเครือ่งมอืวดั

หวัหนากลมุของผใูช       รองผจูดัการสวนของ
เครื่องมือวัด ผูใชเครื่องมือวัด 1. แนะแนวทางการใชทีถ่กูตอง ไดแก

1) หามใชงานเครื่องมือวัดที่ไมมีเครื่องหมายใหใชงานได
2) หามใชงานเครื่องมือวัดที่มีเครื่องหมายหามใชงาน
3) ใหคำแนะนำการใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสม

2. ตรวจสอบการควบคุมตามระยะเวลาและดำเนินการ
ตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม

3. ตรวจสอบการควบคุมประจำวัน
ฝายตรวจสอบ ฝายที่ควบคุมดูแล

เครื่องมือวัด

4.2.4 เกณฑในการควบคมุสำหรบัการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของเครือ่งมอืวดั จะตองมเีกณฑใน
การควบคมุเครือ่งมอืวดัเพือ่ตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงสภาวะการผลติคณุลกัษณะเฉพาะดานคณุภาพและ
ความถีใ่นการใชงานเครือ่งมอืวดั โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1) เลือกใชความแมนยำในการวัดใหครอบคลุมขอกำหนดของความแมนยำ เมื่อจะมีการ
เปลีย่นแปลงเครือ่งมอืวดั

2) ทำการเลอืกเครือ่งมอืวดัหลงัจากทีไ่ดพจิารณาในดานวตัถปุระสงค ความคงทนความถีแ่ละ
ความเชือ่มัน่

3) จัดทำเกณฑในการควบคุมสำหรับเครื่องมือวัดที่เลือกมานั้น รวมทั้งนำเกณฑในการ
ควบคมุดงักลาวไปปฏบิตัิ
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ตวัอยาง คณุลกัษณะเฉพาะทีก่ำหนด

ลำดับ     หวัขอการประเมนิ เกณฑการประเมิน
1 ความสำคัญ ประเมินความสำคัญของคุณลักษณะเฉพาะในการวัดที่สัมพันธกับ

(Importance) การผลติ คณุภาพ ความปลอดภยัและมลภาวะและใชหลกัเกณฑ
เพื่อตัดสินผลที่ตามมาเมื่อทำการวัด

2 ความทนทาน เนือ่งจากเครือ่งมอืวดัในกระบวนการผลติตองคงทน โดยมโีอกาสนอย
(Durability) ทีจ่ะเสยีหาย ใหตดัสนิความทนทานตามความถีข่องการเสยีหาย

3 ความนาเชื่อถือ เนือ่งจากในระหวางการใชงาน เครือ่งมอืวดัตองเทีย่งตรงอยเูสมอ
(Reliability) ใหตัดสินความนาเชื่อจากขั้นของความไมเที่ยงตรงที่เกิดขึ้น

4 ความแมนยำที่กำหนด ใชคาการยอมรบัของความแมนยำในการวดั เพือ่ตดัสนิวาเครือ่งมอืวดั
(Required precision) เปนไปตามหลักเกณฑการผลิตหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ

5 ความสม่ำเสมอในการ ใชจำนวนหวัขอในการตรวจ เพือ่ตดัสนิวาการตรวจประจำวนัและ
บำรุงรักษา การตรวจตามระยะเวลา มกีารคงรกัษาไวอยางเหมาะสมหรอืไม
(Maintainability)

6 ความถี่ในการวัด ใชประวตัขิองการใชงานตอวนั ตอสปัดาหหรอืตอเดอืน
(Measurement
Frequency)

7 การลาสมัย พิจารณาจำนวนปตั้งแตสั่งซื้อเครื่องมือวัดซึ่งใชเวลาลวงไปและตัดสิน
(Obsolescence) การพนสมัยโดยใชผลของเครื่องมือวัดที่ใชการอยูกับเครื่องมือวัด

ที่เกิดการสึกหรอที่มีตอคาที่วัดได
8 ความละเอยีดออน ตดัสนิความละเอยีดออนตามขัน้ที ่ฝนุ การสัน่สะเทอืน อณุหภมูิ

(Susceptibility) ความชืน้ สนามแมเหลก็ กาซพษิ และปจจยัตางๆ ดานสิง่แวดลอม
ในสถานที่ใชงานมีผลกระทบตอเครื่องมือวัด

4.2.5 การใหการศึกษาและฝกอบรม ความเขาใจที่ถูกตองของวัตถุประสงคในการวัดและทักษะ
การวดัจะมผีลในการเพิม่คณุภาพงานของบคุลากรทีท่ำการวดั โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1) จัดเตรียมการศึกษาและฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงานตามความสำคัญและความซับซอน
ของงาน

2) วางแผนโปรแกรมการศกึษาและฝกอบรมในแตละเรือ่ง แลวดำเนนิการตามแผนนัน้ๆ
3) เกบ็รกัษาบนัทกึการฝกอบรมผปูฏบิตังิานและฝกอบรมใหมถาจำเปน
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ตวัอยาง โครงรางแผนการศกึษาและฝกอบรมเรือ่งเครือ่งมอืวดั

หัวขอการสอน ผูเขาฝกอบรม วัตถุประสงค ผูฝกอบรม/เวลาที่ เนื้อหา
ทำการฝกอบรม

การศึกษาสำหรับ ชางเทคนิค ใหการศึกษาในเรื่อง หวัหนากลมุ / บทนำพื้นฐานของ
พนักงานใหม ที่เขาใหม พื้นฐานของ เมื่อแรกเขา เครื่องมือวัดและ

เครื่องมือวัด แนะนำเครื่องมือวัด
อยางงาย

การศึกษาสำหรับ ผูปฏิบัติงานที่มี ใหการศึกษาในเรื่อง หวัหนากลมุ / การใชงานและวิธี
ผูใชเครื่องมือวัด ความชำนาญ การใชงาน เครือ่งมอื การฝกอบรมใน การตรวจสอบเครื่อง

ขั้นเริ่มตน วัดที่ถูกตองและวิธี ระหวางปฏิบัติงาน มอืวดัประเภทตาง ๆ
ตรวจสอบ

การศึกษาสำหรับ ผูปฏิบัติงานที่มี ใหการศึกษาในเรื่องที่ รองผูจัดการของ ความรูพื้นฐาน
ผูปฏิบัติงาน ความชำนาญ ผูปฏิบัติงานที่มี สวนงานที่ควบคุม การใชงาน และ
ที่มีความชำนาญ ขั้นกลาง ความชำนาญจะตองรู เครื่องมือวัด/เมื่อ วิธีตรวจสอบ

ไดรับอนุญาตเปน เครื่องมือวัด
ครั้งคราว ประเภทตางๆ

เทคโนโลยี ผูปฏิบัติงานที่มี ฝกอบรมหัวหนางาน รองผูจัดการของ เทคโนโลยีการควบ
การควบคุม ความชำนาญ ของฝายที่ สวนงานที่ควบคุม คุมที่จำเปนสำหรับ

ขัน้สงู (ทีไ่ดรบัการ ใชเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด/ตาม หัวหนางานของฝาย
เสนอชือ่) ความตองการเปน ที่ใชเครื่องมือวัด

ครั้งคราว
การศึกษาสำหรับผูที่ ผูที่เพิ่งไดรับการ เพื่อใหสามารถบอก รองผูจัดการของ ภาพรวมของการ
เพิ่งไดรับการแตงตั้ง แตงตั้งเปนรอง ภาพรวมที่เกี่ยวกับ สวนงานที่ควบคุม ควบคุมการวัด
ใหเปน ผูจัดการสวนงาน การวัดได เครื่องมือวัด/เมื่อ
รองผูจัดการสวนงาน ทางดานวิศวกรรม ไดรับอนุญาตเปน

ครั้งคราว
รายละเอยีดของ ผูปฏิบัติงานที่มี ใหการศึกษาในเรื่อง สวนงานที่ควบคุม ความเชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีการวัด ความชำนาญ ความรูระดับผูชำนาญ เครื่องมือวัด/ตาม ทักษะที่เกี่ยวกับ

ขัน้กลางหรอืสงู (ที่ เกี่ยวกับการวัด ความจำเปน เทคโนโลยีขั้นสูง
ไดรบัการเสนอชือ่) ดานการวัด
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4.3 การสอบกลบัไดและระบบการควบคมุเครือ่งมอืวดั
4.3.1 การกำหนดและการขึน้ทะเบยีนเครือ่งมอืวดัทีม่คีวามสำคญัสงู ตองกำหนดเครือ่งมอืวดัทีม่คีวาม

สำคญัและขึน้ทะเบยีนเพือ่ใหมัน่ใจวามกีารสอบเทยีบเพือ่ใหสามารถวดัสภาวะการผลติและคณุลกัษณะเฉพาะ
ดานคณุภาพภายในชวงของความแมนยำทีเ่หมาะสม โดย

1) สิ่งสำคัญคือการสอบเทียบเครื่องมือวัดในระหวางที่ยังไมเกินวันที่ตองสอบเทียบโดย
ปฏบิตัอิยเูปนประจำ

2) วนัทีต่องสอบเทยีบและสถานทีใ่ชงาน (หรอืสถานทีเ่กบ็รกัษา) ของเครือ่งมอืวดัแตละชิน้ตอง
สงัเกตเหน็ไดงาย

3) ตองกำหนดเครือ่งมอืวดัทีม่คีวามสำคญัใหชดัเจนไวในตารางบญัชีแมบทและ ควบคมุใหมรีะดบั
ความแมนยำสงูกวาเครือ่งมอืวดัอืน่ ๆ

4.3.2 การกำหนดวธิกีารสอบเทยีบความแมยำและการนำไปปฏบิตั ิเพือ่ใหมัน่ใจวาสามารถวดัสภาวะ
การผลิตและคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพดวยความเที่ยงตรงอยูเสมอภายในชวงของความแมนยำที่
เหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1) หลงัจากทีไ่ดพจิารณาเกีย่วกบัหวัขอทีต่องสอบเทยีบ เวลาคาใชจายและทรพัยากรบคุคลที่
จำเปนในการสอบเทียบแลว ใหตัดสินใจวาจะทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด ภายในบริษัทเองหรือสงไปให
หนวยงานภายนอกบรษิทัทำการสอบเทยีบให

2) การสอบเทยีบภายในบรษิทั
(1) ใหกำหนดแผนการสอบเทยีบไวลวงหนาและนำไปปฏบิตัติอไป
(2) กำหนดวนัทีต่องสอบเทยีบ หลงัจากทีไ่ดพจิารณาชวงเวลาและปรกึษาหารอืกบัฝายที่

เกี่ยวของแลว
(3) บนัทกึผลการสอบเทยีบไวในใบรบัรอง และรายงานใหฝายทีเ่กีย่วของทราบ
(4) เมือ่พบขอบกพรองของเครือ่งมอืวดั ใหปรกึษากบัฝายทีเ่กีย่วของเพือ่ทีจ่ะ หามาตรการ

แกไขตอไป

ตวัอยาง วธิปีฏบิตังิานสอบเทยีบเวอรเนยีคาลปิเปอร

หมายเลขเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน จดัตัง้เมือ่ : 01-09-2004สอบเทยีบ
MSD-03-93404 เวอรเนยีคาลปิเปอร หนวยงานประกันคุณภาพ ผูรับผิดชอบ: อนมุตัโิดย :

มาตรฐาน M-Type
ลำดับ หัวขอการสอบเทียบ วิธีสอบเทียบ อุปกรณที่ใช พิกัดเผื่อ

สอบเทยีบ
1 ลักษณะโดยรวม ตรวจสอบดวยสายตาดคูวาม            ตรวจสอบ ตองไม

เสยีหาย การแตกหกั สนมิหรอื ดวยสายตา รบกวนการวัด
อืน่ๆ ทีร่บกวนการวดั

2 การเลือ่นของ               เลือ่นสเกลตลอดชวงชกัหลายๆ ความรูสึก ตองสม่ำเสมอ
สเกลเลือ่น ครั้งและใชความรูสึกวาเคลื่อนที่ หนักเบา  ไมสะดดุ

อยางราบรื่นดวยความเสียดทาน
คงที่หรือไม
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4.3.3 การกำหนดวันสอบเทียบ (Making of expiring date) เพื่อทำเครื่องหมายระบุกำหนดวัน
สอบเทยีบบนเครือ่งวดัใหชดัเจนและควบคมุการตดิเครือ่งหมายดงักลาวเพือ่ใหสามารถใชเครือ่งมอืวดัทัง้หมด
ดวยความแมนยำทีเ่หมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1) ระบกุำหนดวนัสอบเทยีบบนเครือ่งมอืวดัแตละชิน้ใหชดัเจนและอานงาย โดยใชเลขอารบกิ
2) สแีละรปูทรงของแผนปาย/เครือ่งหมายระบกุำหนดวนัสอบเทยีบตองสงัเกตเหน็ไดงาย ถาใช

ตวัอกัษรปม / ลายนนูหรอืหมกึทีล่บไมออกจะชวยใหกำหนดวนัสอบเทยีบลบเลอืนหรอืเสยีหายไดนอยลง
3) ใชแผนปาย / เครือ่งหมายขนาดตางๆ ตามความเหมาะสม ขึน้อยกูบัขนาดของเครือ่งมอืวดั

ตวัอยาง แผนปายระบกุำหนดวนัสอบเทยีบ

ประเภท วิธีควบคุม ฝายที่ควบคุม แผนปาย
เครื่องมือวัดที่บำรุง ทำการตรวจสอบและสอบ เครือ่งมอืวดั : หมายเลข :
รักษาหรือตรวจสอบ เทียบตามตารางแผนการ ควบคุมโดยฝายที่ใช กำหนดวนัสอบเทยีบ :
โดยฝายพิเศษ ตรวจสอบตามระยะเวลา ความแมนยำ : วนั/เดอืน/ป

ควบคุมโดยฝายพิเศษ ชือ่บรษิทั + ชือ่โรงงาน

เครื่องมือวัดที่อยูระหวางการสอบเทียบหรือเครื่องมือวัดที่ใชการไมไดแลว ตองติดปายใหชัดเจน
เพื่อใหสังเกตเห็นไดงายเพื่อปองกันไมใหนำเครื่องมือวัดที่มีแผนปายเหลานี้ติดอยูไปใชตรวจสอบผลิตภัณฑ
โดยไมไดตัง้ใจ

4.3.4 การสอบกลบัไดและบนัทกึการสอบเทยีบ ความแมนยำทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคในการวดั
เกิดขึ้นไดโดยสอบเทียบเครื่องมือวัดกับตัวมาตรฐานตางๆ ของบริษัท ของหนวยงานนอกบริษัท ของระดับ
ประเทศหรอืระดบัสากล โดย

1) เครื่องมือวัดทั้งหมดตองสอบเทียบกับอุปกรณอางอิงมาตรฐานที่ (มีความแมนยำ)
เหนอืกวาเครือ่งมอืวดัเหลานัน้

2) ตองออกใบรบัรองการสอบเทยีบ ใหกบัเครือ่งมอืวดัทีน่ำไปสอบเทยีบกบัอปุกรณอางองิมาตร
ฐาน

อยูระหวางการสอบเทียบ ใชการไมไดแลว

วันที่ ลายเซน็ วันที่ ลายเซน็

แผนปายสีสม แผนปายสีแดง
สำหรับเครื่องมือวัดอยูระหวางการสอบเทียบ สำหรับเครื่องมือวัดที่ใชการไมไดแลว
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3) ใบรบัรองการสอบเทยีบตองประกอบไปดวยสิง่เหลานี้
(1) องคกรหรอืฝายทีท่ำการสอบเทยีบ
(2) มาตรฐานและ/หรอืตวัมาตรฐานตางๆ ทีใ่ช
(3) วนัทีท่ำการสอบเทยีบ
(4) ผทูำการสอบเทยีบ (ผรูบัผดิชอบ)
(5) การรบัรอง

ตวัอยาง ตารางการสอบกลบั (ของความสมัพนัธตาง ๆ)

อุปกรณอางอิง อุปกรณอางอิง อุปกรณอางอิง เครื่องมือวัด
ขั้นตนและ สำหรับการตรวจ ของโรงงาน
ขั้นที่สอง สอบตามระยะเวลา สำหรับตรวจ

Block gauge
Block gauge Block gauge Block gauge Micrometer

Height gauge
Depth gauge
Vernier caliper

มาตรฐาน มาตรฐาน Micrometer Thickness gauge
ระดับ ของ Ring gauge Cylinder gauge
ประเทศ  ผผูลติ Standard block of hardness Hardness tester

Standard block of roughness Roughness tester
Magnification scale Projector
Loop tester Universal Tester

Reference weight Standard pressure gauge Pressure gauge
Type pressure gauge Standard ammeter/Voltmeter Ammeter/Voltmeter

ตวัอยาง ประวตักิารสอบเทยีบและการซอม

1 หมายเลข : MG 4532 ชือ่ : ไมโครมเิตอร
2 ชัน้คณุภาพ : ระยะเวลาการสอบเทยีบ : ทกุ 6 เดอืน
3 กำหนดวัน วันที่ทำการ ยอมรับ/ปฏิเสธ หมายเลข อปุกรณ

สอบเทยีบ สอบเทยีบ บันทึก
4 10-02-2004 04-02-2004 ยอมรับ CR94008 G12034
5 04-08-2004 04-08-2004 ยอมรับ CR94147 G12035
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4.3.5 การจดัเกบ็แฟมตนฉบบัของการควบคมุการวดัของทกุฝาย เพือ่ใชประโยชนจากแฟมตนฉบบั
ควบคมุการใชเครือ่งมอืวดัไดอยางมัน่ใจ โดย

1) ตองเกบ็บนัทกึตางๆ ในแฟมตนฉบบัใหสะดวกแกการคนหา เชน วนัทีท่ำการสอบเทยีบหรอื
เครือ่งมอืวดัชิน้นัน้ผานเกณฑการสอบเทยีบหรอืไม เปนตน

2) แตละแฟมตองระบหุมายเลขของเครือ่งมอืวดัทีเ่กบ็เอกสารไวในแฟมและสิง่ทีต่องเกบ็แนบไว
กบัแตละแฟมประกอบดวย

(1) แคตตาลอ็กและรายการละเอยีด
(2) ใบรบัรองการตรวจรบัและใบรบัรองการสอบเทยีบ
(3) รายงาน (บนัทกึ) การชำรดุเสยีหาย การซอมและอืน่ๆ

3) เครือ่งมอืวดัแตละชิน้ควรมแีฟมเปนของตวัเอง ซึง่มขีอมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วของเกบ็ไว

รปูที ่6.25 แฟมของเครือ่งมอืวดั หมายเลข MG 4532

4.4 การควบคมุเครือ่งมอืวดัทัว่ไปทัง้บรษิทั
4.4.1 การนำไปปฏบิตัโิดยฝายทีเ่กีย่วของกบัการวดั ตองนำการควบคมุการวดัไปปฏบิตั ิโดยทัว่ทกุ

ฝายในบรษิทัทีเ่กีย่วของกบัการวดั มใิชปฏบิตัเิฉพาะแตฝายควบคมุคณุภาพเพยีงฝายเดยีว โดยจะตอง
1) เขาใจสถานการณของทัง้บรษิทัเกีย่วกบัการควบคมุการวดัและแนะแนวทางทีจ่ำเปน
2) ใชการควบคุมขอมูลที่จากการวัดและวิธีใชงานเครื่องมือวัด รวมถึงการควบคุมความ

แมนยำของเครือ่งมอืวดัทีเ่กีย่วของ

ID. NO. MG 4532

ผูผลิต แคตตาลอก รายการละเอียด

บนัทกึการตรวจรบั

บนัทกึการสอบเทยีบ วนัที ่04-02-2004

บนัทกึการสอบเทยีบ วนัที ่04-08-2004
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4.4.2 การควบคมุการวดัทัว่ทกุโรงงานทีร่วมงานดวยกนั (Cooperating factories) เพือ่ใหมัน่ใจวา
โรงงานทีร่วมงานดวยกนั ใชระบบการประกนัคณุภาพในระดบัทีเ่ทากบัของโรงงานตนเอง โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้

1) ฝายทีท่ำการวดั โดยการรวมมอืกบัฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของในบรษิทัตองมัน่ใจวาโรงงานอืน่ๆ
ทีร่วมงานดวยกนัไดนำการควบคมุการวดัไปปฏบิตั ิเพือ่ใหโรงงานสามารถวดัสภาวะการผลติและคณุลกัษณะ
เฉพาะดานคณุภาพภายในชวงของความแมนยำทีเ่หมาะสม

2) ฝายทีท่ำหนาทีค่วบคมุการวดัในบรษิทัตนเองตองรบัภาระ หนาทีแ่ละตรวจประเมนิระบบการ
ควบคมุการวดัของโรงงานทีร่วมงานดวยกนั โดยประเมนิตามระยะเวลา

3) ฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของในบรษิทัตนเองตองแนะแนวทางและใหความชวยเหลอืทีเ่กีย่วของกบั
การควบคมุการวดัเมือ่ผลการประเมนิดงักลาวพบขอบกพรองหรอืเมือ่โรงงานเหลานัน้รองขอ

4.4.3 การตรวจเชค็ประจำวนัและตามระยะเวลา เพือ่ตรวจเชค็เครือ่งมอืวดัประจำวนัและ ตามระยะ
เวลา ขึน้กบัความถีใ่นการใชงานและความเชือ่ถอืได (Reliability) ของเครือ่งมอืวดัทีต่องการ เพือ่ควบคมุความ
แมนยำไดอยางเหมาะสม

1) การตรวจเช็คตามระยะเวลา กำหนดวิธีการเพื่อตรวจสอบหนาที่ใชงานของผลิตภัณฑหรือ
เครื่องจักรและการเสื่อมสภาพของชิ้นสวนตางๆ ตามชวงเวลาที่กำหนดไวและทำใหการทำงาน กลับคืนสู
สภาพเดมิโดยการปรบัแตง เปลีย่นชิน้สวน ใสน้ำมนัหลอลืน่หรอืวธิอีืน่ ๆ

2) การตรวจสอบประจำวนั กจิกรรมทัง้หมดทีจ่ำเปนเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของงานตางๆ ที่
ปฏบิตัปิระจำทกุวนัไดอยางมปีระสทิธผิล

3) การตรวจเชค็หนาทีใ่ชงานตางๆ และการตรวจเชค็ความแมนยำ ทัง้สองประเภทนี ้หลงัจาก
ที่ไดทำความเขาใจวิธีตรวจเช็คโครงสรางและหนาที่ใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ โดยการอานคูมือ
การใชเครื่องแลว ใหกำหนดวิธีการตรวจเช็คของเราเองโดยแบงวิธีตรวจเช็คเปน การตรวจเช็คประจำวัน
การตรวจเชค็กอนและหลงัการใชงาน การตรวจเชค็ประจำเดอืนหรอืประจำสามเดอืน
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ตวัอยาง ใบตรวจสอบประจำวนัสำหรบัไมโครมเิตอร

ลำดับ หัวขอการตรวจ รายละเอียดการตรวจ
1 ความแนนของสกรู ราบรื่นและไมหลวมตลอดชวงการใชงาน
2 หนาสมัผสัระหวาง           ตองไมแตกตางกนัมากจนใชงานไมได

แกนวัดกับแกนรับ
3 การยึดแกนวัด แกนวัดตองสามารถยึดแนนดวยแหวนล็อค

เมือ่ใชแหวนลอ็คแลว ตองแนใจวาคาทีอ่านไดบนไมโครมเิตอรเปลีย่นไปได
ไมเกนิ 2 ไมครอน (mm.)

4 ปลอกหมุนกระทบเลื่อน ปลอกหมุนกระทบเลื่อนตองหมุนไดอยางราบรื่น
5 สเกลเลือ่นปลอกหมนุวดั สเกลหลกัและสเกลเลือ่นปลอกหมนุวดัตองแนบกนัสนทิ เพือ่ไมใหรบกวนการ

อานคา
6 การตรวจจดุ 0 ใหทำการตรวจจดุ 0 และคาทีอ่านไดตองไมเกนิคาความคลาดเคลือ่นทีก่ำหนด
7 ความขนานของผิววัด (ตรวจตามระยะเวลาในกรณทีีใ่ชงานบอย) วาง Optical plate ระหวางผวิวดั

ทัง้สอง เลือ่นผวิวดัทัง้สองเขากบั optical plate หมนุปลอกหมนุกระทบเลือ่น
เพือ่กดใหผวิวดัทัง้สองสมัผสักบั optical plate
และใชแสงสขีาวสองเพือ่นบัจำนวนจดุแดงทีไ่ปตกทีผ่วิวดัของแกนวดั จดุแดง 1
จดุ เทากบัความขนาน (Parallelism) 0.3 ไมครอน (mm) มาตรฐานความขนาน
ขึ้นกับมาตรฐานของแตละบริษัท

4.4.4 การศกึษาทีเ่กีย่วของกบัการวดั
รวมสาระสำคญัของการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการวดัเพือ่ใชปรบัปรงุตอไปบนพืน้ฐานของกรณกีารตรวจเชค็

ประจำวนัและการตรวจเชค็ตามระยะเวลา โดยมขีัน้ตอนดงันี้
1) เกบ็รวบรวมและวเิคราะหขอมลูทีเ่กีย่วกบัการวดัทีไ่ดจากการตรวจเชค็ประจำวนัและ การตรวจ

เชค็ตามระยะเวลา
2) ใชผลการวเิคราะห เปนพืน้ฐานในการวางแผนและสะทอนถงึการปรบัปรงุการศกึษาและฝกอบรม

ทีเ่กีย่วของกบัการวดั
3) ตดิตามผลกระทบ (ผลการทำงาน) หลงัจากไดใหการศกึษาและฝกอบรมไปแลว

ตวัอยาง  บนัทกึการฝกอบรมพนกังาน

บันทึกการฝกอบรมพนักงาน หมายเลขพนกังาน : A - 1234
ชือ่พนกังาน : มนตร ีฤทธเิดช

วันที่ ฝายและตำแหนง ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมง หนวยงานที่ฝกอบรม
01-04-2004 ฝายบริหารคุณภาพ หลักสูตรการวัดขั้นพื้นฐาน 3 หองควบคุมการวัด
05-08-2005 ฝายบริหารคุณภาพ หลักสูตรการวัดขั้นกลาง 5 ศูนยกลางการวัด
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4.4.5 เกณฑสำหรบัดำเนนิการกบัปญหาทีเ่กีย่วกบัการวดัเพือ่กำหนดเกณฑสำหรบัดำเนนิการกบั
ปญหาทีเ่กีย่วกบัการวดั ไดอยางรวดเรว็และเชือ่ถอืได โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1) กำหนดเกณฑทีเ่ปนวธิกีารใหเปนรปูแบบเดยีวกนัโดยอาศยัหลกั 5W 1H เพราะวธิกีารสำหรบั
แกปญหาทีเ่กีย่วกบัการวดัของผปูฏบิตังิานแตละคนไมควรตางกนั

2) เกณฑวธิกีาร ตองกำหนดสิง่เหลานี้
(1) การทำความเขาใจปรากฏการณหรือองคประกอบ ของปญหา เชน เครื่องมือวัด

หมายเลขเครือ่งมอืวดั เวลา สถานที ่ชือ่ผพูบปญหา ขอบกพรองตางๆ ของเครือ่งมอืวดั เปนตน
(2) ชองทางการรายงาน (ผปูฏบิตังิานตองรายงานใครบาง)
(3) แผนปาย / เครือ่งหมายทีใ่ชตดิ แขวน ไวทีเ่ครือ่งมอื
(4) การวเิคราะหปญหา เชน เกีย่วกบัอายกุารใชงาน ความเสยีหาย การสกึกรอนหรอืการ

ฉกีขาด การเสือ่มเสยีสภาพ
(5) มาตรการแกไข แบบชัว่คราวหรอือยางถาวร

4.5 การพฒันาเทคนคิการวดัหรอืเครือ่งมอืวดัดวยตนเอง
4.5.1 การทบทวนวิธีวัด เพื่อทบทวนวิธีในการวัดและเครื่องมือวัด (รวมถึงอุปกรณตางๆ) เพื่อ

ปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับคาใชจายในการวัดและคุณภาพของสินคา ดังนั้นจึงตองมีการทบทวนสิ่งเหลานี้เพื่อ
ปรบัปรงุงานวดั

1) ความแมนยำในการวดัในแผนแบบและเกณฑกำหนดความแมนยำของเครือ่งมอืวดัระดบัของ
สภาวะในการวดัสิง่เหลานี ้อยใูนระดบัทีเ่หมาะสมเพือ่ใหบรรลคุณุภาพทีต่องการแลวหรอืยงั ใหทบทวนและปรบั
ปรงุระดบัของสิง่เหลานี้

2) เมื่อคาที่ไดจากการวัดผิดปกติ ใหทบทวนวิธีวัดและเครื่องมือวัด เพื่อยืนยันวายังมี
ความเหมาะสมอยู

3) ทำการปรับปรุงที่จำเปนหลังจากที่ไดศึกษาวาทำอยางไรเพื่อใหเครื่องมือวัดมีความ
แมนยำและประสทิธภิาพสงูขึน้

4) ทำการปรับปรุงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการติดตั้งเครื่องและเตรียมการกอนใช
เครื่องมือวัด

รปูที ่6.27 แสดงการปรบัปรงุวธิวีดั
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4.5.2 วธิวีดัทีไ่มเหมาะสม เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุวธิวีดัทีไ่มเหมาะสม ควรจะมกีาร
1) ปรบัปรงุวธิวีดัทีม่ขีอบกพรอง จากมมุมองทางดานเทคนคิ โดยทบทวนสิง่เหลานี้

(1) การเลอืกใชเครือ่งมอืวดั ควรพจิารณาวามคีวามเหมาะสมหรอืไม
(2) มกีารใชเครือ่งมอืวดัทีค่วามแมนยำเสือ่มลงหรอืไม
(3) การออกแบบหรอืผลติเครือ่งมอืวดั มคีวามเหมาะสมหรอืไม

2) ปรบัปรงุวธิวีดัทีม่ขีอบกพรอง จากมมุมองทางดานวธิกีารโดยทบทวนสิง่เหลานี้
(1) ขาดแคลนทกัษะในการวดัหรอืไม
(2) มาตรฐานการทำงานเรือ่งการวดั มคีวามเหมาะสมหรอืไม

รปูที ่6.28 การปรบัปรงุวธิตีรวจหาความเสยีหายจากการสกึหรอของเครือ่งมอืวดัแบบ
small hole filler
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4.5.3 มาตรการปรบัปรงุเทคนคิและเครือ่งมอืวดั เพือ่ปรบัปรงุเทคนคิและเครือ่งมอืวดัเพือ่ยกระดบั
ความแมนยำในการวดั เพือ่ลดการกระจายและเพือ่ปรบัปรงุงานวดัเมือ่กำลงัทำการปรบัปรงุเทคนคิและเครือ่ง
มอืวดั ตองมัน่ใจวามกีารปรบัปรงุในดานเทคนคิ เครือ่งมอืวดัและวธิวีดันัน่คอื

1) การปรงัปรงุเครือ่งมอืวดัและอปุกรณตางๆ
2) การปรับปรุงเพื่อปองกันการสึกหรอและการฉีกขาดหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ

การวดัตางๆ
3) การปรบัปรงุความสามารถในการวดั

รปูที ่6.29 การปรบัปรงุการใช  Dial gauge
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4.5.4 การพฒันาเทคนคิการวดัและเครือ่งมอืวดัใหม ๆ  ดวยตนเอง เพือ่พฒันาเทคนคิการวดัและเครือ่ง
มอืวดัใหมๆ  ภายในบรษิทัเพือ่ปรบัปรงุความแมนยำ ลดการกระจายและปรบัปรงุงานวดั กำหนดงานหรอืพฒันา
เทคนคิการวดัและเครือ่งมอืวดัใหมๆ  จากทัง้ในแงเทคนคิและการปฏบิตังิาน ไดแก

1) ปญหาทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยกีารวดัในปจจบุนัประกอบดวย ความแมนยำต่ำ การกระจายสงู
คาใชจายในการบำรงุรกัษาสงู การฝกอบรมทีต่องใชระยะเวลายาวนาน เปนตน

2) ปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย ทักษะที่ตองการ การติดตั้งเครื่องที่
ตองใชเวลานาน การใชงานทีอ่นัตราย เปนตน

5. การบรหิารสนิคาคงคลงั (Inventory)
ในการผลิตสินคาหรือบริการ มีเปาหมายที่สำคัญคือ การผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูงและมีตนทุน

ทีต่่ำ เพือ่ทีจ่ะทำใหสนิคาและบรกิารนัน้ๆ สามารถแขงขนักบัผอูืน่ได วธิกีารหนึง่ทีจ่ะชวยใหสนิคาหรอืบรกิาร
นั้นๆ มีราคาต่ำไดก็คือ การควบคุมตนทุนการผลิต โดยการควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือใหมีเพียงพอที่จะ
จำเปนตองใชเทานัน้ ไมใหมเีหลอืเกนิความจำเปนหรอืขาดแคลน

5.1 ความหมายของสนิคาคงเหลอื
สนิคาคงเหลอื หมายถงึ วสัดทุีม่ไีวใชในอนาคต ซึง่ไดแก วตัถดุบิ ชิน้สวน อะไหล สนิคาระหวาง

ผลติและสนิคาสำเรจ็รปู

5.2 วตัถปุระสงคของการจดัการสนิคาคงเหลอื
การทีธ่รุกจิมกีารจดัการเกีย่วกบัสนิคาคงเหลอืนัน้ กเ็พือ่ทีจ่ะใหบรรลวุตัถปุระสงคตอไปนี ้คอื

1) ใหมปีรมิาณวตัถดุบิ สนิคาระหวางผลติและสนิคาสำเรจ็รปูเพยีงพอกบัความตองการ
2) ลดคาใชจายในการมสีนิคาคงเหลอืแตละชนดิ คอื ทัง้ทีเ่ปนวตัถดุบิ สนิคากึง่สำเรจ็รปู และ

สนิคาสำเรจ็รปูเพราะสนิคาคงเหลอืจดัเปนสนิทรพัยหมนุเวยีนทีส่ำคญัและตองมกีารใชเงนิเปนจำนวนมาก

รปูที ่6.30 แสดงการจดัเกบ็สนิคาคงคลงัในโรงงาน
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5.3 ชนดิของสนิคาคงเหลอื
โดยทัว่ไปจะแบงออกเปนประเภทดงันี ้คอื

5.3.1 สนิคาคงเหลอืทีเ่ปนวตัถดุบิหรอืชิน้สวนทีจ่ะถกูเปลีย่นเปนสนิคาสำเรจ็รปูนัน้ โรงงานจะมไีว
มากหรอืนอยนัน้ ขึน้อยกูบัปจจยัหลายๆ อยาง เชน

1) นโยบายโรงงานเกีย่วกบัปรมิาณทีเ่ผือ่เพือ่ปองกนัการขาดแคลนวตัถดุบิ ซึง่จะมผีลทำใหการ
ผลติหยดุชะงกัได

2) เกีย่วกบัระบบการผลติทีส่ามารถรบัวตัถดุบิเขาโรงงานไดรวดเรว็เพยีงใด หากโรงงาน          ใช
ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time: JIT) กไ็มตองมกีารสตอ็กวตัถดุบิไวใชเกนิความจำเปน

3) ขึน้กบัราคาของวตัถดุบิทีอ่าจจะมแีนวโนมสงูขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ เชน
ราคาน้ำมนัมแีนวโนมสงูขึน้ เปนตน

4) ขึน้อยกูบัสภาพดนิฟาอากาศทีท่ำใหการเดนิทางลาชา เชน เนือ่งจากเปนฤดมูรสมุ เปนตน
5) ขึน้กบัความแมนยำในการพยากรณยอดขาย เพราะถาหากโรงงานสามารถพยากรณ ยอดขาย

ไดใกลเคยีงกบัความเปนจรงิกจ็ะทำใหมวีตัถดุบิเพยีงพอกบัปรมิาณทีต่องการผลติ

5.3.2 สนิคากึง่สำเรจ็รปู ซึง่การทีจ่ะมปีรมิาณมากหรอืนอยนัน้ขึน้อยกูบัชนดิของการผลติวาเปนการ
ผลติแบบใด คอื ถาเปนการผลติแบบตอเนือ่งมกัจะมสีนิคาคงเหลอืในกระบวนการผลติเนือ่งจากจะผลติครัง้ละ
มากๆ มีลักษณะคลายๆ กัน แตถาเปนการผลิตแบบไมตอเนื่องสินคาสำเร็จรูปมักจะมีนอยเพราะการผลิต
ชนิดนี้มักเปนการผลิตตามสั่งและผลิตครั้งละไมมาก และที่สำคัญอีกอยางคือจะขึ้นอยูกับจำนวนขั้นตอนของ
การผลิต เพราะถาหากสินคามีจำนวนขั้นตอนของการผลิตมากก็จะมี สินคาคงเหลือคางในกระบวนการผลิต
มากกวากระบวนการผลติทีม่ขีัน้ตอนสัน้

5.3.3 สินคาสำเร็จรูป สำหรับปริมาณสินคาสำเร็จรูปนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตองการ
ของผูซื้อ ฤดูกาลของสินคา นโยบายของโรงงาน ระบบการผลิตและการหมุนเวียนของสินคาสำเร็จรูป
ตลอดจนการพยากรณยอดขายทีแ่มนยำ

5.4 ความสมัพนัธของระบบบญัชสีนิคาคงเหลอืกบัการควบคมุสนิคาคงเหลอื
สิง่ทีธ่รุกจิจำเปนตองทราบในเรือ่งเกีย่วกบัการควบคมุสนิคาคงเหลอืมอีย ู2 ประการ คอื  1) เรือ่ง

ของระบบบัญชีของสินคาคงเหลือ และ 2) เรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนที่สั่งซื้อและเมื่อไรจะสั่งซื้อ
ซึง่สามารถอธบิายรายละเอยีดไดดงันี้

5.4.1 ระบบบญัชขีองสนิคาคงเหลอื ซึง่จะแบงออกเปน 2 วธิ ีคอื
1) วิธีตรวจนับสินคาเปนงวด (Periodic inventory systems) หมายถึง การตรวจนับสินคา-

คงเหลอืในวนัสิน้งวดการดำเนนิงาน เพือ่ทีจ่ะตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคาคงเหลอืแตละรายการวาจะซือ้ในจำนวนเทาใด
ซึง่วธินีีม้ขีอด ีคอื สามารถสัง่ซือ้สนิคาหลายๆ รายการไดในเวลาเดยีวกนัและชวยใหประหยดัเวลาในการจดั
ซือ้ สวนขอเสยีกค็อื ในชวงทีไ่มมกีารตรวจนบั กไ็มมกีารควบคมุสนิคาคงเหลอื มกัจะตองมสีนิคาเผือ่ไวกนัสนิคา
ขาดแคลน ทำใหตองตดัสนิใจสัง่ซือ้ในการตรวจนบัแตละครัง้
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2) วธิกีารตรวจนบัอยางตอเนือ่ง (Perpetual inventory systems) หมายถงึ การตรวจนบัสนิคา
คงเหลอือยางตอเนือ่ง ขอดขีองวธินีี ้คอื ทำใหกจิการสามารถทราบปรมิาณของสนิคาคงเหลอื ไดตลอดเวลา
สามารถควบคมุไดใกลชดิขึน้ สวนขอเสยี คอื เปนการเพิม่ตนทนุของการเกบ็ขอมลูทกุระยะอยางตอเนือ่ง

5.4.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนที่สั่งซื้อและจุดสั่งซื้อ (เมื่อไรจะสั่งซื้อ) เราควรจะทราบถึงคา
ใชจายตางๆ ทีท่ำใหเกดิตนทนุในการมสีนิคาคงเหลอื ซึง่ไดแกตนทนุของการจดัเกบ็สนิคา (Carrying costs)
ตนทนุของการสัง่ซือ้สนิคา (Ordering costs) และถาในกรณทีีเ่กดิมสีนิคาขาดแคลนกจ็ะมคีาใชจายของสนิคา
ทีข่าดแคลนดวย สำหรบัรายละเอยีดของตนทนุสนิคาคงเหลอืเหลานีส้ามารถอธบิายรายละเอยีดไดดงันี้

1) ตนทนุการจดัเกบ็สนิคา (Carrying costs) ตนทนุประเภทนีเ้ปนคาใชจายเมือ่ม ีสนิคาคงเหลอื
ไวในครอบครอง คาใชจายก็จะประกอบไปดวย คาดอกเบี้ย คาประกันภัย คาภาษี คาเสื่อมราคา คาสินคา
เสื่อม คาสินคาแตกหัก คาเสียหายจากการสูญหาย คาสินคาชำรุดและคาเก็บสินคาคงเหลือ เชน คาไฟฟา
คาเชา คารกัษาความปลอดภยั เปนตน ตนทนุนีจ้ะคดิได 2 วธิดีวยกนั คอื

(1) ระบเุปนจำนวนเปอรเซน็ตของราคาสนิคา เชน 10% ของราคาสนิคา เปนตน
(2) ระบเุปนจำนวนเงนิตอสนิคาหนึง่หนวย เชน ตนทนุการจดัเกบ็เทากบั 25 บาท ตอสนิคา

หนึง่หนวย เปนตน
2) ตนทนุการสัง่ซือ้สนิคา (Ordering costs) เปนคาใชจายเมือ่ทำการสัง่ซือ้สนิคา ตนทนุประเภท

นีป้ระกอบไปดวย คาใชจายในการสัง่ซือ้ ซึง่เริม่ตัง้แตการตดิตอสัง่ซือ้ การออกใบสัง่ซือ้คาตรวจสอบสนิคา ตลอด
จนคาขนสงสนิคา เปนตน โดยปกตตินทนุชนดินีจ้ะระบเุปนจำนวนเงนิตอการสัง่สนิคาตอครัง้ สำหรบัโรงงาน
ที่ผลิตสินคาไวใชเองก็จะไมมีตนทุนการสั่งซื้อแตจะมีตนทุนของการจัดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตแทน ตนทุน
การจดัตัง้เครือ่งจกัรกจ็ะประกอบไปดวย คาใชจายในการปรบัเครือ่งจกัร คาใชจายในการเตรยีมอปุกรณการผลติ
ตางๆ เปนตน

3) ตนทุนเมื่อสินคาขาดแคลน (Shortage costs) ตนทุนประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจไมมี
สนิคาสนองความตองการของตลาด ทำใหเกดิมสีนิคาขาดแคลนขึน้ เชน ในกรณวีตัถดุบิทีต่องสัง่จากตางประเทศ
มาไมทนัตามกำหนด ทำใหไมมวีตัถดุบิเพยีงพอในการผลติ กจ็ะทำใหสนิคาขาดแคลนได ดงันัน้ธรุกจิกจ็ำเปน
ตองสัง่ซือ้สนิคาอยางเรงดวนเพือ่ใหมวีตัถดุบิทนัตอการผลติ คาใชจายในการสัง่วตัถดุบิดงักลาวกค็อืคาใชจาย
เมือ่สนิคาขาดแคลนนัน่เอง

5.6 การคำนวณขนาดของการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั
ในการควบคมุสนิคาคงเหลอืนัน้ จะตองคำนวณขนาดทีจ่ะสัง่ซือ้ทีป่ระหยดัทีส่ดุ เพือ่ไมใหมรีะดบัสนิคา

คงเหลอืเกนิความจำเปน ในการคำนวณขนาดของการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดันัน้ไดมกีารคดิตวัแบบทีเ่รยีกวา ตวัแบบ
ของการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั (Economic Order Quantity; EOQ) สำหรบัสนิคา ขึน้มา สำหรบัรายละเอยีดสามารถ
อธบิายได ดงันี้

5.6.1 ตวัแบบของการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั (EOQ) วธิกีารนี ้ผสูรางตวัแบบไดกำหนดสมมตุฐิานไววา
เปนการประมาณตวัเลขซึง่ใชในการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั โดยมเีงือ่นไขดงันี้

1) สนิคาคงเหลอืคดิเพยีงชนดิเดยีว
2) สามารถทราบจำนวนความตองการตลอดทัง้ป
3) จำนวนทีไ่ดกระจายตลอดปและมอีตัราใชคงที่
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รปูที ่6.31 แสดงตวัแบบ EOQ

ตนทนุการเกบ็สนิคา
คำนวณไดโดยหาคาเฉลี่ยของสินคาคงเหลือ (Q / 2) คูณกับคาสินคาตอหนวยในระยะเวลาหนึ่ง

ซึง่เทากบั (C)
ดงันัน้ตนทนุเกบ็สนิคา =  Q  (C)  …………………………………………(1)2

รปูที ่6.32 ตนทนุเกบ็สนิคาแปรผนัโดยตรงกบัขนาดของการสัง่ซือ้

ตนทนุสัง่สนิคา
คำนวณไดโดยนำจำนวนครัง้ของการสัง่ซือ้ตอป ซึง่ไดจากความตองการตอป (D) หารดวยขนาดของการ

สัง่แตละครัง้ (Q) คณูกบัตนทนุการสัง่ตอครัง้ (O)

ดงันัน้ตนทนุสัง่สนิคา =  

4) ระยะเวลารอสนิคาจะไมมกีารเปลีย่นแปลง
5) การสัง่ซือ้แตละครัง้ สนิคาจะไดรบัทัง้หมดตอการจดัสงเพยีงครัง้เดยีว
6) ไมมสีวนลดตามปรมิาณ
7) ไมมสีนิคาขาดมอืเกดิขึน้

ปรมิาณสนิคา

จดุสัง่ซือ้

อตัราการใช

รอสนิคา

จดุสัง่ ไดรบั

จดุสัง่ซือ้

ตนทนุ / ป

ปรมิาณสัง่ซือ้

QC
2
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D (O)Q

รปูที ่6.33 ตนทนุสัง่สนิคาแปรผกผนักบัขนาดของการสัง่ซือ้

ดงันัน้ ตนทนุรวมทัง้หมด TC = ตนทนุเกบ็สนิคา + ตนทนุสัง่สนิคา + ราคาสนิคา

      =                               ……………........………    (2)
โดยที่ P = ราคาสนิคา

D = ความตองการตอป

ใชวธิทีางคณติศาสตรของความชนัของ TC จะได                              ………..(3)

……………………………...(4)

รปูที ่6.34 แสดงตนทนุรวม

ตนทนุ / ป

ปรมิาณสัง่ซือ้

Q  (C) + D (O) + PD2          Q

O = -OD + CQ 0 + O
          

Q2         2

ตนทนุ / ป

ปรมิาณสัง่ซือ้

TC

C

O

EOQ
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สรปุ

โดยที่ D = ความตองการสนิคาตอป
Q = จำนวนการสัง่ (เปนหนวย) ตอครัง้
O = ตนทนุสัง่ซือ้ (เปนหนวย)
C = ตนทนุเกบ็สนิคา (เปนบาท) ตอหนวยตอป

ตวัอยาง ตัวแทนจำหนายยางรถยนตจากบริษัทผูผลิตยางรถยนตของตางประเทศ ไดทำการคาดคะเน
ความตองการยางแบบ STEEL-BELTED จำนวน 9,600 เสน ตนทนุในการจดัเกบ็ตอปเทากบั 16 บาทตอเสน
และตนทนุในการสัง่ซือ้เทากบั 75 บาท ตวัแทนจำหนายดำเนนิกจิการ 288 วนัตอป

ใหคำนวณหา 1. EOQ
2. จำนวนครัง้ทีท่างบรษิทัจะสัง่ซือ้ตอป
3. ระยะเวลาของการสัง่ซือ้

วธิทีำ
จากโจทย D = 9,600 เสนตอป

C = 16 บาทตอหนวยตอป
O = 75 บาท

1. หา EOQ

จะได

     =      = 300

2. จำนวนการสัง่ซือ้ตอป (จำนวนครัง้)

จะได       = 

      =       = 32 ครัง้ตอป

3. ระยะเวลาของการสัง่ซือ้

       

               ของป

          วนั     = 9 วนั
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5.6.2 การคำนวณจดุสัง่ซือ้ (Reorder point) การสัง่ซือ้ทีเ่หมาะสมและทนัเวลาจะไมทำใหม ี       สนิคา
ขาดมอื จำนวนทีส่ัง่ซือ้เปนจำนวนสนิคาทีค่าดวาจะใชในระหวางทีร่อรบัสนิคา สวนปจจยัทีม่ผีลตอระดบัการ
สัง่ซือ้คอือตัราความตองการของสนิคา ระยะเวลารอรบัสนิคา ความไมแนนอนของความตองการ เวลาทีร่อสนิคา
ความเสีย่งของการมสีนิคาขาดมอื

การคำนวณจดุสัง่ซือ้เปนการเตรยีมสนิคาใหเพยีงพอระหวางรอสนิคาและเพือ่ลดความเสีย่งของสนิคา
ขาดมอืทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้จงึตองมสีนิคาเผือ่ขาด (Safety Stock) เพิม่ขึน้ เพราะฉะนัน้จะไดสตูรดงันี้

จØ´ส Ñ่งซ้ือ = อ Ñµรา¡ารใชที่คา´คะเ¹ระหÇ างรอส Ô¹คา + ส Ô¹คาสํารอง

ตวัอยาง
หางสรรพสินคาแหงหนึ่งใชถุงพลาสติกเฉลี่ย 15,000 ใบตอวัน ใชเวลาในการรอรับถุงที่สั่งไป

เทากบั 7 วนั (อตัราการใชและระยะเวลาทีร่อรบัสนิคาคอนขางจะคงที)่ และหางสรรพสนิคาแหงนีต้องการมถีงุ
เผือ่ใชเทากบั 5,000 ใบ จงคำนวณจดุสัง่ซือ้
วธิทีำ จดุสัง่ซือ้ = อตัราการใชทีค่าดคะเนระหวางรอสนิคา + สนิคาสำรอง

= (15,000 x 7) + 5,000
= 105,000 + 5,000
= 110,000 ใบ

ดงันัน้ การสัง่สนิคาจะกระทำเมือ่ถงุพลาสตกิเหลอือยเูทากบั 110,000 ใบ

5.7 เทคนคิการควบคมุสนิคาคงเหลอื
5.7.1 เทคนคิ ABC (Priority System หรอื ABC System) วธินีีจ้ะเกีย่วกบัการจดัแบงสนิคาตาม

ความสำคญัของสนิคานัน้ๆ โดยปกตจิะพจิารณาความสำคญัจากจำนวนเงนิทีล่งทนุปทีใ่ช ซึง่คดิไดจากราคา
สนิคาตอหนวยคณูดวยอตัราการใชสนิคาตอป หรอือาจจะพจิารณาจากกำไรทีค่าดหวงัหรอืปรมิาณขายกไ็ด

สำหรบัวธิกีารในทางปฏบิตัจิะแบงสนิคาคงเหลอืออกเปนกลมุๆ ดงันี ้คอื
กลมุ A หมายถงึ กลมุทีม่คีวามสำคญัมากทีส่ดุ
กลมุ B หมายถงึ กลมุทีม่คีวามสำคญัรองลงมาจากกลมุ A
กลมุ C หมายถงึ กลมุทีม่คีวามสำคญัรองลงมาจากกลมุ B

อยางไรกต็ามหลกัการแบงอาจจะเปลีย่นแปรไปตามแตละองคกรและขึน้อยกูบัวาบรษิทัใดตองการที่
จะเนนการควบคมุสนิคาใดมากนอยกวากนั โดยทัว่ไปสนิคากลมุ A จะมอียปูระมาณ 5-10% ของจำนวนสนิคา
คงเหลอืทัง้หมด สนิคาประเภท C มกัจะมจีำนวน 60% ของมลูคารวมของสนิคาทัง้หมด แตจำนวนเปอรเซน็ต
เหลานีอ้าจจะเปลีย่นแปลงไดขึน้อยกูบัชนดิของอตุสาหกรรมดวย
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ตวัอยาง
สนิคาคงเหลอืของบรษิทั XYZ จำกดั ไดมกีารจดัแบงแยกรายการสนิคาออกเปนกลมุ A และ กลมุ B

โดยพจิารณาจากมลูคาเปนจำนวนเงนิตอป ดงัขอมลูตามรายละเอยีดดงัตอไปนี ้คอื

ชนิดของสินคา ความตองการสนิคา (ตลอดป) ตนทนุสนิคา (บาท) มลูคาสนิคา (บาท)
1 1,000 4,300 4,300,000
2 5,000 720 3,600,000
3 1,900 500 950,000
4 1,000 710 710,000
5 2,500 250 625,000
6 2,500 192 480,000
7 400 200 80,000
8 500 100 50,000
9 200 210 42,000
10 1,000 35 35,000
11 3,000 10 30,000
12 9,000 3 27,000

จากตารางขางตนจะพบวารายการของสนิคาแรกจะมมีลูคารวมทัง้ปสงูทีส่ดุ จงึจดัเปนสนิคาประเภท
A และรายการตอมา 4 รายการมมีลูคารวมตลอดปนอยกวา A และมรีะดบักลางจงึจดัใหเปนสนิคาประเภท B
สวนทีเ่หลอืกจ็ดัใหเปนสนิคาประเภท C ซึง่มมีลูคาต่ำกวา A และ B

จากตวัอยาง รายการสนิคา A ควรทีจ่ะไดรบัการดแูลอยางใกลชดิเพือ่ทีจ่ะสรางความมัน่ใจวาการให
บรกิารลกูคาจะสามารถบรรลไุดตามวตัถปุระสงค สวนรายการ C ควรจะมกีารควบคมุเพยีงเลก็นอย

5.7.2 เทคนคิสองคลงัสนิคา หมายถงึ การมสีนิคาสำรองไวปรมิาณเทากบัสนิคาคงเหลอืทีต่องการ
เมือ่สนิคาคงเหลอืทีส่ัง่มาถกูใชหมด สนิคาสำรองกจ็ะถกูนำมาใชและขณะเดยีวกนักม็กีารสัง่สนิคาคงเหลอืทีถ่กู
ใชไปหมดแลวนัน้มาเตมิใหเตม็จำนวนหรอืระดบัทีก่ำหนดไว เมือ่สวนสำรองถกูใชหมดกจ็ะสงมาเตมิใหเตม็อกี
แลวใชสวนทีม่อียสูลบักนัไปเชนนีก้จ็ะชวยไมใหมสีนิคาขาดมอืเกดิขึน้ได

5.7.3 ระบบการกำหนดจำนวนการสัง่ทีค่งที ่(Fix order - quantity system) เปนระบบทีเ่กบ็ ขอมลู
ของจำนวนสนิคาอยางตอเนือ่ง การสัง่ทกุครัง้จะสัง่ทีจ่ำนวน Q เมือ่ถงึเวลาสัง่สนิคาระบบนีจ้ะใชวธิกีารของ EOQ
และถาจะใหสะดวกกค็วรจะใชเครือ่งคอมพวิเตอรเขามาชวย
ตวัอยาง การคำนวณจำนวนทีส่ัง่ซือ้ (Q) และจดุสัง่ซือ้ (ROP) คำนวณไดดงันี ้คอื

จำนวนทีส่ัง่ซือ้ Q = EOQ
ROP = ปรมิาณการใชทีค่าดคะเน + สนิคาสำรอง

= 
โดย = คาเฉลีย่ของการใช

Z = ระดบัการบรกิารลกูคา
= คาเบีย่งเบนของการใชในระยะเวลารอสนิคา

L = ระยะเวลารอสนิคา



6-79การผลิต

5.7.4 ระบบการกำหนดชวงของการสัง่ทีค่งที ่(Fix order-interval system) ในระบบนีจ้ำนวน สนิคา
คงเหลอืในคลงัสนิคาจะมกีารถกูตรวจสอบเปนงวดๆ เชน ตรวจสอบทกุสปัดาห ทกุเดอืน เปนตน ในการสัง่
สนิคาแตละครัง้นัน้จำนวนทีส่ัง่จะไมแนนอน จำนวนทีส่ัง่จะหาไดจากการคาดคะเนจำนวนทีต่องการเพือ่ใหสนิคา
คงเหลือที่มีอยูและกำลังจะสั่งใหไดระดับบริการที่กำหนดไว ระบบนี้จะมีสินคาสำรองมากกวาระบบแรก (ใน
หวัขอ 5.7.3) ซึง่จะมแีตสนิคาสำรองในชวงรอรบัสนิคา (L) เทานัน้ ระบบนีไ้มจำเปนตองมกีารตรวจสอบสนิคา
อยางตอเนือ่ง จงึเหมาะสมสำหรบักระบวนการผลติทีต่องการวตัถดุบิอยางสม่ำเสมอแตระบบนีจ้ะตองสำรอง
สนิคาไวใชในเวลารอสนิคา (L) และชวงทีส่ัง่ซือ้ (P)

P =    ปรมิาณทีเ่หมาะสม
ความตองการสนิคา/วนั

=

การคำนวณ ระดบัสงูสดุ (T)
T = ความตองการทีค่าดคะเนในชวงรอ (P+L) + สนิคาสำรอง

=  

=  
โดยที่ T = ระดบัสนิคามากทีส่ดุ

= ความตองการเฉลี่ยตอวัน
P = ชวงของการสัง่ซือ้
L = ระยะเวลารอสนิคา
Z = ระดบับรกิาร

= ความเบีย่งเบนของการใชตอวนั

ตวัอยาง ถา EOQ เทากับ 1,000 หนวย ความตองการตอวันเทากับ 200 หนวย ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
แตละครัง้ 5 วนั ระยะเวลารอสนิคา 4 วนั ระดบับรกิาร 95% และความเบีย่งเบนของการใชเทากบั 150 หนวย
ตอวนั จงคำนวณปรมิาณสนิคาทีจ่ะสัง่แตละครัง้ โดยใชวธิกีารสัง่ทกุๆ ชวงเวลาทีเ่ทากนั
วธิทีำ

= 1,000
U = 200 ตอวนั
P = 5
L = 4
Z 95% ฎ Z = 1.65

จากสตูร T =  

=  
= 200 (5+4) + 1.65  (150)
= 1,800 + 1.65 (450)
= 2,542
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คำนวณชวงเวลาการสัง่ซือ้ (P)

จากสตูร P =  

= 1,000
 200

= 5 วนั
ตอบ ดงันัน้ จะมกีารสัง่สนิคาทกุๆ 5 วนัและสัง่ในจำนวนเทากบัสวนแตกตางจาก 2,542 หนวย

สรปุ
ตนทนุสนิคาสวนใหญมาจากวตัถดุบิ ดงันัน้ถาหากเราสามารถลดปรมิาณสนิคาคงเหลอืได เทาไรกจ็ะ

ชวยลดตนทุนในการผลิตหรือการดำเนินงานไดมากเทานั้น ดังนั้นธุรกิจตองสนใจและใหความสำคัญกับการ
จดัการกบัสนิคาคงเหลอืเพือ่ใหมเีพยีงพอกบัการใชงานและไมทำใหเกดิความเสยีหายกบัการผลติหรอืกบัการ
ดำเนนิงาน รวมถงึลกูคาของเราได

ธรุกจิควรจะเลอืกวธิกีารควบคมุใหเหมาะสมกบัชนดิของวตัถดุบิตางๆ ซึง่อาจจะตองใชหลายๆ วธิี
พรอมกนัเพือ่ควบคมุดแูลไมใหมสีนิคาคงเหลอืเกนิหรอืขาดจากความตองการใชจรงิ

ในปจจุบันมี Software ในการบริหารจัดการกับสินคาคงเหลือมาใชมากมาย ซึ่งก็ถือวาเปน
เครือ่งมอือกีอยางหนึง่ทีจ่ะนำมาใชชวยในการจดัการกบัสนิคาคงเหลอืไดดแีตตองมกีารลงทนุซือ้ในราคาทีส่งู ดงั
นัน้ธรุกจิจงึตองตดัสนิใจวามคีวามจำเปนมากนอยเพยีงใดในการทีจ่ะพจิารณาลงทนุในดานนี้

6. การวางแผนความตองการวตัถดุบิ (Material Requirement Planning = MRP)
ในบรษิทัทัว่ไปทีผ่ลติสนิคาสำเรจ็รปูจากการสัง่ซือ้วตัถดุบิหรอืชิน้สวนประกอบ จำเปนตองมรีะบบ

การวางแผนเกีย่วกบัวตัถดุบิและกำลงัการผลติทีต่องการ เพือ่ใหการผลติเปนไปอยาง มปีระสทิธภิาพ ระบบ
ทีจ่ะชวยไดกค็อื MRP (Material Requirements Planning) และ CRP (Capacity Requirements Planning)

6.1 ความหมายของ MRP
MRP หมายถึง เทคนิคที่ใชสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและเวลาจัดหา

วัตถุดิบหรือชิ้นสวนประกอบวาควรจะใชปริมาณเทาไร เมื่อใดและจะสั่งซื้อเมื่อใดจึงจะเหมาะสมเพื่อที่จะได
ประหยดัและคาใชจายของกจิการ และบรกิารทีใ่หลกูคาพอใจ

CRP (Capacity Requirements Planning) หมายถงึ เทคนคิทีใ่ชสำหรบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ
วางแผนกำลงัผลติของเครือ่งจกัรและกำลงัคน เพือ่ใหบรรลเุปาหมายการผลติและสอดคลองกบั MRP

MRP II (Material Resource Planning) หมายถงึ การนำขอมลูดานบญัชี สนิคาคงเหลอื บคุคล
วศิวกรรม ตลาด มาประสานงานเขาดวยกนัเพือ่วางแผนและควบคมุกจิกรรมพืน้ฐานของระบบ MRP อาจกลาว
ไดวา MRP II เปนระบบการจดัการขอมลูทีเ่กีย่วกบัการผลติของบรษิทัและเปนหวัใจสำคญัของการจดัการขอมลู
สำหลบับรษิทัทีผ่ลติสนิคาทัง้หลาย
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6.2 ความตองการของวตัถดุบิ
ความตองการของวตัถดุบินัน้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคอื
6.2.1 ความตองการที่เปนอิสระ หมายถึง สินคาหรือชิ้นสวนที่ความตองการขึ้นกับสภาพตลาด

มกัจะไมสามารถพยากรณไดแมนยำ ตวัอยางไดแก สนิคาสำเรจ็รปู การบรหิารสนิคาคงเหลอืประเภทนีม้กัจะใช
วธิ ีEOQ, ROP

6.2.2 ความตองการทีไ่มเปนอสิระ หมายถงึ ความตองการทีไ่มขึน้กบัความตองการของตน แตขึน้
กบัความตองการของสนิคาหรอืชิน้สวนขึน้สดุทาย จงึไมตองมกีารพยากรณความตองการ วตัถดุบิและชิน้สวน
เหลานีค้วรจดัการดวยระบบ MRP เชน TV มกัจะขึน้กบัความตองการของผบูรโิภค คอื เปนสนิคาทีม่คีวาม
ตองการแบบอสิระ พวกอปุกรณทีผ่ลติ TV จะมคีวามตองการแบบไมอสิระ คอื จะเกีย่วโยงกบักระบวนการผลติ
เนือ่งจากหลายโรงใชเครือ่งจกัรในการผลติสนิคาหลายๆ ชนดิในเวลาเดยีวกนั ทัง้นีเ้พราะโรงงานตองการผลติ
ครัง้ละจำนวนมากๆ เพือ่ลดตนทนุการผลติ

6.3 ขอดแีละขอเสยีของ MRP
6.3.1 ขอดขีอง MRP คอื

1) เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ผลติไดตามแผน ผลติทนัความตองการของตลาด
2) ลดตนทนุสนิคาคงเหลอื ไมตองซือ้มารอไวนาน จะสัง่ซือ้เมือ่ถงึกำหนดเทานัน้ จะทำให

ตนทนุการผลติลดลง
6.3.2 ขอเสยีของ MRP

1) ตองการใชคาใชจายสงูในการนำระบบนีม้าใช
2) ยากแกการนำไปใช
3) ระบบนีย้งัไมประสบความสำเรจ็ในทกุบรษิทั

6.4 ชนดิของระบบ MRP
ระบบ MRP แบงไดเปน 3 ชนดิคอื

6.4.1 ระบบควบคุมสินคาคงเหลือ (Inventory Control System) เปนระบบควบคุมสินคา-
คงเหลือที่สั่งซื้อในเวลาที่ถูกตองเพื่อจัดหาวัตถุดิบใหสอดคลองกับตารางผลิตหลัก (Master Production
Schedule) โดยจะควบคมุสนิคาระหวางผลติและวตัถดุบิ

6.4.2 ระบบควบคุมการผลิตและควบคุมสินคาคงเหลือ (Production and Inventory Control
System) เปนระบบทีม่ขีอมลูเพือ่วางแผน ควบคมุสนิคาคงเหลอืและควบคมุกำลงัการผลติของโรงงาน ระบบ
นี้การผลิตจะมีการตรวจสอบกำลังการผลิตวามีเพียงพอหรือไม หากไมพอ ก็ตองเปลี่ยนกำลังการผลิตหรือ
ตารางการผลติหลกัตามระบบนีเ้ปนระบบวงจรปด (close - loop system) คอื มกีารตรวจสอบกำลงัการผลติ
และตารางการผลติหลกั เพือ่ใหเพยีงพอทัง้ยงัควบคมุสนิคาคงเหลอือกีดวย (ดภูาพ 6.35 ประกอบ)
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วตัถดุบิ,ชิน้สวน                                                         
 สินคาสำเร็จรูป

รปูที ่6.35 ระบบ MRP ชนดิที ่2 ทีค่วบคมุการผลติและควบคมุสนิคาคงเหลอื

การเปลี่ยน
รปูแบบสนิคา

กำลังผลิต

ควบคุมการผลิต

การผลติผูขาย

การวางแผนกำลงัการผลติ

แผนการผลติรวม

พยากรณความตองการคำสัง่ซือ้จากลกูคา

ตารางการผลิตหลัก MPS

รายการ
ชิ้นสวน BCM

การระเบดิ
ชิ้นสวนวัตถุดิบ

บนัทกึสนิคา
คงเหลอื

คำสัง่ซือ้

กำลังการผลิต

การเปลี่ยน
รปูแบบสนิคา
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6.4.3 ระบบการวางแผนทรพัยากรการผลติ (Manufacturing resource planning system)  เปน
ระบบที่ใชวางแผนและควบคุมทรัพยากรการผลิตทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย สินคาคงเหลือ บุคลากรกำลัง
การผลติ เครือ่งจกัร การเงนิ เปนตน

6.5 หนาทีห่ลกัของ MRP
หนาทีห่ลกัของ MRP คอื
6.5.1 หนาทีท่างดานสนิคาคงเหลอื โดย MRP จะชวยใหธรุกจิสัง่สนิคาในเวลาทีต่องการใชในปรมิาณ

ทีต่องการและชิน้สวนทีต่องการ

6.5.2 หนาทีท่างดานการจดัอนัดบังานวาจะสัง่ซือ้สนิคาชนดิใดกอนหลงั และตรวจสอบวนัเวลาทีน่ดั
หมายวาไดสนิคาหรอืไม

6.5.3 หนาทีท่างดานกำลงัการผลติ ในการกำหนดปรมิาณทีใ่ชกำลงัการผลติไดสมบรูณและ ถกูตอง
และสามารถมองเหน็ปรมิาณงานในอนาคตไดวาจะผลติไดในเวลาทีม่อียไูดหรอืไม

6.6 ขอมลูปอนเขา (Input) ของระบบ MRP
ขอมลูปอนเขา (Inputs) หลกั 3 สิง่ของระบบ MRP คอืตารางการผลติหลกั ใบรายการแสดงสนิคา

คงเหลอื (inventory status file) และขอมลูโครงสรางผลติภณัฑ (product structure file)

6.6.1 ตารางการผลติหลกั (MRS) ตารางนีจ้ะทำใหผผูลติทราบวาจะผลติสนิคาอะไรและจะผลติเมือ่
ไร เปนการวางแผนการผลติทีไ่ดจากการพยากรณและคำสัง่ซือ้ของลกูคา ชวงเวลาของการวางแผนควรจะยาว
ครอบคลมุเวลาการสัง่ซือ้หรอืผลติชิน้สวนประกอบของชิน้สวนทัง้หมด เพือ่จะไดผลติสนิคาสำเรจ็รปูทีต่องการ

6.6.2 ใบรายการแสดงสนิคาคงเหลอื (Inventory status file) สนิคาคงเหลอืทกุชนดิจำเปนตองมขีอมลู
เกีย่วกบัจำนวนทีม่อีย ูจำนวนทีต่องการ จำนวนทีค่าดวาจะไดรบั จำนวนทีจ่ะสัง่ซือ้ นอกจากนีใ้นใบแสดงสนิคา
คงเหลือจะมีขอมูลเกี่ยวกับขนาดที่ผลิต เวลารองรับสินคา ระดับสินคาคงเหลือและปริมาณที่ยอมให
สญูเสยี เปนตน และขอมลูเหลานีค้วรมกีารปรบัปรงุวนัทีเ่พือ่ใหทนัสมยัอยตูลอดเวลา

6.6.3 ใบแสดงโครงสรางผลิตภัณฑ เปนเอกสารที่แสดงสวนประกอบของชิ้นสวนและวัตถุดิบของ
ผลติภณัฑทีจ่ะผลติอยางละเอยีด ซึง่จะไดจาก BOM (Bill of material)

1) โครงสรางผลิตภัณฑ (Bill of material: BOM) หรือ BOM เปนการอธิบายผลิตภัณฑ
ไดอยางชดัเจนวาประกอบไปดวยชิน้สวนอะไรบาง จำนวนเทาใดและจะสามารถวเิคราะหความตองการชิน้สวน
ตางๆ ไดอยางละเอยีดวธิกีารในการกำหนดความตองการโดยเฉพาะของชิน้สวนม ี2 วธิ ีดงันีค้อื

(1) ใชโครงสรางผลติภณัฑระดบัเดยีว (Single - level bills of material) สำหรบั  Single-
level BOM จะเนนความตองการชิน้สวนทีใ่กลกบัการประกอบเปนชิน้สวนสำเรจ็รปู

ตัวอยางเชน สมมติวาบริษัทที่ผลิตรถขนทรายแหงหนึ่งกำลังผลิตรถขนทรายรุน W 099
การผลิตจะเปนการประกอบชิ้นสวนเขาดวยกัน ชิ้นสวนตางๆ ที่ประกอบเปนรถขนทรายประกอบดวย
การประกอบสวนทีม่อืจบั การประกอบลอและทาส ีโครงสรางของผลติภณัฑสำหรบัระดบัเดยีว จะประกอบดวย
single level of component สำหรบัผลติภณัฑทีผ่ลติเสรจ็แลว ดงัทีแ่สดงในรปูที ่6.30 ตวัเลขในวงเลบ็บอกถงึ
จำนวนสวนประกอบทีต่องการในการผลติตอหนวยและตวัเลขเหนอืสีเ่หลีย่มแตละชองเปนหมายเลขอางองิ
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รปูที ่6.36 แผนภมูโิครงสรางผลติภณัฑระดบัเดยีว (Single - level BOM)

จากรูปที่ 6.36 คือ Single - level BOM ที่อาจจะเก็บไวในคอมพิวเตอร ซึ่งจะบอกถึง
สวนประกอบยอยทีจ่ำเปนในการผลติผลติภณัฑขัน้สดุทายและปรมิาณทีต่องใช จากหมายเลขทีก่ำหนดไวใน
คอมพวิเตอร คอมพวิเตอรจะคนหาสวนประกอบทีจ่ำเปนของสวนประกอบยอย ตวัอยางเชน อางถงึ part no :
1030 คอมพวิเตอรสามารถบอกถงึสวนประกอบทีใ่ชในการประกอบลอได

ตวัอยาง ตารางแสดง Single - level Bill of Material ของรถขนทราย

BILL OF MATERIAL
หมายเลข 4099 : รถขนทราย

หมายเลข                  รายการ จำนวน/ประกอบ หนวย
1011 กลอง : กลองอลมูเินยีมทรงเหลก็ 1 ชิน้
1020 ประกอบมอืจบั 1 ชดุ
1030 ประกอบลอ 1 ชดุ
1042 ส ี: ฟา 1 กรมั

ในการวางแผนวัตถุดิบ BOMs มักจะถูกนำมาใชแสดงลำดับกระบวนการผลิตของชิ้นสวนขั้นสุดทาย
การทำเชนนี้จะทำใหผูวางแผนและฝายคอมพิวเตอรสามารถระบุไดอยางงายดายถึงลำดับขั้นตอนการผลิต
วาอะไรเปนการประกอบยอยกอนการประกอบขัน้สดุทาย จะเหน็วารปูที ่6.37 ไดแสดงใหเหน็สวนประกอบยอย
ของรถขนทรายสวนทีเ่ปนทีจ่บัและลอดวย

W099

Wheel barrow

1011 1020 1030 1042

Box 1 Handle Wheel Paint (1)
Assembly (1) Assembly (1)
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รปูที ่6.37 แผนภมูโิครงสรางผลติภณัฑในระดบัของ Wheelbarrow

สงัเกตวา การประกอบชิน้สวนสดุทายจะถกูกำหนดใหเปนระดบั 0 และกระบวนการประกอบกอน
ขั้นสุดทายจะถูกตั้งใหเปนระดับ 1 เชนนี้เรื่อยไปตามลำดับ ในกรณีที่มีสวนประกอบอันใดอันหนึ่งปรากฏ
อยบูนแผนผงัทัง้ 2 ระดบัพรอมกนั (เปนระดบั 2 และ 3) สวนประกอบทีม่รีะดบัต่ำสดุ (รหสัจะถกูบนัทกึบน
รายการบนัทกึในคอมพวิเตอร) กระบวนการเชนนีเ้รยีกวา Low-Level Coding และ พงึระลกึไววารหสัสำหรบั
ระดบัสงูสดุคอื "0"

การกระจายสวนประกอบของชิ้นสวนเริ่มจากระดับสูงสุด ความตองการสุทธิระดับสุดทายจะถูก
กำหนดขึน้กอนถงึระดบัตอๆ ไป หลงัจากนัน้แตละสวนประกอบระดบัต่ำกวาทีจ่ะตองใชสำหรบั แตละรายการ
จะถูกกำหนดขึ้นอยางรวดเร็ว ถึงแมวาในกรณีที่ผลิตภัณฑขั้นสุดทายที่แตกตางกันแตใชสวนประกอบ
เหมอืนกนั คอมพวิเตอรจะสามารถตรวจสอบความตองการไดอยางงายดายและสามารถกำหนดปรมิาณความ
ตองการทั้งหมดสำรับแตละรายการไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะทุกรายการจะถูกเลื่อนจนกวาทุกๆ ความ
ตองการจากระดบัสงูสดุถกูกำหนดใหเสรจ็เสยีกอน

วิธีที่สะดวกในการดูลำดับขั้นของโครงสราง BOM จะทำไดโดยวิธีการออกใบสั่งแยกลำดับใหชัด
ออกมา ดงัแสดงในตารางขางลางนี้

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

W099

Wheel barrow

1011 1020 1030 1042

Box 1 Handle Wheel Paint (1)
Assembly (1) Assembly (1)

2022 2025 2031 2032 2035

Bar (2) Clip (2) Axic (1) Bearing (2) Wheel (1)

3026

Tae (1)
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ตวัอยาง แสดง BOM ของรถขนทรายหมายเลข 4099

BILL OF MATERIAL
หมายเลข 4099 : รถขนทราย

หมายเลข รายการ จำนวน/ประกอบ หนวย Level
1011 BOX : DEEP SIZE ALUMNUM 1 1 1
1020 HANDLE ASSEMBLY 1 1 1

2022 ALUMNUM BARS 2 1 2
2025 GRIPS : NEOPRENC 2 1 2

1030 WHEEL ASSEMBLY 1 1 1
2031 AXIE 1 1 2
2032 BEAKING : NORNAL BUTY 1 1 2
2035 WHEEL 1 1 2

2036 TIRE : SIZE A 1 1 3
1042 PAINT : BLUE 1 1 1

6.7 ผลทีไ่ดจากระบบ MRP
สิง่ทีไ่ดรบัจากระบบ MRP ทีเ่หน็ไดชดัคอื
6.7.1 คำสัง่ซือ้วตัถดุบิและแผนการสัง่ผลติ ซึง่จะสงไปยงัแผนกจดัซือ้และฝายผลติ

6.7.2 ทำใหทราบขอมูลของปริมาณงานผลิตสำหรับสถานีการผลิตที่สำคัญๆ ซึ่งเปนประโยชน
ตอการกำหนดกำลงัการผลติ

6.7.3 ทำใหทราบตารางการผลติจำลอง ซึง่จะทำใหทราบวามกีารขาดแคลนวตัถดุบิหรอืไม และคาด
คะเนได มกีารผลติลาชาและคำสัง่ผลติเสยีหรอืไม ทัง้นีเ้พือ่ใหสามารถจดัตารางการผลติใหมได เมือ่ไดตาราง
การผลติหลกัเปนทีแ่นนอนแลว MRP จงึจะรบัตารางการผลติใหมเขามาได

6.7.4 ระบบ MRP ทำใหฝายบริหารวัดผลการปฏิบัติงานของกิจกรมตางๆ ได เชน ในแงของ
ตนทนุ คณุภาพ และกจิกรรมของผขูาย เปนตน ดงัแสดงในรปูที ่6.38

ดงันัน้บรษิทัสามารถสะสมขอมลูเกีย่วกบัวสัดทุีไ่ดรบั การกำหนดมาตรการเกีย่วกบัเวลารอรบัสนิคา
ทีไ่มแนนอน ความผดิพลาดจากการพยากรณและเลอืกผขูายทีด่กีวาปจจบุนั
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ภาพที ่6.38 ผลทีไ่ดจาก MRP

6.8 พารามเิตอรของระบบ MRP จะประกอบไปดวย
6.8.1 ระยะเวลาของการวางแผนและหนาที่ของการวางแผนใหม ตารางการผลิตหลักจะรวม

การพยากรณและคำสัง่ของลกูคาเขาดวยกนัเปนแผนทีท่ดลองใชกอนจะเขาสรูะบบ MRP ระยะเวลาของการ
วางแผนอาจเปน 10 อาทติย หรอื 26 อาทติย กไ็ด ขึน้กบัชนดิของธรุกจิและผลติภณัฑ แตอยางไรกต็ามระยะ
เวลาของการวางแผนควรจะเทากบัหรอืเกนิเวลารบัสนิคาทีส่ะสม ถาไมเชนนัน้แลวไมเพยีงพอ ผลทีไ่ดรบัอาจ
ทำใหการผลติลาชาและตนทนุการผลติสงู ดรูปูที ่6.39 ประกอบ

วันที่วันนี้ หมายเลขสัปดาห

ภาพ 6.39 ตารางแสดงการประกอบชิน้สวน

ผูวางแผน MPS
  ตารางการผลิตจำลอง

ผวูางแผนกำลงัการผลติ
  คำสั่งผลิต

ฝายบรหิาร
  วัดการปฏิบัติงาน

ฝายจดัซือ้และผลติ
  คำสั่งซื้อ
  คำสั่งผลิต

MRP

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

การประกอบขั้นสุดทาย
LT = 3

การประกอบยอย
LT = 2

การประกอบชิ้นสวน
LT = 4

การประกอบขั้นสุดทาย
LT = 3
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6.8.2 ระยะเวลารบัสนิคาและสนิคาสำรอง ในระบบ MRP จะใชระยะเวลารบัสนิคาวางแผนไวกอน
จงึจะจดัคำสัง่ซือ้หรอืคำสัง่ผลติแตระยะเวลารบัสนิคาทีเ่ปนจรงินัน้อาจจะไมเปนไปตามเวลาทีว่างแผนไวแลวกไ็ด
เมือ่ระยะเวลารบัสนิคาจรงิมคีวามแตกตางจากทีว่างแผนไว กอ็าจจะตองเรงใหรบัเรว็ขึน้โดยไมใหมผีลกระทบ
ตอลำดบัของงาน ถาไมเชนนัน้แลวระยะเวลารบัสนิคาทีเ่ปนจรงิควรจะถกูปอนเขาไปในระบบ MRP เพือ่ทีจ่ะได
วางแผนทีถ่กูกระทบใหมไดสำเรจ็

สนิคาสำรองมกัจะเกีย่วของกบัความตองการทีเ่ปนอสิระโดยตรง ในระบบ MRP อาจมสีนิคาสำรอง
ไวบางในกรณทีีเ่กดิมคีวามไมแนนอนเกดิขึน้หรอืมกีารสงวตัถดุบิลาชา หรอืมขีองเสยีมากหรอืมกีารเปลีย่นคำสัง่
ผลติ ถาการควบคมุตารางการผลติไดใกลชดิ ปรมิาณสนิคาสำรองกจ็ะถกูปรบัได คอนขางเหมาะสม

6.8.3 การพิจารณาขนาดของการสั่งซื้อหรือผลิต ขนาดของการสั่งซื้อหรือผลิตควรจะกำหนด
ออกมาเปนตวัเลขและเปนลอ็ต ดงัแสดงวธิกีารคำนวณขนาดของการสัง่ซือ้หรอืผลติตอไปนี้

1) กำหนดปรมิาณทีแ่นนอน เชน 100 หนวย
2) กำหนดขนาดของการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั EOQ
3) กำหนดขนาดของการสัง่ซือ้แตละครัง้
4) กำหนดชวงเวลาการสัง่ซือ้ทีแ่นนอนทกุครัง้ เชน ทกุๆ 2 สปัดาห
5) กำหนดปรมิาณการสัง่ซือ้ตอป โดยหาจากความตองการ/ป หารดวย EOQ
6) ใชวธิตีนทนุต่ำสดุ คอื ตนทนุตอหนวยต่ำสดุหรอืตนทนุรวมต่ำสดุ

(1) ตนทนุตอหนวยต่ำสดุ : สัง่ปรมิาณทีต่นทนุต่ำสดุในงวดนีห้รอืในงวดนีบ้วกกบังวดหนา
เปนตน ขึน้กบัวาจำนวนทีท่ำใหตนทนุตอหนวยต่ำสดุ

(2) ตนทนุรวมต่ำสดุ : สัง่จำนวนทีท่ำใหตนทนุรวมของการตัง้เครือ่งจกัรและตนทนุเกบ็สนิคา
ต่ำสดุในชวงเวลาทัง้หมดของการวางแผน

ตารางการผลิตหลักจะเปนสิ่งที่กำหนดจำนวนความตองการที่คาดคะเนไว (Projected gross
requirement) ในระบบ MRP โปรแกรมคอมพวิเตอรของ MRP จะระเบดิความตองการขัน้สดุทาย เปนความ
ตองการของการประกอบยอยพรอมทัง้วสัดตุางๆ โดยคำนวณ BOM ในแตละระดบัความตองการขัน้สดุทาย
(Net requirement) จงึคำนวณจากการหกัสนิคาคงเหลอืทีม่อียแูละทีไ่ดสัง่ไปแลวจากความตองการทีค่าดคะเน
ดงันี ้คอื

ความตองการขัน้สดุทาย = ความตองการทีต่องการคาดคะเน - (สนิคาคงเหลอืทีม่อีย ู+ สนิคาทีจ่ะไดรบั)
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ตวัอยางที ่1 การผลติโตะแบบหนึง่ดงัแสดงตอไปนี ้ไดกำหนด BOM และเวลานำตามขอมลูทีก่ำหนด
จงคำนวณความตองการในการสัง่ชิน้สวนแตละชนดิ

การผลติโตะชนดิหนึง่

โตะแบบนีม้โีครงสรางผลติภณัฑดงัแสดงขางลางนี ้กลาวคอื โตะตวัหนึง่ ประกอบดวยการประกอบ
ชดุขา 1 ชดุ และแผนบน 1 แผน แลวชดุขาตองใชทีย่ดึสัน้ 2 ชิน้และทีย่ดึยาว 2 ชิน้และขาโตะ 4 ขา จงึจะได
โตะหนึง่ตวั

Table

Leg assembly (1) Top (1)

Short rail (2)      long rail (2)      leg (4)

Bill of Material (BOM)
เวลานำของการรายการตอไปนี้

เวลาประกอบโตะ 1
เวลาประกอบชดุขา 1
เวลาซื้อขาโตะ 1
เวลาทีย่ดึขาโตะชนดิสัน้ 1
เวลาทีย่ดึขาโตะชนดิยาว 1
เวลาซื้อฝาโตะ 1

Leg
Assembly

Long Rail

Leg

Shot Rail

Top
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คำศพัททีเ่กีย่วของในการวางแผนความตองการ
- ความตองการรวมของสนิคาจากแผนการผลติ (Gross Requirement) ใชตวัยอวา GR
- สนิคาทีม่อียขูณะนัน้ (On Hand) ใชตวัยอวา OH
- สนิคาทีก่ำลงัจะไดรบั (Schedule Receipts) ใชตวัยอวา SR
- ความตองการสทุธ ิคอืจำนวนสนิคาทีต่องสัง่ซือ้ (Net Requirement) ใชตวัยอวา NR
- คำสัง่ซือ้ (Planned Order Releases) ใชตวัยอวา POR

Lead  time  1 สัปดาหที่1 สัปดาหที่2 สัปดาหที่3 สปัดาหที ่4 สปัดาหที ่5 สปัดาหที ่6
week (Table)

GR - - - 200 150 100
OH / SR 50 - - - - -

NR - - - 150 150 100
POR - - 150 150 100

Lead  time  2
week (Top)

GR - - 150 150 100 -
OH / SR 50 50 - - - -

NR - - 50 150 100
POR 50 150 100 - - -

Leg  assembly 1
week
GR - - 150 150 100

OH / SR 100 - - - - -
NR - - 50 150 100 -

POR - 50 150 100 - -
Lead  time  1
week (Leg)

GR - 200 600 400 -
OH / SR 150 100 - - - -

NR - - - 550 400 -
POR - - 550 400 - -
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Lead  time  1 สัปดาหที่1 สัปดาหที่2 สัปดาหที่3 สปัดาหที ่4 สปัดาหที ่5 สปัดาหที ่6
week (Table)

GR *2 - 100 300 200 - -
OH * SR 50 - - - - -

NR - 50 300 200 - -
POR 50 300 200 - - -

Lead  time  1
week (long rail)

GR *2 - 100 300 200 - -
OH / SR - - - - - -

NR - 100 300 200 - -
POR 100 300 200 - - -

6.9 การนำระบบ MRP ไปใชงาน
กอนจะนำระบบ MRP ควรจะศกึษาใหเขาใจอยางถองแทและควรไดรบัการยอมรบัจากฝายบรหิาร

กอน มฉิะนัน้แลวอาจเกดิปญหาจากการใชงานในภายหลงั ดตูวัอยางขัน้ตอนการนำระบบ MRP ไปใชในตาราง
ขางลาง นอกจากการศกึษาและการยอมรบัแลว ควรมกีารวดัการปฏบิตังิานของ ทกุสวนของระบบเปรยีบเทยีบ
กบัเปาหมายทีก่ำหนดไวอกีดวย เชน มกีารวดัความถกูตองของระบบสนิคาคงเหลอื การวางแผนการผลติและ
ควบคมุความถกูตองของตารางการผลติหลกั ความถกูตองของใบแสดงรายการสวนประกอบของสนิคา เปนตน
ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะทราบวาระบบ MRP นัน้ประสบผลสำเรจ็หรอืไม

ขัน้ตอนการนำระบบ MRP ไปใชงาน
1. ศกึษาขัน้ตน
2. พจิารณาความเหมาะสมในการใช ไดรบัการยนิยอมจากฝายบรหิารและกำหนดผรูบัผดิชอบ
3. วางแผนอยางละเอยีดในการศกึษาระบบ MRP แตละฝาย แตละระดบั
4. เพิม่ความถกูตองของการบนัทกึตวัเลขสนิคาคงเหลอืไมเกนิ 95 เปอรเซน็ต
5. กำหนดโครงสรางผลติภณัฑและความถกูตอง
6. วเิคราะหผลติภณัฑวาจะสัง่ซือ้เทาใด มเีวลารอรบัสนิคานานเทาใดและสนิคาสำรองเทาใด

การกำหนดโคดหมายเลขตางๆ เปนตน
7. กำหนดนโยบายและขัน้ตอนการทำตารางการผลติหลกั
8. ออกแบบระบบและเลอืกโปรแกรม
9. ขัน้ตอนการตดิตัง้ระบบ MRP ในระยะเริม่แรก
10. ทดลองใชระบบ MRP กบัชิน้สวนบางชนดิ
11. ใชกบัทกุชนดิ ทกุแผนก
12. วางแผนความตองการกำลงัการผลติ
13. ควบคมุกจิกรรมการผลติ



6-92 การผลิต

ตารางแสดงคา Z

ระดับบริการ สินคาขาดมือ
Z (%) (%)
0 50.0 50.0

0.5 69.1 30.9
0.675 75.0 25.0
1.0 84.1 15.9
1.1 86.4 13.6
1.2 88.5 11.5
1.3 90.3 9.7
1.4 91.9 8.1
1.5 93.3 6.7
1.6 94.5 5.5
1.65 95.0 5.0
1.7 95.5 4.5
1.8 96.4 3.6
1.9 97.1 2.9
2.0 97.7 2.3
2.1 98.2 1.8
2.2 98.6 1.4
2.3 98.9 1.1
2.4 99.2 0.8
2.5 99.4 0.6
2.6 99.5 0.5
2.7 99.6 0.4
2.8 99.7 0.3
2.9 99.8 0.2
3.0 99.9 0.1

* จาก Monks Joseph G. Operations Management Theory and Problems. Second Edition P.404


