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ความเขา้ใจท่ี   คลาดเคลื่อน
โดย อ.บรรณวิท มณีเนตร 

5 ส เป็นพ้ืนฐานของ

การทาํงานทกุอยา่ง 

ส 
กบั 

ËÅÒÂÍ§¤�¡Ã ä´Œ¹íÒàÍÒ 

5Ê à¢ŒÒÁÒãªŒã¹Í§¤�¡Ã 

´ŒÇÂá¹Ç¤Ô´·ÕèÇ‹Ò    

àÁ×èÍ¹íÒ 5Ê ÁÒãªŒáÅŒÇ 

  ¡ÅÑºäÁ‹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨  

áµ‹ ·íÒäÁ ?  

-  Page  1  Of  35 -  



ทาํไม?  
 

เมือ่นํา 5ส มาใชแ้ลว้กลบัไม่ประสบความสําเรจ็ 
ทีท่าํงานยงัคงรกเหมอืนเดมิ ทกุเดอืน ตอ้งมกีาร
ตรวจ 5ส     คนตรวจก็เบือ่เพราะตรวจแลว้ ก็
ไม่ไดเ้อาไปแกไ้ขหรอืปรบัปรุงใหด้ีขึน้ คนถูก
ตรวจก็เบื่อเพราะก็เป็นคอมเมน้ท ์เร ือ่งเดิมๆ    
พอถงึเวลาตรวจก็จดัโตะ๊ทหีน่ึง เอาสิง่ของสมัพา
รกกลบับา้น หรอื ไปไวท้ีร่ถก่อน พอตรวจเสรจ็
ก็เอากลบัมาไวท้ีเ่ดิม บรษิทัตอ้งจดัใหม้ีการทํา 
Big Cleaning Day ทุกปี ทําทก็ีไดโ้อกาสเอา
ของทิง้กนัหนนึง ทํา 5ส แลว้ก็ไม่เห็นว่าจะมี
อะไรดีขึน้ 5ส จึงกลายเป็นภาระในการทํางาน 
ต่อใหจ้า้งทีป่รกึษามาจากไหนก็ออกอาการแบบ
นี ้ยิง่ตัง้เป้าหมายว่าจะตรวจผ่านมาตรฐาน 5ส 
ระดบัประเทศแลว้ ยิง่ไปกนัใหญ่ เพราะมุ่งแต่จะ
ทําใหไ้ดอ้อกมาตามที่คณะกรรมการตรวจ
กําหนดไว ้พอตรวจเสร็จไดร้างว ัลเกมก็จบ 
เพราะยอ้นกลบัไปสภาพเดมิตลอด น่ีคอืปัญหา
ของการทํา 5ส โดยไม่คิดถึงจุดมุ่งหมายหลกั
ของการทาํ  
 
        เป็นที่รูก้ ันว่า 5ส มาจากญี่ปุ่ น จึงเป็น
แนวคดิและวฒันธรรมทีท่ําตามวฒันธรรมแบบ
ญีปุ่่ น เวลาเอามาทาํทีบ่า้นเรา เรากลบัไม่ไดม้อง
ทีว่ฒันธรรมที่แต่ต่างกนั ยงัคงทําตามแนวทาง
หรอืวฒันธรรมเดิม ๆ ทัง้ที่วฒันธรรมไทยกบั
วฒันธรรมของญีปุ่่ นน้ัน แตกตา่งกนั การทาํ 5ส 
ในบา้นเราจึงไม่ประสบความสําเร็จเพราะเรา
ไม่ไดม้องทีบ่รบิทนีด้ว้ย 

    ความเป็นจรงิอยา่งหน่ึงคอื ไม่ว่าจะ
เป็นทฤษฎีใดหรอืหลกัการใดก็ตาม 
ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของมัน 
เพียงแต่เราสรา้งทฤษฎหีรอืหลกัการ
มาครอบหรอืมาอธบิายสิง่ทีเ่ป็นน้ันให ้
มี ห ลัก ก า ร แล ะ แน ว ท า ง ช ัด เ จ น 
เพื่อที่จะสามารถอธบิายสิ่งที่เกดิขึน้
น้ันๆ ได ้
 
    การทํา 5ส เชน่กนั เรามกัจะมาน่ัง
ท่องกนัว่า 5ส ประกอบดว้ย สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สรา้งนิสยั 
เวลาทําเราก็ทําทีละ ส ทําไปจนเป็น
ชนิเป็นนิสยั การที่เรามาน่ังท่อง แต่
ขาดการทําความเขา้ใจว่าธรรมชาติ
ของมนัเป็นอย่างไร จงึเป็นสิง่ที่ทําให ้
5ส ไม่เคยเกดิขึน้ 
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      อย่างเชน่ ลองนึกถึงเวลาที่เรา
กินอาหารที่รา้นอาหาร พอมาถึง 
เราก็ตอ้งรอแขกคนกอ่นหนา้ลุกแลว้
จากน้ันน้องบรกิรก็จะมาทําความ
สะอาดหรอืเคลียรโ์ตะ๊ก่อน เมื่อเรา
น่ังลงเราก็จะไดร้บัเมนูจากนอ้งบรกิร 
จากน้ัน เราก็สั่งอาหาร แลว้น้อง 
บรกิรก็จะขอเมนูคนื 

 

น่ีก็คอื การทาํ 5ส  

“ การทํา สะสาง “ 
 

หรอื การเคลียรโ์ตะ๊ใหพ้รอ้มรบักบั
แขกท่านถดัไป ก็คือการสะสางเอา
สิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป เอาสิ่งจําเป็น
มาวางแทน ไม่ว่าจะเป็นแกว้นํ้า จาน 
ชาม ชอ้น ซอ้ม มดี กระดาษเชด็มอื 
วางตามจาํนวนเกา้อีท้ีม่ ี

      พอเราเขา้ไปน่ังไม่ครบตามจาํนวนเกา้อีท้ีจ่ดัไว ้นอ้งบรกิรก็จะยกเอาจานชามแกว้ทีไ่ม่มคีนน่ัง
ออกไป น่ีก็สะสาง เพือ่ใหเ้หลอืไวแ้ตส่ิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการกนิอาหารของเราเทา่น้ัน จานชามชอ้น
แกว้ตา่งๆ ก็จดัวางในตาํแหน่งมาตรฐาน เพือ่ความสะดวกในการหยบิของเรา ชอ้นวางขวา ซอ่ม
วางซา้ย แกว้วางขวา เพือ่ใหง้่ายตอ่การหยบิจบัน่ีก็คอืสะดวก เร ือ่งความสะอาดแลว้ จากชามชอ้น
แกง้จะถกูจดัเตรยีมมาอยา่งสะอาด พรอ้มทีจ่ะเราไดท้าํการตรวจสอบวา่ อปุกรณต์า่งๆ ทีนํ่ามาวาง
น้ันสะอาดตอ่การใชง้าน เพือ่สขุอนามยัทีด่ขีองเราเอง นอ้งๆบรกิรเหลา่น่ีถกูฝึกมาใหท้าํแบบนีก้บั

ทกุโตะ๊จนเป็นนิสยัเห็นแขกลุกขึน้เมือ่ใดก็จะเข็นรถมาเก็บจานทกุทไีป   น่ีคือการสรา้งนิสยั 
นอ้งๆ เหลา่นีไ้ม่เห็นตอ้งเคยบอกวา่เขาทาํ 5ส หรอืตอนนีเ้ขาทาํ ส ไหนอยู่ แตเ่ขาก็ทาํ 5ส ใน
งานทีเ่ขาทาํ 

หรอื แมน้แตเ่ราเองก็ตาม เวลาเรากนิอาหารทีบ่า้นเราเราก็ทําแบบเดยีวกนั พอ
รบัประทานอาหารคาวเสรจ็ จะต่อดว้ยขนม แลว้เราก็เก็บโตะ๊ เก็บจาน ชอ้น ที่
กนิอาหารคาวออก เอาของหวานมาวางแทน น่ีก็ สะสาง เอาชอ้นเอาจานเล็ก
สําหรบัใส่ขนมมาวางแทนเพือ่สะดวกในการรบัประทานขนม แสดงว่าเราทํา 5ส 
ในชวีติประจาํวนัของเราตลอด  
 

แต่เวลาเราเอา 5ส มาทําในทีท่ํางานเรากลบั
ไม่ทําใหเ้ป็นธรรมชาตแิบบนี ้เวลาเราทํา 5ส 
เราก็มักจะพูดถึงจํานวนปากกาที่ตอ้งมีไม่
เกินกี่ดา้ม ตอ้งมีป้ายบ่งบอกแบบนี้ ตอ้งมี
รองเทา้แตะไดก้ี่คู่ และ ตอ้งวางทางซา้ยนะ 
เราไปทําแบบฝืนธรรมชาติ จนทําให ้5ส 
กลายเป็นภาระไป 
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         เวลาเอาสะสางไปใชใ้นการทาํงาน จงึควรฝึกใหค้นทาํงานถามตวัเขา
เองวา่ เขากาํลงัจะทาํงานอะไร แลว้มอีะไรบา้งทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน
น้ันๆใหส้าํเรจ็ น่ีคอืการสะสางทีถ่กูตอ้ง ไม่ใชไ่ปกาํหนดวา่ตอ้งมอีะไรอยูบ่า้ง
โดยคณะกรรมการ ซึง่สิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการทาํงานของเขาอาจไม่ตรงกบั
ของคณะกรรมการก็ได ้ 
 

          สะสาง คอื การแยกสิง่ของจาํเป็น กบั ไม่จาํเป็นออกจาก
กนั คาํวา่จาํเป็นคอือะไร เราตอ้งพจิารณาวา่กจิกรรม หรอื สิง่ที่
เราตอ้งใชใ้นการทาํงานๆ น้ันใหส้าํเรจ็มอีะไรบา้ง เชน่ ถา้เราจะ
รบัประทานอาหาร เราตอ้งใชอ้ะไรบา้ง จาน ชาม ชอ้น ตะเกยีบ 
แกว้จาํเป็นไหม ถา้จาํเป็นก็เอามาใสไ่ว ้ ปากกาดนิสอ ประแจ   
จาํเป็นสาํหรบัการรบัประทานอาหารหรอืไม่ ถา้ไม่จาํเป็นเราก็เอา
ออกไป  
 

การทาํสะสาง ยงัสามารถทาํในกระบวนการทาํงานก็ได ้
โดยกาํหนดใหก้ระบวนการทํางานตา่งๆ มแีตข่ัน้ตอนการ
ทาํงานทีจ่าํเป็นเทา่น้ัน เชน่ การลางานทีพ่นักงานตอ้ง
กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ตา่ง ๆ น้ันเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นหรอืไม่ 
หรอื  เราสามารถใสแ่คร่หสัพนักงาน แลว้ขอ้มูลทุกอยา่ง
จะถกูพมิพอ์อกมาโดยอตัโนมตั ิ ลดเวลาที ่ พนักงานตอ้ง
ใชใ้นการเขยีนใบลา เป็นตน้ 

àÃÒµŒÍ§à¢ŒÒã¨Ç‹Ò ¡ÒÃ·íÒ 5Ê à»š¹àÃ×èÍ§·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅŒÇ  

áÅŒÇàÃÒ¨Ö§ÊÃŒÒ§¤íÒÇ‹Ò 5Ê  ¡íÒË¹´¢Öé¹ÁÒãËŒà»š¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ·íÒ  

â´Â¡íÒË¹´ãËŒ·íÒµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹ä»àÃ×èÍÂæ ·ÕèÅÐ Ê  

«Öè§á·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ àÃÒäÁ‹µŒÍ§ºÍ¡Ç‹ÒàÃÒ·íÒ 5Ê àÃÒ¡ç·íÒÍÂÙ‹  

´Ñ§¹Ñé¹ã¹¡ÒÃ·íÒ 5Ê ã¹·Õè·íÒ§Ò¹  

àÃÒäÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§ºÍ¡Ç‹ÒàÃÒ·íÒ 5Ê ¡çä´Œ 

à¾ÕÂ§áµ‹àÃÒµŒÍ§à¢ŒÒã¨ËÑÇã¨¢Í§áµ‹ÅÐ Ê Ç‹Ò¤×ÍÍÐäÃ  
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 สะดวก คอื จดัระเบยีบสิง่จําเป็นน้ันๆ ใหส้ามารถหยบิไดง้่าย 
ไม่เสยีเวลาในการคน้หา ลดความสญูเปลา่ในการเคลือ่นไหว  
 

 สะดวกจงึมีความหมายถงึการจะเก็บสิง่ทีจ่ําเป็นใหอ้ยู่ในที่ที่
ควรอยู่สําหรบัคนทํางาน อะไรใชบ้่อยก็วางไวใ้กล ้ๆ  อะไรจําเป็นแต่นานๆ ใชท้ี
ก็วางไปไกลหน่อย เชน่ ชอ้นเป็นสิง่จําเป็นในการรบัประทานอาหาร และเรา
ตอ้งใชบ้่อยมากเพราะเราตอ้งตกัอาหารใสป่ากดว้ยชอ้น ชอ้นจงึอยู่ใกลม้อื แต่
ทพัพตีกัขา้วเป็นสิง่จาํเป็นเชน่กนั แตอ่ยูไ่กลหน่อยเพราะนานๆ ตกัท ี 
 

 ดงัน้ัน การทําสะดวกจึงตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีท่ําและ
ลาํดบัขัน้ของการทาํงานของผูท้าํงาน ไม่ใชข่องคณะกรรมการอกีเชน่กนั 

สะดวก 
Seiton 

         สะอาด คือ การตรวจสอบ เมื่อ สะสาง จนมีแต่สิ่งที่

จําเป็นและถูกจดัวางในตําแหน่งที ่สะดวก ต่อการทํางานแลว้ สิง่ของต่างๆ 
ก็ตอ้งอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านได ้ความหมายของสะอาด จงึไม่ใชแ่ต่ทําให ้
สะอาดเท่าน้ัน แต่ตอ้งทําใหส้ิง่ที่ผิดปกติหรอืความไม่สมบูรณน้ั์น ถูกชีบ้่ง
ออกมาทนัททีีส่ิง่ผดิปกตหิรอืความไม่สมบูรณน้ั์นๆ เกดิขึน้  
 
        การทําความสะอาด จงึเป็นการทําใหต้รวจสอบได ้ไม่ไดมุ่้ง
ที่จะตอ้งไม่มีฝุ่ นเท่าน้ัน หากเรารบัประทานอาหาร เราก็ตอ้งการจาน ชาม 
ชอ้นทีส่ะอาด สามารถตรวจสอบไดว้า่ ลา้งไดส้ะอาดหรอืไม่ มคีราบสกปรกตดิ
อยูห่รอืเปลา่ หากไม่สะอาด ตอ่ใหเ้ป็นสิง่ทีจ่าํเป็นและวางในจุดทีถู่กตอ้งต่อการ
ใชง้านก็ไม่สามารถนํามาใชก้ารได ้คําว่าสะอาดใน 5ส จงึมคีวามหมายกวา้ง
กวา่แคค่วามสะอาดเทา่น้ัน 

Seiso 
สะอาด 
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เมือ่ทกุอยา่งอยูใ่นทีท่าํงานมอียูเ่ทา่ทีต่อ้งใช ้ ในจุดทีต่อ้งใช ้ และพรอ้มใชง้านแลว้ จงึ
ขยายผลมาทีค่นทีท่าํงานในจดุน้ันๆ วา่มสีภาพการทาํงานอยา่งไร สภาพการทาํงาน
เหมาะสมทีจ่ะทาํงานหรอืไม่ มดืไปหรอืสวา่งไปไหม พืน้มกีารสัน่สะเทอืน บรเิวณที่
ทาํงานมเีสยีงดงัจนรบกวนการทาํงานของพนักงานหรอืเปลา่ หรอืวา่มกีลิน่มสีภาพการ
ทาํงานทางสายตาทีเ่รยีกวา่ มลพษิทางสายตาไหม เชน่ มองออกไป เห็นแต่กองขยะ 
คนทาํงานในบรเิวณน้ันก็ทาํงานไดอ้ยา่งไม่เต็มประสทิธภิาพนัก เราจงึตอ้งพจิารณา
ขยายออกจากงานไปสูค่นทาํงานน่ีคอื สุขลกัษณะ 

สรา้งนิสยั 
Shitsuke 

Seiketsu 

สขุลกัษณะ 

            หากเราทาํทกุอยา่งบ่อยๆ ซํา้ๆ ไปเร ือ่ยๆ สิง่ทีเ่ราทาํก็จะกลายเป็น
นิสยัทีเ่ราทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมใีครมาบงัคบั น่ันคอื การสรา้งนิสยั  
          การสรา้งนิสยัมคีวามหมายทีไ่ม่ตรงกบัการสรา้งมาตรฐาน เพราะ
การสรา้งนิสยัคอืการสรา้งสิง่ทีค่วรทาํน้ันใหเ้กดิขึน้ทีค่น ไม่ใชเ่อกสาร การ
สรา้งนิสยัด ี ๆ จงึเป็นการทาํสิง่ด ี ๆ น้ัน ๆ ซํา้ ๆ หลาย ๆ คร ัง้จนเกดิเป็น
นิสยั เหมอืน่ีเรากนิขา้วทกุคร ัง้ เราก็จะจดัตาํแหน่งการวางอปุกรณต์า่งๆ 
ตามน้ัน ไม่ไดม้มีาตรฐานเป็นเชค็ชทีมากาํหนดแตอ่ยา่งใด  

-  Page  6  Of  35 -  



 
«Öè §¹ÔÊÑÂ¢Í§¤¹
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ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§
àÃÒ àÃÒäÁ‹ªÍº·Õè
¨Ð·íÒÍÐäÃàËÁ×Í¹
¤¹Í×è¹ áµ‹àÃÒ¡çäÁ‹
Í Â Ò ¡ á µ¡µ‹ Ò §
ÁÒ¡¹Ñ¡  
 

 เมือ่เราเขา้ใจวา่ หวัใจหลกัของแตล่ะ ส ใน 5ส แลว้ เวลาเราเอา 5ส ไปใช ้
ในการบรษิทั เราจงึควรทีจ่ะทาํ 5ส ทีก่ระบวนการทาํงาน เพือ่ให ้ 5ส ชว่ยใหพ้นักงานของ
เราไดค้วามสะดวก สบาย ในการทาํงานและทาํงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 5ส ดว้ยการ
สะสางใหเ้หลอืแต่สิง่ทีจ่าํเป็น หรอื ประบวนการทาํงานทีจ่าํเป็น และทาํใหส้ิง่ทีจ่าํเป็นน้ัน
สามารถเขา้ถงึไดง้่ายลดการคน้หา รวมถงึสามารถแยกออกไดว้า่สิง่จาํเป็นน้ันมคีวามพรอ้ม
ทีจ่ะใชง้านหรอืไม่ การทาํ 5ส จงึเป็นการทาํงานตามธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละยงัทาํใหก้าร
ทาํงานดขีึน้ การทาํ 5ส จงึไม่ใชมุ่่งทีโ่ตะ๊ทาํงานแบบททีาํอยูน่ี่ 

 โดยมากเมือ่บรษิทั เอา 5ส เขามาทาํ เรามกัจะมากาํหนดรปูแบบ
มาตรฐานใหท้าํ เชน่จาํนวนปากกา หรอืตาํแหน่งโทรศพัท ์อยา่งทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้  

  ดงัน้ันมาตรฐานตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการ 5ส กาํหนดมาจงึเป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการ
ตอ่ตา้นอยูเ่สมอ ทาํใหก้ารทาํ 5ส มอีปุสรรค เราจงึไม่ควรกาํหนดเป็นมาตรฐานในการทาํ 5ส แตใ่ช ้
เป็นเพยีงขอ้แนะนําในการทํา 5ส เทา่น้ัน พรอ้มทัง้กาํหนดวตัถุประสงคข์องการทาํใหช้ดัเจนวา่
ตอ้งการอะไร แลว้ปลอ่ยใหเ้กดิอสิระ  ในการเลอืกเอาวธิกีารทาํทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีน้ั่นๆ มาทาํเอง 
เชน่ไม่ตอ้งกาํหนดรปูแบบการจดัแฟ้มตา่งๆ แตก่าํหนดเงือ่นไขในการหาขอ้มูลจากแฟ้มตา่งๆ วา่
ตอ้งใชเ้วลาไม่เกนิ 15 วนิาท ีเป็นตน้ หากทาํได ้เราก็สามารถกาํหนดเวลาใหส้ ัน้ลงไปไดเ้ร ือ่ยๆ  
 
 การทํา 5ส ทีด่ ีจงึควรทําใหเ้ป็นธรรมชาตขิองมนุษย ์สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมที่
ชอบความเป็นอสิระแตท่า้ทาย การทาํ 5ส จงึจะประสบความสําเรจ็ อย่าลมืว่า เราทําเพือ่ประโยชน์
ขององคก์รไม่ใชท่าํเพือ่ประกวดกบัใคร!!! 

Credit Picture : http://www.goosiam.com/ 
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¢ŒÍ¹‹Ò©Ø¡¤Ố   
à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§  

 

    ¡ÒÃ¹Ñè§¡ÑºÊÀÒ¾ÊÑ§¤Áä·Â  
- ã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§¹Ñ¡¡ÒÃÂÈÒÊµÃ� - 

Credit Picture : http://www.ilikewallpaper.net/ 
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 “จากแนวความคิดเดิมๆ การปลูกฝังเร่ืองค่านิยม 
ความสูงตํ่าทางชนช้ัน จนแปลงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม

การน่ังในสังคมเช่น การไม่น่ังคร่อมหัวผู้ใหญ่ คือถ้าเรามีคุณวุฒ ิ

วัยวุฒ ิตํา่กว่า การเข้าหาควรนอบน้อมและหรือแสดงความเคารพ

ผู้ที่สูงกว่าด้วยการยกไว้ให้ท่านได้น่ังอยู่ในที่สูงกว่า ด้วยความคิด

เ ห ล่ า น้ี จึ ง มี ผ ล ใ น รู ป แ บ บ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ อ ก ม า เ ป็ น

ลักษณะเฉพาะของคนเอเชีย ยกตัวอย่างเช่น คนเกาหลีที่มีการน่ัง

ทํางานบนพ้ืนราบ และคนจีนที่มีฐานันดรสูงกว่าจะอยู่บนที่น่ังที่

สูงกว่าซึง่เช่ือมโยงไปถงึการแสดงความเคารพยกย่อง” 
  
 

รศ.น.อ.สุทธ์ิ ศรีบูรพา  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอุตสาหการ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
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 ã¹»ÃÐà·Èä·Â¡ç

àª ‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¡ÒÃáÊ´§

¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾¹Íº¹ŒÍÁµ‹Í

¼ÙŒ·Õ èÊÙ§ÈÑ¡´Ôì¡Ç‹Ò àÃÒàËç¹

à»š¹»ÃÐ¨Ó¨¹à»š¹ÀÒ¾ªÔ¹

µÒ áÅÐ¶ ŒÒËÒ¡à´ ç¡¤¹

äË¹äÁ ‹·ÓµÒÁ¡ ç¨Ð¶ Ù¡

ÁÍ§Ç‹Ò à»š¹à´ç¡äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡·Õè

µíèÒ·ÕèÊÙ§ äÁ‹ÁÕÊÑÁÁÒ¤ÒÃÇÐ 

¹Ñè§ÊÙ§àÊÁÍ¡Ñº¼ÙŒãËÞ‹ 

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè¶Ù¡»ÅÙ¡½̃§áºº¹Õé ä Œ́¡ÅÒÂÁÒà»š¹¡ÒÃ»ÅÙ¡½̃§¤‹Ò¹ÔÂÁãËŒá¡‹¤¹ä·Âã¹¡ÒÃ

¤Ô´áººà ỐÁæ â´ÂäÁ‹à¢ŒÒã¨ àÃ×èÍ§¡ÒÃÂÈÒÊµÃ�Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ¹Ñè§ ÍÂ‹Ò§ÅÖ¡«Öé§ 

 

 à»š¹¡ÒÃ¹Ñè§·Õè¼Ô´ËÅÑ¡    Ergonomics 

¶ŒÒ Ù́µÑÇÍÂ‹Ò§ 
ÀÒ¾Â¹µÃ�ÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â  

ã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¹Ñè§   
¨Ðà»š¹ÀÒ¾·Õè¤¹ä·Â¹Ñè§¡Ñº¾×é¹  

¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Ñè§ä Œ́¹Ò¹æ  

 Credit Picture : http://movie.mthai.com/ 

Credit Picture : https://sites.google.com/site/rasritunn 
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áµ‹¡çÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�ä·Â¼ÙŒ·Ã§¾ÃÐ»ÃÕªÒÊÒÁÒÃ¶ºÒ§¾ÃÐÍ§¤�  ·‹Ò¹äÁ‹ÂÖ´µÔ´ÍÂÙ‹

ã¹¤‹Ò¹ÔÂÁ·Õèà¡Ô´ã¹ÊÑ§¤Áä·Â áµ‹¾ÃÐÍ§¤�·‹Ò¹¡çÂÑ§¤§à¢ŒÒ¾ÃÐ·ÑÂ´Õ¶Ö§àÃ×èÍ§¤ÇÒÁÊÙ§µíèÒ

¢Í§ª¹ªÑé¹à¾× èÍ´ÓÃ§äÇŒã¹àÃ×èÍ§¢Í§¾ÃÐÃÒªÍÓ¹Ò¨ ÃÐººÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ

àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ Buffer Zone ¹Ñè¹¡ç¤×Í   “ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�ÁËÒÃÒª “  

â´Âá¹Ç¤Ô´¡ÒÃà¢ŒÒà½‡Ò ËÁÍº¡ÃÒº

ÂÑ§¤§à¡Ô´¢Öé¹ã¹ËÁÙ‹¤¹ä·ÂÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ  

áµ‹àÁ× èÍÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒÁÒ¢Í§ªÒµÔµÐÇÑ¹µ¡

(ª¹ªÒµÔ·ÕèäÁ‹¤ØŒ¹ªÔ¹¡Ñº¡ÒÃ¹Ñè§¡Ñº¾×é¹-

à»š¹¡ÒÃ¹Ñè§·ÕèäÁ‹ÊØ¢ÊºÒÂ  »ÃÐ¡Íºà¢ŒÒ

¡ÑºÅÑ¡É³Ðà¤Ã× èÍ§áºº¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ

¢Í§½ÃÑè§ àª‹¹ ¡ÒÃËŒÍÂ¡ÃÐºÕè»ÃÐ¡Íº

à¤Ã × èÍ§áºº¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ¢Í§·ËÒÃ

µÐÇÑ¹µ¡ ã¹¢³Ð·Õè·ËÒÃä·Â»Å´ÍÒÇØ¸

·Ø¡ÍÂ‹Ò§¡‹Í¹à¢ŒÒà½‡Ò àÊ×éÍ¼ŒÒä·Â¡çà»š¹

â¨§¡ÃÐàº¹ ãÊ‹áÅŒÇà¤Å×èÍ¹äËÇà¹×éÍµÑÇ

ä´ŒÊºÒÂ¡Ç‹Ò) ·ÓãËŒ¾ÃÐÍ§¤�·‹Ò¹ä Œ́

»ÃÑº¾Ô¸Õ¡ÒÃ¢Íà¢ŒÒà½‡Ò¢Í§½ÃÑè§â´Â·Õè

¾ÃÐÍ§¤�ÂÑ§¤§ÃÑ¡ÉÒ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ä·ÂàÍÒäÇŒã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹(win-win 

solution)  â´Â¾ÃÐÍ§¤�ä´ Œ¹ÓËÅ Ñ¡ 

Ergonomics à¢ŒÒÁÒãªŒã¹¾ÃÐÃÒªÇÑ§ 

·Ã§ÃÑºÊÑè§ãËŒà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¾ÃÐÃÒªÇÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ãËŒ  

fit the job to the man (FJM)   
 

â´Â¡ÒÃÂ¡¾×é¹¾ÃÐÃÒªÍÒÊ¹�ãËŒÊÙ§¢Öé¹¨¹ÊÒÁÒÃ¶·ÓãËŒ·ÙµÒ¹Ø·Ùµ½ÃÑè§¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶Â×¹à¢ŒÒà½‡Òä Œ́ 

Credit Picture : 
 http://haab.catholic.or.th/churchbkk/historysiam.html 

-  Page  11  Of  35 -  



¨Ò¡á¹Ç¤Ô´µÃ§¹ÕéàÍ§ ¶ŒÒËÒ¡

ÇÑ´ä·Â¹ÓÁÒ»ÃÑºãªŒ´ŒÇÂ (¤×Í

á·¹·Õè¨Ð fit  ¤¹ãËŒà¢ŒÒ¡ÑºÇÑ´ 

â´Â¡ÒÃãËŒÞÒµÔâÂÁ¹Ñè§¾Ñºà¾ÕÂº

¡Ñº¾×é¹º¹ÈÒÅÒà¾×èÍ¿˜§¸ÃÃÁÐ)  

¡çà»ÅÕèÂ¹ ·ÓãËŒàËÁ×Í¹âºÊ¶�

¤ÃÔÊµ�·Õ è¨ Ñ´ãËŒÁÕ·Õ è¹Ñ è§ÊºÒÂæ ÁÕ

¾¹Ñ¡¾Ô§ËÅÑ§áÅŒÇ¡çä»µÔ´µÑ é§äÁŒ

¡Ò§à¢¹áÅÐ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒÂ¡àÍÒäÇŒ

ã¹·Õè·ÕèÊÙ§¡Ç‹Ò  ¶ŒÒ·Óàª‹¹¹Õéä´Œ ¡ç

¨Ð·ÓãËŒ¤¹ä·ÂàÃÒà¢ŒÒÇÑ´à¢ŒÒÇÒÁÕ

¨Ó¹Ç¹»ÃÔÁÒ³·ÕèÁÒ¡¢Öé¹à¾ÃÒÐ

¹Ñ è§¿˜§¾ÃÐà·È¹�ÊºÒÂÁÒ¡¢Ö é¹

¹Ñè¹àÍ§ 

Credit Picture : http://www.nycago.org/ 
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áÁŒÇ‹Ò ÇÑ¹àÇÅÒ¨Ð¼‹Ò¹ä»¹Ò¹áÅŒÇ  

áµ‹¡ÒÃ¹Ñè§¢Í§¼ÙŒ¤¹ã¹âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡çÂÑ§äÁ‹à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»·Ñé§ËÁ´ ¡çÂÑ§¤§¡ÃÒº ËÁÍº ¤Ø¡à¢‹Ò ¹Ñè§¡Ñº¾×é¹ 

ÏÅÏ à¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾µ‹Í¼ÙŒÁÕÈÑ¡ Ốì·ÕèÊÙ§¡Ç‹ÒÂÑ§¤§ÁÔà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

 

áµ‹¡ÒÅÊÁÑÂà»ÅÕ èÂ¹á»Å§ä» ¤¹ä·ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹¡ç

¤‹Í¹¢ŒÒ§à¢ŒÒã¨ÁÒ¡¢Öé¹ ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ¹Ñè§ÁÒ¡

¢Öé¹ à¾ÃÒÐÃÙŒ´Õ Ç‹Òà¡ŒÒÍÕé¹Ñé¹äÁ‹ä´ŒÁÕäÇŒáÊ´§ÍÓ¹Ò¨ÃÒª

ÈÑ¡´Ôì´Ñè§àª‹¹ÊÁÑÂ¡‹Í¹ áÁŒÇ‹Ò·Õè¨ÃÔ§áÅŒÇ ÁÑ¹¡çÂÑ§¤§ÁÕ

¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÅÑ¡É³Ðà¡ŒÒÍÕ é¢Í§¤¹

¸ÃÃÁ´Ò(¾¹Ñ¡§Ò¹ªÑé¹¼ÙŒ¹ŒÍÂ)¡ÑºÅÑ¡É³Ðà¡ŒÒÍÕé¢Í§¤¹

ÁÕÍÓ¹Ò¨ÁÒ¡¡Ç‹Ò(¼ÙŒºÃÔËÒÃ) 

à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¹Ñ è§à» š¹Ë ŒÇ§àÇÅÒ·Õ èÁ¹ ØÉÂ� office ã¹

»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé »¯ÔºÑµÔ¡ÃÐ·ÓÍÂÙ‹¶Ö§ 1 ã¹ 3 ¢Í§ª‹Ç§ªÕÇÔµ 

ÅÍ§¤Ô´ Ù́«ÔÇ‹Ò ¶ŒÒ»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé ¤¹ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÃÒÂÑ§¤§

¤ÅÒ¹à¢‹Òà¢ŒÒ·Õ è·Ó§Ò¹ ¹Ñè§·Ó§Ò¹¡Ñº¾×é¹(¹Ñè§¢Ñ´µÐ

ËÁÒ´) ·Ó§Ò¹¡´¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ÍÂÙ‹·Ñ é§ÇÑ¹ áÅŒÇªÕÇÔµ

¢Í§àÃÒ¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹  âÃ¤ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ Ù́¡»ÅÔé¹¤§

¨Ð¡ÅÒÂà»š¹âÃ¤ÃÐºÒ´ä»·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·Âä»àÅÂ¡çä Œ́ 

¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ¹Ñè§¢Í§¤¹ä·ÂàÃÒ·Ø¡

ÇÑ¹¹Õ é  áÁŒÇ‹Ò¨ÐÁÕÍÂÙ ‹ºŒÒ§áµ‹¡çÂÑ§ÁÕ¨Ó¹Ç¹·Õè¹ŒÍÂ

à¡Ô¹ä» ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õ èàÃÒä´ŒàË ç¹ã¹Ë¹ŒÒ

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�ËÃ×Í¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁÒ¡ÁÒÂ ¨ÐàËç¹Ç‹Ò 

¤¹ä·ÂàÃÒÂÑ§à»š¹âÃ¤à¡Õ èÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¹Ñ è§·Õ èäÁ ‹¶ Ù¡

ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð¡Ñ¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒÂ 

¢¹Ò´·ÕèÇ‹Ò¡Ñ¹Ç‹Ò ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ËÅÒÂæºÃÔÉÑ·¡ç¨Ñ´ËÒ

à¡ŒÒÍÕéÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·Õè´ÕãËŒàÃÒä´ŒãªŒ¹Ñè§·Ó§Ò¹¡Ñ¹·Ñé§½˜›§

âÅ¡µÐÇÑ¹µ¡áÅÐ½˜ ›§âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡   Ë¹Ø‹Á

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹-ÊÒÇÍÍ¿¿�È¡ çÂ Ñ§äÁ ‹ÇÒÂà» š¹âÃ¤ 

Office Syndrome ¡Ñ¹à»š¹·ÔÇá¶Ç 
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º·ÊÃØ»                  

 

ã¹°Ò¹Ð·ÕèàÃÒà»š¹¼ÙŒÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº 

Ergonomics áÅÐÈÒÊµÃ�áË‹§¡ÒÃ¹Ñè§·Õè

´Õ ¡ç¢ÍãËŒª‹ÇÂ¡Ñ¹ËÒ·Ò§Ê‹§¼‹Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ 

à¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅãËŒ¡Ñº¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨ÃÒªÈÑ¡´Ôì

ãËŒ¡ÃØ³ÒÊ§à¤ÃÒÐË� ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ·Õè

¹ Ñ è §· Õ è ´ Õæ  · Õ è ¶ Ù¡ËÅ Ñ¡ àÍÍÃ � â¡ãË Œ¡ Ñº

¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§àÃÒ  ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¢Í§

Ë¹Ù ÏÅÏ à¾×èÍÍ¹Ò¤µ¢Í§ªÒµÔ  ¾Ç¡àÃÒ

¨Ðä´Œà»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õè´ÕÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ 

áÅÐàÃÒ¤¹ä·ÂÂ Ø¤ãËÁ ‹¹ Ñ é ¹¡ ç äÁ ‹ ä Œ́

ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ä´Œ¹Ñè§·Õè¹Ñè§´ÕáÅŒÇàÃÒ¨Ð

äÁ‹à¤ÒÃ¾ÂÓà¡Ã§·‹Ò¹ áµ‹àÃÒàÍ§¡ÅÑº¨Ð

ÃÑ¡·‹Ò¹áÅÐ¢Íº¤Ø³·‹Ò¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò ·Õèä Œ́

¨Ñ´·Õè¹Ñè§´Õæ ãËŒàÃÒä´Œ¹Ñè§  äÁ‹ãª‹à¾ÕÂ§á¤‹

Ñ̈´·ÕèÃÍ§¡Œ¹ãËŒ¹Ñè§à·‹Ò¹Ñé¹á¤‹¹Ñé¹àÍ§ 

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ 
 [1] ÊØ·¸Ôì-ÈÃÕºÙÃ¾Ò (2540). àÍÍÃ�¡Í¹ÍÁÔ¡Ê�: ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂ�»˜¨¨ÑÂ. ¡ÃØ§à·¾Ï, ºÃÔÉÑ· «ÕàÍç´ÂÙà¤ªÑè¹ ¨Ó¡Ñ´. 
 [2]  ÊØ·¸Ôì-ÈÃÕºÙÃ¾Ò (2544). àÍÍÃ�¡Í¹ÍÁÔ¡Ê�(¡ÒÃÂÈÒÊµÃ�)Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ¹Ñè§áÅÐà¡ŒÒÍÕé. ¡ÃØ§à·¾Ï, ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�¿�ÊÔ¡Ê�à«ç¹àµÍÃ�. 
[3]  ÊØÁ³±Ò-ÁÕ·ÃÑ¾Â�Í¹Ñ¹µ� (2535). "¡ÒÃÍÍ¡áºº ÊÃŒÒ§ »ÃÐàÁÔ¹ âµ�Ð-à¡ŒÒÍÕé·ÕèàËÁÒÐÊÁÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕ." ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¢‹ÒÂ§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍØµÊÒË¡ÒÃ-¤ÃÑé§·Õè13: 153-162. 
[4]  http://www.safecomputingtips.com/ergonomics-causes2.html  ¤Œ¹àÁ×èÍ 25/7/54 
[4] I:\Office Admin & Safety\Safety\Useful tips\ËÂØ´·ÓÃŒÒÂ¡ÃÐ Ù́¡ÊÑ¹ËÅÑ§¡Ñ¹à¶ÍÐ.doc ¤Œ¹àÁ×èÍ 11/07/58 

Credit Picture : http://www.t-a-tour.com 
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สถาบนัฝึกอบรม In house/Public Training และใหค้าํปรกึษา Consulting  
ทางดา้นงานเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร ในสายงานการผลติ และ สํานักงาน 

 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209 WWW.TPMThai.com 

ÊÒÂ§Ò¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 
เนน้การใหค้าํปรกึษาพฒันาบุคลากรในองคก์ร (Human Resources)  

และ ดา้นอืน่ ๆ เชน่ Audit ISO 9001:2008 GMP&HACCP , 
Purchasing ,Logistics, Safety    โดยทมีวทิยากรผูม้ปีระสบการณต์รง 

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ  
เนน้ Total Productive Maintenance (TPM) เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธ ์ 

ZERO BREAKDOWN, ZERO DEFECT and ZERO ACCIDENTทีเ่ป็นรปูธรรม 
อบรมในหอ้งสมัมนา Workshop   

และ ลง Production Line ใน site งานจรงิ เพือ่แกไ้ข และใหค้าํปรกึษา 



ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม - สายงานการผลติ 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

Total Productive Maintenance - TPM  
• TPM Concept 

• TPM กบัการพฒันาองคก์รขึน้สูส่ากลทีย่ ัง่ยนื 
• TPM สาํหรบั ผูบ้รหิาร 

• TPM  หวัหนา้งาน  
• เทคนิคการเป็น TPM Facilitator 

• การวดัประสทิธภิาพโดยรวมของเคร ือ่งจกัร 
• AM + PM ทําอยา่งไรใหไ้ปดว้ยกนัได ้

• การเพิม่ผลผลติไดง้า่ย ๆ ดว้ยการลดความสญูเสยี 7 ประการ 
• การบรหิาร KPI ดว้ย TPM 

• Visual Workplace 
• Reliability Centered Maintenance (RCM) 

•  Zero Defect ดว้ย PM Analysis 
• 5 Senses for Production 



TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ (Productivity)  
• เทคนิคการป้องกนัความผดิพลาด Mistake Proofing ( Poka yoke) 

• Focus Improvement – KAIZEN – QCC 
• Zero Defect ดว้ย PM Analysis 

• Root Cause Analysis and Fish bone Diagram 
• WHY WHY – 5 G 

• Focus Improvement 
• QC 7 Tools 

• Problem Solving Technigues 
• Time Management 

• Quality Maintenance 
• OEE, SMED &Mistake Proofing 

• Initial Control 
• Modern Maintenance 

• FMEA, PDCA 
• LEAN Manufacturing 

• Six Sigma 
• SPC (Statistical Process 

•  Control), VSM 
• Value Engineering ( VE) 

• 5 ส 
 

ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม - สายงานการผลติ 



¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐá¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ 

 
àÅ‹Á·ÕèáÅŒÇ àÃÒä´ŒÃÙŒ Ñ̈¡¶Ö§»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÇ‹ÒÁÕ·Ñé§  
• Breakdown Maintenance,  
• Autonomous Maintenance 
• Time Base Maintenance 
• Condition Base Maintenance  
• Corrective Maintenance  

 

â´Â  Í.ºÃÃ³ÇÔ· Á³Õà¹µÃ 

 
áÅÐàÃÒ¡çä´Œ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¢ŒÍ´Õ¢ŒÍàÊÕÂ¢Í§§Ò¹ 
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ä»áÅŒÇÇ‹Òà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ  
 
ËÒ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè  
 
¤ÃÒÇ¹ÕéàÃÒ¨ÐÁÒ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¶Ö§ 
¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐá¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÇ‹Ò 
• á¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤×ÍÍÐäÃ  
• à¤Ã×èÍ§àÊÕÂà¡Ô´¢Öé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ 
• áÅÐÁÕÇÔ Õ̧¡ÒÃÍÐäÃËÃ×Íà¤Ã×èÍ§Á×ÍÍÐäÃ·Õèª‹ÇÂ 
• ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒä´ŒºŒÒ§ 
 
 
 

www.tpmthai.com/Emagazine  

Credit Picture Background  : th.aliexpress.com 
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á¹Ç¤Ố ¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ 
 
¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¹Ñé¹à»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ËÃ×Í Process «Öè§ã¹ ISO9000 ä Œ́
ºÑÞÞÑµÔ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ Process äÇŒÇ‹Ò  
 
 
 
 
 

“set of interrelated or interacting activities,  
which transforms inputs into outputs” 

¡ÅØ‹Á¢Í§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ËÃ×Í¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒºÒ§ÍÂ‹Ò§·Õè¨Ð
à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡ input ä»à»š¹ output  

«Öè§ËÁÒÂ¶Ö§  
 
 
 
 
 
ËÒ¡àÃÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹ÒÍÐäÃà»š¹ Process ¹Ñè¹¡çµŒÍ§
ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò µŒÍ§·íÒÍÐäÃºÒ§ÍÂ‹Ò§·Õèà»ÅÕèÂ¹
¨Ò¡ input ä»à»š¹ output «Öè§ input ¡Ñº output 
¹ÕéµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ àª‹¹ ËŒÍ§¤ÃÑÇÃÑº»ÅÒ
à¢ŒÒä» ¨Ò¡¹Ñé¹¡çä»·íÒÍÐäÃºÒ§ÍÂ‹Ò§áÅŒÇ¡çÍÍ¡ÁÒ
à»š¹»ÅÒ·Í´  
 
• »ÅÒ¤×Í input  
• Ê‹Ç¹»ÅÒ·Í´¡ç¤×Í output  
«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ 
 
Ñ́§¹Ñé¹ ËŒÍ§¤ÃÑÇ¡ç¤×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ  

Credit Picture : w
w

w
.clker.com
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Input ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÁÕ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ËÅÒÂµÑÇ
àª‹¹ §º»ÃÐÁÒ³·Õè ãªŒ ã¹¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ«Öè§ÃÇÁËÃ×ÍäÁ‹ÃÇÁ
¤‹ÒáÃ§¢Í§ª‹ Ò§áÅÐÇÔÈÇ¡Ã¡ç
µÒÁáµ‹à¾ÃÒÐÍÂ‹Ò§äÃ¤‹Ò Œ̈Ò§¢Í§
ª‹Ò§áÅÐÇÔÈÇ¡Ã¡çµŒÍ§¶×ÍÇ‹Òà»š¹ 
input µÑÇË¹Öè§ Œ́ÇÂ ¤‹Ò Œ̈Ò§
¼ÙŒÃÑºàËÁÒ ¤‹Òà¤Ã×èÍ§Á×Í·Õèª‹Ò§ãªŒ 
¤‹ÒÍÐäËÅ‹ ¤‹ÒÊÒÃËÅ‹ÍÅ×è¹·ÕèµŒÍ§
ãªŒ ÏÅÏ àËÅ‹Ò¹Õéà»š¹ input ¢Í§
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ 

·Õ¹Õé output ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤×ÍÍÐäÃ....??  

 
(ÍÂÒ¡ãËŒàÃÒÅÍ§¤Ô´ Ù́ÊÑ¡ 3 ¹Ò·Õ) 

 

áÅŒÇ§Ò¹ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹??? 
 
àÃÒ¡çµŒÍ§ÁÒ´Ù¡‹Í¹Ç‹ÒÍÐäÃ¤×Í input ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ 

ËÒ¡àÃÒ¤Ô´Ç‹Ò output ¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤×Í ¡ÒÃÍÍ¡ä»«‹ÍÁ
µÒÁ·Õè¶Ù¡àÃÕÂ¡ ¡ÒÃ Ñ̈´·íÒá¼¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ ¡ÒÃÍÍ¡ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ ÏÅÏ ¹Ñè¹¤×ÍÊÔè§·Õèà¢ŒÒã¨¼Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ à¾ÃÒÐÊÔè§·ÕèàÃÒÍÂÒ¡
ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤×Í à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã·Õè¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹â´ÂäÁ‹àÊÕÂ 

Credit Picture : www.nlpsuperfest.com 
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ÅÍ§¹Ö¡¶Ö§Ã¶Â¹µ�¢Í§àÃÒ Ù́¡çä Œ́ 
àÃÒµŒÍ§¡ÒÃÍÐäÃ¨Ò¡Ã¶¢Í§àÃÒ  
àÃÒµŒÍ§¡ÒÃàÍÒÃ¶ÁÒãªŒã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§  
ä»ÃÑºÊ‹§ÅÙ¡ä»âÃ§àÃÕÂ¹  
áÅŒÇàÃÒàÍÒÃ¶à¢ŒÒÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ·íÒäÁ…. 
 
à¾ÃÒÐàÃÒµŒÍ§¡ÒÃãËŒÃ¶¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹ÍÂÙ‹àÊÁÍ  
àÁ×èÍã´¡çµÒÁ·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃãªŒ§Ò¹àÁ×èÍ¹Ñé¹ 
Ã¶µŒÍ§ÇÔè§ä Œ́µÒÁ·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃ 
¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
ã¹âÃ§§Ò¹¡çàª‹¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ 
àÃÒµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒà¾×èÍ 
ãËŒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹  
ËÃ×ÍäÁ‹àÊÕÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§ 
·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃãªŒ  

 ´Ñ§¹Ñé¹ Output 

¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒàÃÒµŒÍ§ÁÍ§
ã¹ÁØÁ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃÍ§¤�¡ÃÇ‹Ò
µŒÍ§¡ÒÃÍÐäÃ ËÒ¡àÃÒÁÍ§Ç‹Ò¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤×Í¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¡çµŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§¼ÅÅÑ¾ �̧·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè¨ÐÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ä Œ́
Å§·Ø¹ä»¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ Return 
on investment (ROI) “Ç‹ÒÅ§·Ø¹ ËÃ×Í Ñ̈´§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒä»
áÅŒÇ áÅŒÇä Œ́ÍÐäÃ¡ÅÑºÁÒ 
 
 ¶ŒÒ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ½†ÒÂºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶µÍºä Œ́Ç‹Ò àÁ×èÍºÃÔÉÑ·Å§·Ø¹ËÃ×Í Ñ̈´
§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒä»ãËŒ ºÃÔÉÑ·¨Ðä Œ́ÍÐäÃ¡ÅÑº¤×¹ä» ¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»š¹ »‚ÈÒ¨·Õè í̈ Ò à»š¹µŒÍ§ÁÕ  ·Õè½ÃÑè § àÃÕÂ¡Ç‹Ò  “ 
Necessary Evil" àÇÅÒ·Õè½†ÒÂºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒä»¢Í§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ Ö̈§¶Ù¡µ‹ÍÃÍ§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕàËµØ¼Å àËÁ×Í¹«×éÍ¼Ñ¡·ÕèµÅÒ´  

Credit Picture : genius.com 
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http://www.sodahead.com/united-states/politics-is-a-necessary-evil-and-all-that-does-is-political-do-you-agree/question-3703495/
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áµ‹¶ŒÒËÒ¡àÃÒµŒÍ§¡ÒÃãªŒËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¢Í§âÃ§§Ò¹äÁ‹àÊÕÂàÅÂ àÃÒ
Ö̈§ Ñ̈´ãËŒÁÕ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒËÅÒÂÍÂ‹Ò§ ·Ñé§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¹éíÒÁÑ¹ËÁŒÍ

á»Å§ ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁà»š¹©¹Ç¹¢Í§¢´ÅÇ´ ÏÅÏ «Öè§¡çµŒÍ§ãªŒ
§º»ÃÐÁÒ³¾ÍÊÁ¤ÇÃ ¡Ñº ¡ÒÃ·ÕèàÃÒ¨Ð·íÒãËŒËÅÍ´ä¿áÊ§ÊÇ‹Ò§ã¹
ÍÍ¿¿�ÈäÁ‹ÁÕ¡ÒÃàÊÕÂàÅÂ Œ́ÇÂ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ËÅÍ´·Ø¡ 6 à ×́Í¹ ¤Ô´Ç‹Ò
áººäË¹¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ç‹Ò¡Ñ¹ 
 
 à¾ÃÒÐ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒã¹áµ‹ÅÐÍÂ‹Ò§¹Ñé¹µŒÍ§ãªŒ§º»ÃÐÁÒ³
Ñ́§¹Ñé¹¡ÒÃ·íÒãËŒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃäÁ‹àÊÕÂ¡çµŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹§º»ÃÐÁÒ³·ÕèÂÍÁÃÑº

ä Œ́ Œ́ÇÂ äÁ‹ãª‹ÁØ‹§áµ‹»ÃÐà ḉ¹¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒäÁ‹ãËŒà¤Ã×èÍ§àÊÕÂà¾ÕÂ§
ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ  
 
  
 

 

Output  
¢Í§§Ò¹ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ Ö̈§µŒÍ§à»š¹¡ÒÃàÊÕÂ¢Í§à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃÅ´Å§à·‹ÒäÃ 
â´Â»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÅ´Å§¢Í§¡ÒÃ·Õèà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃàÊÕÂ¹Ñé¹æ ÍÍ¡ÁÒà»š¹
µÑÇà§Ô¹ àª‹¹ »‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ÁÕà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃàÊÕÂ 10 ¤ÃÑé§ ÃÇÁàÊÕÂ 24 
ªÑèÇâÁ§ ã¹»‚¹ÕéàÃÒ¨ÐãÊ‹§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÅ§ä» 1 ÅŒÒ¹ 
àÃÒÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃàÊÕÂ¢Í§à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃÅ§ä Œ́àËÅ×Í 8 ¤ÃÑé§ 16 ªÑèÇâÁ§ 
ÃÇÁáÅŒÇà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃàÊÕÂ·ÕèÅ´Å§ä» 2 ¤ÃÑé§ ¡Ñº 8 ªÑèÇâÁ§¹Ñé¹ ¤Ô´à»š¹
à§Ô¹à·‹ÒäÃ ¤ØŒÁ¡Ñº·ÕèãÊ‹§º»ÃÐÁÒ³Å§ä» 1 ÅŒÒ¹ËÃ×ÍäÁ‹ ¹Õè¤×Í ROI 
ËÃ×Í Output ¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ 

àÃÒ Ö̈§¤ÇÃÁÕ·ÑÈ¹¤µÔµ‹Í¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÇ‹Ò  
¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·Õè´Õ ¤×Í  

“¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·Õè·íÒãËŒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃäÁ‹àÊÕÂã¹§º»ÃÐÁÒ³·ÕèÂÍÁÃÑºä´Œ” 
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“¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·Õè¶Ù¡µŒÍ§  

Ö̈§µŒÍ§ ·íÒ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·ÕèªÔé¹Ê‹Ç¹ 
 äÁ‹ãª‹·Õèà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã” 

 

 àÁ×èÍàÃÒ¾Ô¨ÒÃ³Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¢Í§àÃÒ ¨Ð
¾ºÇ‹Ò à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¹Ñé¹»ÃÐ¡Íº¢Öé¹¨Ò¡ªÔé¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ 
â´Â¹íÒªÔé¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ¹Ñé¹ ÁÒ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ µÒÁ
¨Ñ§ËÇÐàÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ à¾×èÍ·íÒãËŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¹Ñé¹¼ÅÔµ
§Ò¹ãËŒ¡ÑºàÃÒä Œ́ àÁ×èÍàÃÒà¼ªÔÞ¡Ñº»˜ÞËÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
àÊÕÂ¢Öé¹ àÃÒ¨Ð¾ºÇ‹Ò¡ÒÃ·Õèà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃàÊÕÂà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡
¡ÒÃ·ÕèªÔé¹Ê‹Ç¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¹Ñé¹æ àÊÕÂËÒÂ àª‹¹ 
à¾ÅÒ¢Ò´ ÅÙ¡»„¹áµ¡ à«¹à«ÍÃ�àÊÕÂ «Öè§äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ 
à¾ÅÒ ËÃ×Í ÅÙ¡»„¹ ËÃ×Í à«¹à«ÍÃ�  µ‹Ò§¡ç à»š¹
ªÔé¹Ê‹Ç¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃäÁ‹ãª‹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·Ñé§ËÁ´ àÃÒ
¨Ö§ÊÒÁÒÃ¶¡Å‹ÒÇä Œ́Ç‹Ò ¡ÒÃ·Õè à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃàÊÕÂ¹Ñé¹
à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèªÔé¹Ê‹Ç¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¹Ñé¹æ
àÊÕÂËÒÂ ¡ÒÃ·ÕèàÃÒ¨Ð·íÒ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒà¾×èÍäÁ‹ãËŒ
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃàÊÕÂ¹Ñé¹ ¨Ö§ÁÕ¹ÑÂ¶Ö§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
à¾×èÍ·Õè¨Ð·íÒãËŒªÔé¹Ê‹Ç¹¹Ñé¹æ äÁ‹àÊÕÂËÒÂ¨¹Ê‹§¼Å·íÒ
ãËŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃàÊÕÂËÒÂ  
 

¡ÒÃàÊÕÂ¢Í§à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ 

 áÅŒÇàÃÒ¤ÇÃàÅ×Í¡¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒáºº
ã´ãËŒ¡ÑºªÔé¹Ê‹Ç¹¹Ñé¹æ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¢Í§àÃÒ
à»š¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·Õè·íÒãËŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃäÁ‹àÊÕÂ ã¹
§º»ÃÐÁÒ³·ÕèàÃÒÂÍÁÃÑºä Œ́  
à¾Ã Ò ÐËÒ¡ºí Ò ÃØ § ÃÑ ¡É ÒÁÒ¡ à¡Ô ¹ ä»¡ç à »Å× Í §
§º»ÃÐÁÒ³ ¹ŒÍÂà¡Ô¹ä»¡ç¨Ð·íÒãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·íÒãËŒ
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãà Ố¹ä Œ́ 

Credit Picture : www.freelargeimages.com 
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 ã¹ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ RCM ËÃ×Í 
Reliability Centered Maintenance áÅŒÇ 
àÃÒ¨ÐãËŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒªÔé¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ Ç‹ÒÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢Í§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¢Í§ªÔé¹Ê‹Ç¹
ËÃ×Í Failure Mode Ç‹ÒÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃ 
àª‹¹ ËÑ¡ áµ¡ àÊ×èÍÁÊÀÒ¾ ¢Ò´ ËÅÇÁ 
à»š¹µŒ¹  
 
¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§ÁÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹ÒÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁ
àÊÕÂËÒÂ¹Ñé¹à»š¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹
µÒÁàÇÅÒËÃ×ÍäÁ‹  
 
• ËÒ¡µÍºÇ‹Òãª‹ àÅ×Í¡¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ

áºº Time Base Maintenance 
• ËÒ¡µÍºÇ‹ÒäÁ‹ ãËŒ¶ÒÁÇ‹Ò ÊÒÁÒÃ¶

¡íÒË¹´¡ÒÃ·íÒ Condition Base 
Maintenance ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹  
o ËÒ¡µÍºÇ‹Òä Œ́ ãËŒàÅ×Í¡ 

Condition Base Maintenance  
o ËÒ¡µÍºÇ‹ÒäÁ‹ä Œ́ ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³Òµ‹Í

Ç‹Ò ¼ÙŒãªŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÊÒÁÒÃ¶
µÃÇ¨ÊÍºä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹  
 ËÒ¡µÍºÇ‹Òä Œ́ ãËŒàÅ×Í¡ 

Autonomous 
Maintenance  

 ËÒ¡µÍºÇ‹ÒäÁ‹ä Œ́ ãËŒ
¾Ô¨Ò³ÒÇ‹Ò ÊÒÁÒÃ¶
ÍÍ¡áººá¡Œä¢ãËŒ Ṍ¡Ç‹Ò¹Õé
ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹  
 ËÒ¡ä Œ́¡ç¤ÇÃàÅ×Í¡ 

Corrective 
Maintenance  

 ËÒ¡äÁ‹ä Œ́ ãËŒàÅ×Í¡
à»š¹ Breakdown 
Maintenance  

 Credit Picture : www.freelargeimages.com 

-  Page  21  Of  35 -  



ÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¤×ÍÍÐäÃ 

¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¹Ñé¹ 
á»ÃµÒÁàÇÅÒËÃ×ÍäÁ‹ 

Time Base Maintenance 

µÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾ä´Œ
äËÁ 

Condition Base Maintenance 

¼ÙŒãªŒµÃÇ¨ÊÍºä´Œ
ËÃ×ÍäÁ‹ 

Autonomous Maintenance 

ÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº
á¡Œä¢ä´ŒäËÁ 

Corrective Maintenance 

Breakdown Maintenance 

Y 

N 

Y 

N 

Y 

N 

Y 

N 

 

àÃÒÊÒÁÒÃ¶à¢ÕÂ¹à»š¹ Flow Chart ä´Œ´Ñ§¹Õé 
 

¤ÃÒÇË¹ŒÒ¨Ð¡Å‹ÒÇ¶Ö§ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ Reliability Centered Maintenance 
Ç‹ÒÁÕËÅÑ¡¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ µÔ´µÒÁµ‹ÍàÅ‹ÁË¹ŒÒ¹Ð¤ÃÑº   

´Ñ§¹Ñé¹¡‹Í¹·Õè ¨ Ð àÅ×Í¡Ç‹ Ò¤ÇÃ ãªŒ¡ÒÃ
ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒáººã´ ¡ç¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ´Õ
¡‹Í¹Ç‹Ò àÃÒÇÒ§á¼¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·Õè
ªÔé¹Ê‹Ç¹ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã áÅÐàÃÒàÅ×Í¡
»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒä´ŒÍÂ‹Ò§
àËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‹ 
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ÊÒÂ§Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å (Human Resources)  
• ยอดหวัหนา้งาน (Leadership) 

• รว่มกนัพฒันาทมีงานสูค่วามสาํเรจ็ (Team for Work Improvement) 
• Conflict Manangement 

• Positive Thinking 
• Thinking and Strategy 

• Visionaly Leadership 
• จติสาํนึกคณุภาพ (Quality Awareness) 

• จติสาํนึกรกัองคก์ร สาํหรบั พนักงาน/ผูบ้รหิาร 
• Time Management 
• จงูใจใครก็ไดต้ามใจนึก 

• HORENSO 
• Employee Engagement 

• การสือ่สารเพือ่การทํางานเป็นทมี 
• 7 HABITS 

• OJT Lecture, สดุยอดการสอนงานดว้ยเทคนิค OJT 
• หวัหนา้งานช ัน้เลศิ 

• Coaching 
• สรา้งสขุจากการทํางาน 

• จติวทิยาการบรหิาร 
• การประสานงานสาํหรบัผูป้ระสานงานกจิกรรม 

• Engagement for High Productivity 
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ÊÒÂ§Ò¹ Ñ̈´«×éÍ  
( Procurement and Purchasing )  

• นักจดัซ ือ้มอือาชพี 
• หลกัการเจรจาตอ่รองในงานจดัซ ือ้ 

• การเพิม่ประสทิธภิาพพนักงานจดัซ ือ้ 

ÊÒÂ§Ò¹ Logistics  
• การบรหิาร Supply Chain and Logistics 

• การจดัการสนิคา้คงคลงั 
• การบรหิารคลงัสนิคา้ 

• Project Management 



เร่ือง “กฎหมายแรงงานท่ีผูบริหาร     รู ” 
ตอน  เลิกจางอยางไรที่จะทําใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด” 
โดย  พ.ต.วชิัญ ภูพานทอง 

ตอง 

 ในชวงสภาวะเศรษฐกิจเชนในขณะนี้  จะเห็นวามีหลายบริษัท เร่ิม
มีการเลิกจางพนักงานเนื่องจาก ลูกคาส่ังของนอยลงและหรือมีการยายฐานการผลิตไป
อยูที่ประเทศเพื่อนบานที่มีตนทุนดานแรงงานต่ํากวาของไทยการเลิกจางเนื่องจากบริษัท
หยุดกิจการเชนนี้ ถานายจางมีการจายคาชดเชยที่ถูกตองตาม กฎหมายก็จะไมปรากฏ
วาเปนปญหาที่จะนําพาไปสูการฟองรองเทาใดนัก แตที่พบเห็นบอยๆมักจะเปนการเลิก
จางในขณะทดลองงาน ทั้งนายจางและลูกจาง มีจํานวนไมนอยที่ไมเขาใจวา การ
แจงไมผานการทดลองงานนั้น ตองแจงลวงหนา หนึ่งงวดเงินเดือน เชนเดียวกันกับ
กรณีอ่ืนๆ  ถาหากไมมีการแจงลวงหนาหนึ่งงวดเงินเดือน ลูกจางไปฟองทางแรงงาน  
นายจางจะมีความผิดนะครับ 

อาว!แลวเม่ือเปนเชนนี้หากนายจางไปแจงลวงหนา
วาไมผานทดลองงาน อะไรจะเกิดขึ้น  ส่ิงที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดมีมากมายหลายอยาง เชน  พนักงาน
อาจจะเอาขอมูลความลับบริษัทไปใช  แตโอกาสคง
ไมเยอะเพราะยังอยูในชวงทดลองงาน นายจางจึงยัง
ไมควรใหรูขอมูลอะไรที่สําคัญๆ ของบริษัท   ที่มี
โอกาสเปนไดสูงก็คือ การทํางานไมเต็มตามศักยภาพที่
มีอยู   ( ขนาดทําเต็มที่แลวยังไมผานเลย )   
ดังนั้นนายจางสวนใหญมากกวารอยละเกาสิบจะเลือก
เอาวิธีแจงวาไมผานการทดลองงานและมีผลทันทีใน
วันที่แจง    เมื่อเปนเชนนี้นายจางจะทําอยางไร
ดีละครับ บอกกลาวลวงหนาก็จะมีปญหา จาก
ประสบการณนะครับ สวนใหญแลวเลือกการแจงไม
ผานการทดลองงานแลวใหไปเลย  แตตองออกแรง
เจรจากับพนักงานใหเปนการลาออกเอง โดยให
เหตุผลวา ลูกจางจะไดไมเสียประวัติ 
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 เจาของกิจการกด็ี ผูบริหารระดับสูงก็ดี หลายๆทานอาจคิดวา การที่นายจางอยากจะ
เลิกจางพนักงานคนไหน แลวมีการจายชดเชยตามอายุงานตามหลักเกณฑที่กฎหมายแรงงาน  รวมทั้งไดมี
การจายคาบอกกลาวลวงหนาเปนจบเร่ืองใชไหมครับ เราลองมาอานกรณีที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทตางชาติบริษัท
หนึ่งแถวๆ ถนนนราธิวาสราชนครินทร ดูนะครับวาเกิดอะไรขึ้น 

 ฝงลูกจางเขาฟองไดครับ  เขาฟอง เลิกจางไมเปนธรรมครับ   เพราะ ลูกจาง
ไมไดทําความผิดอะไรรายแรง ไมถูกลงพิจารณาลงโทษหนังทางวินัยดวยการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรใน
ขอหาที่ทําความผิดซ้ําคําเตือนที่ไมเกิน หนึ่งป  ไมหยอนสมรรถภาพในการทํางานเพราะปกอนก็ไดรับทั้ง
โบนัสและเงินในอัตรามาตรฐาน  โชคยังดีครับที่ผมเองไดมีโอกาสเขาไปชวยนายจางในการเจรจาไกลเกลี่ย  
ทําใหนายจางเสียเงินเพิ่มให ลูกจางอีกเล็กนอยถาจําไมผิดนาจะแสนเดียว ที่สามารถลดลงมาไดเยอะไมใช
ผมเกงนะครับ แตเปนเพราะ ผมสามารถเปดใจคุยกับลูกจางไดเนื่องวิชาชีพเดียวกัน     
 ดังนั้น การรูขอกฎหมายแรงงานอยางทองแท จึงเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับนายจาง 
และ ผูบริหารครับ เชื่อผมเถอะ  และขอตบทายนิดหนึ่งวา ทานที่มีพนักงานเพียงคนเดียวก็ตองเปนไป
ตามกฎหมายแรงงานแลวนะครับ 

นายจางตางชาติไดเลิกจางผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนุษย(กลาดีนะ)ซึ่งทํางาน
มาไดปกวาๆ ไดมีการจายคาชดเชย 3 
เดือน และคาบอกกลาวลวงหนาอีก 1 
เ ดื อ น  ร ว ม เ ป น เ งิ น  ป ร ะ ม า ณ 
400,000.00 บาท แตกลับ
ถูกพนักงานฟองรอง เ รียก อีก 10 
ลานบาท(แมเจา)ฟองเรียกเงินมากกวา
คาชดเชยหลายเทา 
 

ทางศาลแรงงานก็รับฟองดวยนะครับ ได
เชิญนายจางไปที่ศาลเพื่อเร่ิมกระบวนการ
ตางๆในชั้นศาล หลายๆทานอาจจะงง
วานายจางโดนฟองเร่ืองอะไรกันละในเม่ือ
นายจางไดจายทุกอยางถูกตองหมดแลว  
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ช่วงน้ีเห็นองคก์รต่างๆ อยากทาํ Survey กนั ไม่วา่จะเป็น ความผกูพนัของ

พนกังาน หรือ Employee Engagement Survey ในบางองคก์รก็

ชอบทาํความพึงพอใจในองคก์รหรือ Organizational Satisfaction  
เม่ือทาํ Survey ไปแลว้กเ็อามาแปลผลกนัไป รู้เร่ืองบา้งไม่รู้เร่ืองบา้ง ไดผ้ลท่ี

ออกมาดีกช่ื็นใจผูบ้ริหารกห็นา้บาน ออกมาไม่ดีผูบ้ริหารกอ็ารมณ์เสีย บางทีก็

หมายมัน่ป้ันมือวา่จะเอาผลการ Survey มาใชใ้นการตดัสินใจบางอยา่ง ถา้การ 

Survey ออกมาถูกตอ้งการตดัสินใจกถู็กตอ้ง แต่เม่ือผลท่ีไดม้ากผ็ดิ ส่งผลให้

เกิดการตดัสินใจท่ีผดิตามไปดว้ย  

â´Â   Í.ºÃÃ³ÇÔ· Á³Õà¹µÃ 
Credit Picture : www.eremedia.com 

Photo by : Istockphoto 
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ในการทาํ Survey นั้น ตอ้งตั้งวตัถุประสงคข์องการทาํ Survey ก่อนวา่เรา

จะทาํ Survey ไปเพื่ออะไร จะไดน้าํผลของการ Survey นั้นไปใชไ้ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง  เช่น ตอ้งการรู้วา่ ระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รนั้นมี

มากนอ้ยแค่ไหน เพื่อนาํไปปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รใหพ้นกังานมี

ความพึงพอใจมากข้ึน  หรือ ตอ้งการทราบวา่พนกังานท่ีลาออกนั้น ลาออกดว้ย

สาเหตุอะไร หรือ ตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อโรง

อาหารนั้นคือตั้งวตัถุประสงคข์องการทาํ Survey  

การตั้งวตัถุประสงค์น้ีก็เพื่อท่ีจะให้เราสามารถ

กาํหนดกรอบการทาํ Survey ไดว้่าเราจะทาํ 

Survey จาํนวนก่ีคน พนักงานระดับใด 

แบบสอบถามตอ้งถามน้ีมีเร่ืองอะไรบา้ง ลกัษณะ

ของผลท่ีออกมาตอ้งการเป็นคะแนนแบบไหน 

มากน้อย หรือเป็นระดบัคะแนน หรือตอ้งการดู

ความแตกต่างของแต่ละแผนกฝ่ายเพศ เป็นต้น 

การตั้งวตัถุประสงคจึ์งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมาก่อนการ

ทาํ Survey เสมอ แต่บางองคก์รก็ทาํเพราะแค่

อยากทาํดูว่าเป็นอย่างไรเท่านั้ น ทาํให้ได้ผลท่ี

ออกมาแปลความหมายไม่ค่อยไดม้ากนกัเสียเวลา

และงบประมาณโดยใช่เหตุ 

Credit Picture  Background  : findicons.com 
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µŒÍ§¡íÒË¹´¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ 

ÊÔè§·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃ Survey Ç‹Ò 

ÊÔè§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃSurvey ¹Ñé¹ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒÍÐäÃ  

ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò  

“ ¡íÒË¹´¹ÔÂÒÁ¢Í§ÊÔè§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ Survey “ ¹Ñè¹àÍ§ 

เช่น หากเราตอ้งการทราบระดบัความพึง

พอใจของพนักงาน คาํว่า ความพึงพอใจ

ของพนักงานนั้ นหมายความว่าอะไร มี

ลกัษณะเป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง ความพึงพอใจท่ีว่าน้ีแบ่งเป็น

ด้านย่อยได้อีกไหมเช่นความพึงพอใจใน

องค์การด้านการจัดการความปลอดภัย 

ความพึงพอใจในองค์กรด้านการจัดการ

สวสัดิการเป็นตน้ จะเอาก่ีด้านก่ีแบบก็ได้

แต่ต้องเขียนนิยามออกมาให้ชัดเจนและ

ตรงใจของผูบ้ริหารท่ีต้องการ Survey 
ให้มากท่ีสุด เร่ืองน้ีถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ท่ี

ชอบมองข้ามกันไปและตกม้าตายก็เยอะ

มาก 

อ ย่ า ง ใ น ก า ร ทํ า  Engagement 
Survey นั้นมีหลายสํานกัเหลือเกินท่ี

รับทาํ Survey น้ี และแต่ละสํานกัก็มี

นิยามท่ีแตกต่างกัน เวลาทาํ Survey 
ผูบ้ริหารก็มกัไม่ไดแ้กไ้ขหรือปรับนิยาม

ให้ตรงกบัความตอ้งการขององค์กร แต่

กลบัเอานิยามท่ีเขาให้มาทาํในองคก์รเลย 

ทั้ ง ท่ีนิยามหรือลักษณะบางอย่างของ

นิยามนั้ นไม่ เหมาะสมกับองค์กรหรือ

ลักษณะของวฒันธรรมของบ้างเรา ทาํ

ใหผ้ลท่ีไดไ้ม่ตรงกบัความเป็นจริง ส่งผล

ต่อการนาํผลไปใชต่้อไปอีก 

Credit Picture : instagraper.com 
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    โดยมากในการทาํ Survey เราก็จะมีขอ้คาํถามท่ีจะให้

ตอบ เราต้องพิจารณาว่า ขอ้คาํถามท่ีเขาตั้งมานั้นตรงกบัความหมายท่ีเรา

ตอ้งการหรือไม่ เช่นหากเรากาํหนดว่า ความผูกพนัของพนกังาน หมายถึง 

ความรักและความทุ่มเทท่ีพนกังานมีต่อองคก์ร แต่ขอ้คาํถามกลบัถามวา่ “ใน 

7 วนัท่ีผา่นมา มีสักคนหน่ึงในองคก์รน้ีกล่าวชมการทาํงานของคุณ” จะเห็น

วา่ส่ิงท่ีถามไม่ตรงกบันิยามท่ีกาํหนด 

                                  ถา้เป็นแบบน้ี ก็คือ   แบบสอบถาม ถามในส่ิงท่ีไม่ตรง

กบัความตอ้งการของเรา     หรือ เรียกวา่ แบบสอบถามไม่มีความตรงในแง่

เน้ือหา แบบสอบถามแบบน้ีก็ไม่ควรนาํมาใช้เพราะเป็นการถามในส่ิงท่ีไม่

ถูกตอ้ง เปรียบเหมือนกบัการนําตาชั่งมาวดัส่วนสูง ต่อให้ตาชั่งหรูขนาด

ไหนก็ไม่สามารถวดัส่วนสูงไดอ้ย่างถูกตอ้งฉันใด แบบสอบถามท่ีไม่ตรง

ตามเน้ือหาก็นาํมาใชไ้ม่ไดฉ้นันั้น ต่อใหเ้ป็นแบบสอบถามท่ีใชก้บัมาทัว่โลก

ก็ตาม 
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                                                         หรือบางคร้ังขอ้คาํถามก็ถามแบบตรงๆวา่ 

ท่านชอบและเห็นดว้ยท่ีจะทาํกิจกรรม 5ส ให้เขม้ขน้มากเดิมไหม ถามแบบน้ี

เช่ือแน่วา่ ตอ้งตอบกนัวา่ไม่เห็นดว้ย เพราะไม่อยากทาํ   ขอ้คาํถามจึงควรจะมี

ความแยบยลมากกว่าท่ีจะถามตรงๆ เช่นอาจถามว่า ท่านคิดว่าเงินเดือนท่ี

ไดรั้บเม่ือเทียบกบัเน้ืองานท่ีท่านทาํแลว้มีความเท่าเทียบกนัดีไหม หรือ ท่าน

เห็นว่า 5ส มีประโยชน์ต่อการทาํงานของท่าน อย่างน้ีก็จะไดข้อ้มูลมากกว่า 

การตั้งคาํถามจึงเป็นศิลปะไม่ใช่มาตั้งคาํถามแบบมัว่ๆขอไปที 

      การตั้งคาํถามนั้น เปิดช่องให้ผูต้อบเกิดความลาํเอียง เหมือนกบัเราไปถาม

แม่คา้ขายขนมว่า แม่คา้ขนมของแม่คา้อร่อยไหม ต่อให้ไม่อร่อยยงัไงแม่คา้ก็

ตอบวา่ขนมของเขาอร่อยเสมอ เช่นเดียวกนั หากเราตอ้งการทราบวา่ พนกังาน

มีความพึงพอใจในเงินเดือนหรือรายได้ท่ีได้จากองค์กรหรือไม่ หากเราตั้ง

คาํถามว่า ท่านคิดว่าเงินเดือนท่ีท่านได้รับน้อยไม่ไหม เขาก็จะตอบว่าน้อย 

ทั้งน้ีไม่ใช่วา่ไม่พอใจแต่ตอบแบบน้ีเพราะน่าจะทาํใหไ้ดเ้งินเดือนมากข้ึน  
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จาํนวนขอ้ เยอะไปหรือไม่ เคยเจอบางองคก์รมาทาํแบบสอบถาม ขอ้

คาํถามมาทีเดียว 500 กวา่ขอ้ ซ่ึงพนกังานเม่ือตอบแบบสอบถามไปไดส้ัก 100 

หรือ 200 ขอ้ ก็เร่ิมเบ่ือกบัการอ่านแบบสอบถาม คราวน้ีก็จะกาแบบ กาส่งๆ ไป

ใหม้นัจบๆไป ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง เสียเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ดว้ย 
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กลุ่มตวัอยา่งเป็นใคร เร่ืองน้ีสาํคญัมาก 

ในการออกแบบ Survey หรือการตั้งคาํถาม

นั้น ภาษาท่ีใชต้อ้งเหมาะสมกบัคนตอบ หากคน

ตอบเป็นผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีการศึกษานอ้ย 
การตั้งคาํถามท่ีมีความซับซ้อนของเน้ือหาหรือใช้ทบัศพัท์ภาษาต่างชาติมากๆ 

อาจทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้หรือ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูสู้งอายุแต่ขอ้คาํถามใน

แบบสอบถามกลบัใชภ้าษาวยัรุ่น เช่น ท่านคิดวา่การแสดงน้ีฟินมากนอ้ยเพียงใด ผูต้อบก็

อาจจะสับสนไดเ้ช่นกนั ทาํใหผู้ต้อบก็ตอบแบบมัว่ๆ ส่งผลใหไ้ดข้อ้มูลไม่ถูกตอ้งอีก 
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½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´ ºÃÔÉÑ· àÍç¹à´ÃÊ áÍ¹´� àÎÒà«ÍÃ� (ä·ÂáÅ¹´�) ¨íÒ¡Ñ´  

                          
                     ปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็น
เร่ืองท่ีองค์กรชัน้นําให้ความสนใจเป็นอย่าง

มาก การจัดการนํา้เสียภายในองค์กรจึงเป็น

การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง ท่ี

องค์กรต้องให้ความสําคัญ เคร่ืองมือวัดและ

วิเคราะห์คุณภาพนํา้จึงมีความต้องการเป็น

อย่างมากสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ

หน่วยงานผลิตนํ า้  เ พ่ือใช้ในการควบคุม

คณุภาพนํา้และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลิต 

แต่เคร่ืองมือวัดและวิเคราะห์คุณภาพนํา้โดยทั่วไปตัว

เคร่ืองมือวัดหรือ Sensor ต้องถูกติดตัง้ท่ีแหล่งนํา้ซึ่ง
เคร่ืองมือวดัต้องเผชิญกับความชิน้และความเป็นกรดด่าง

ของแหลง่นํา้ในบริเวณนัน้ สง่ผลให้เคร่ืองมือวดัทัว่ไปซึ่งใช้

ระบบการสง่สญัญาณไฟฟ้าแบบ Analog ต้องพบกับ

ปัญหาเร่ืองขัว้ contact ท่ีใช้ในการสง่สญัญาณระหว่าง 

Sensor กับ Cable ช๊อตหรือเสียหายจากการถูกกัด
กร่อน เน่ืองจากสัมผัสกับความชืน้และไอของกรดด่าง

ตลอดเวลา อีกทัง้การส่งสญัญาณแบบ Analog ท่ีส่ง
สัญญาณเป็นแรงดันไฟฟ้ายังมีข้อจํากัดท่ีสามารถส่ง

สัญญาณได้เพียง 15 เมตรเท่านัน้  จึงต้องมีตัวขยาย

สัญญาณต่อยู่เป็นระยะและยังเสี่ยงต่อความเพีย้นของ

สญัญาณระหวา่งการสง่ ทําให้การวดัและวิเคราะห์ได้ผลท่ี

ไมถ่กูต้องนกั 

ปัจจุบัน 
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เอน็เดรส แอนด์ เฮาเซอร์  
หรือ E+H ได้นําเอาเทคโนโลยี Memosens 
เข้ามาใช้กับเคร่ืองมือวัดและ  วิเคราะห์นํา้ โดย

เทคโนโลยี Memosens คือการส่งสญัญาณคา่
การวัดในรูปแบบดิจิตอลโดยการแปลงสัญญาณ

จากสญัญาณ Analog เป็นดิจิตอลด้วยหลกัการ 

Inductive จากหวัตรวจวดัไปยงัเคร่ืองแสดงผล 
ทําใ ห้การส่ งสัญญาณจากหัวตรวจวัดไปยัง

เคร่ืองประมวลผลส่งได้ไกลถึง 100 เมตรโดย

ปราศจากความผิดเพีย้นของสญัญาณ 

Memosens turns  
every sensor into  

a digital sensor with  
integrated memory 

 อีกทัง้เทคโนโลยี Memosens จะออกแบบมาให้มี

ลกัษณะเป็น Metal-free และด้วยหลกัการ Inductive นีเ้อง  
 เคร่ืองมือวดัและวิเคราะห์นํา้ของเอ็นเดรส แอนด์ เฮา

เซอร์ ท่ีใช้เทคโนโลยี Memosens จงึถกูออกแบบให้การเช่ือมตอ่

แบบ non-contact connection จงึไร้ปัญหาเร่ืองการกดักร่อน

หรือความชืน้ท่ีเกิดขึน้ท่ีขัว้ contact เหมือนในเคร่ืองมือวดัรุ่นเดมิๆ 

Metal-free 
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นอกจากนีด้้วยหวัตรวจวดัท่ีใช้เทคโนโลยี Memosens 
ยงัสามารถเช่ือมตอ่กบั transmitter ได้พร้อมกนัสงูสดุ 

8 sensors โดยไมจํ่าเป็นต้องเป็น sensor ชนิด

เดียวกนั ทําให้ประหยดัคา่ใช้จา่ยสําหรับ Transmitter 
และการเดนิสายไฟไปอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัเคร่ืองตรวจวดั

แบบเดมิๆท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั  

8 sensors  

Memory Chip 
 อีกทัง้เคร่ืองตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพ
นํา้ของเอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ ท่ีใช้เทคโนโลยี 

Memosens ยงัได้ฝัง Memory Chip ไว้ใน

เคร่ืองมือวดัและวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทกุตวั  
ทําให้สามารถบนัทกึข้อมลูท่ีสําคญัไว้ท่ี  หวั 
ตรวจวดั (sensor head)      อาทิเชน่  
จํานวนครัง้ในการสอบเทียบ  จํานวนชัว่โมง 
การใช้งาน ทําให้เราสามารถคาดการณ์อายกุารใช้งานหรือ

การดแูลรักษาของหวัวดันัน้ๆได้ สง่ผลให้คา่ใช้จา่ยในการ

ซอ่มบํารุงลดลง ในเวลาเดียวกนั process 

downtime ก็จะลดลง  

ด้วยเทคโนโลยี Memosens ท่ีเอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ ได้เลือกนํามาใช้ใน
เคร่ืองมือวัดและวิเคราะห์คุณภาพได้แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดทาง

เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ของหัวตรวจวัดคุณภาพนํา้ ซึ่งปัจจุบนั เอ็นเดรส แอนด์ เฮา

เซอร์ มีการนําเอาเทคโนโลยีนีม้าใช้ร่วมกบัหวัตรวจวดัอยา่งแพร่หลาย 
ยกตวัอยา่งเชน่  

pH/ORP, Conductivity, Dissolved Oxygen, Turbidity, Chlorine,  
Ultrasonic sludge level, Ammonium, Nitrate, SAC/COD/BOD/TOC 
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สนใจเทคโนโลยี 
 
 

หรือต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม ติดต่อ  
 

บรษิทั เอน็เดรส แอนด ์เฮาเซอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
   

email address: marketing@th.endress.com  
โทร.      02 -435- 6900-9   แฟกซ.์   02 -435- 6920-1 

Credit Picture :  http://www.free2png.com/ 
และ ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั  
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ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม ISO 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

ÊÒÂ§Ò¹Í×è¹ æ (ÃÐºº ISO)  
• Internal Auditor for ISO 9001 : 2008 
• โปรแกรมการเฝ้าตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ความเป็นเลศิตามแนวทาง 
      ISO 9001 : 2008  
• IQA ISO 9001:2008,GMP&HACCP 
• การควบคมุระบบบรหิารงานสิง่แวดลอ้ม ISO  14001:2004  
      เขา้กบัระบบบรหิารคณุภาพ  ISO 9001 : 2008  
• ISO/TS 16949 : 2002 
• ISO 18000 
• ISO 22000 
• ISO 9001 : 2000 
• ISO 14001 : 2004 
• การตรวจประเมนิภายใน 
• CAR & PAR 
• โปรแกรมพีเ่ลีย้ง เพือ่เรง่การพฒันาทกัษะการเป็น Internal Auditor 
• การวเิคราะหร์ะบบการวดั (Measurement System Analysis : MSA 3rd  Edition 
• การวเิคราะหค์วามลม้เหลว และผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure 
      Modes and Effects Analysis ( DFMEAs) 
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