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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [     ] TQM-Best Practices  (ตอ้งจดัท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
               และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
   [] TQM-Progressive Learners (ตอ้งจดัท า Abstract, Presentation Slide เท่านั้น) 
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [   ] หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  [   ] หน่วยงานดา้นการศึกษา   

[   ] หน่วยงานราชการและองคก์รของรัฐ  [   ] หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข 
ช่ือเร่ืองน าเสนอ  การลดของเสีย “ดรอส(Dross)” จากการหลอมตะกัว่ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการวเิคราะห์ แบบ  
                            Phenomena & Mechanism Analysis 
เป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. การน าองคก์ร     [    ] 2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์และการจดัการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกคา้และตลาด   [    ] 4. การวดั การวเิคราะห์ และ การจดัการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [] 6. การจดัการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยกุตร์ะบบมาตรฐานต่างๆเขา้กบัการบริหารจดัการ  

ช่ือหน่วยงาน บริษทั สยามฟูรูกาวา จ ากดั 
ท่ีอยู ่ 33 หมู่ 4 ถนนหนองปลากระด่ี ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
โทรศพัท ์ 036-373570-3   โทรสาร 036-373574-5  เวบ็ไซต ์www.fbbattery.com 
ช่ือผูเ้ขียน (ผูน้ าเสนอ)      นายภาคภูมิ วนัเป่ียม1       นายนพดล ชมวะนา2 
   ต าแหน่ง วศิวกรช านาญการผลิตแผน่ธาตุ      ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกผลิตแผน่ธาตุ 
   โทรศพัท ์036-373570-3         โทรสาร 036-373574-5 

มือถือ 084-8154310 1            อีเมล pakpoomw@fbbattery.com1 
                        080-9190006 2             อีเมล noppadon@fbbattery.com2 
สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถลดของเสียท่ีเป็นของเสียหลกัของโรงงานได ้
2) สามารถลดตน้ทุนจากของเสีย 
3) เป็นแบบอยา่งท่ีดีของการปรับปรุงกระบวนการและเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีเตาหลอม 
4) สร้างเสริมการท างานเป็นทีมและพฒันาเพื่อยกระดบักระบวนการผลิตแบตเตอร่ีอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งเป็นการแกไ้ข

จุดบกพร่องและก าหนดจุดแขง็ในเวลาเดียวกนั 
 

ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  ของเสียของโรงงานลดลง 40% (ลดลงจาก 0.48% เป็น 0.29%)  
3) ลดตน้ทุนดา้นของเสียรวมคิดเป็น 110,000 บาทต่อเดือน หรือ 1.32ลา้นบาทต่อปี  
เทคนิคส าคญัท่ีใช:้ Phenomena & Mechanism analysis, Why-Why 
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การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ จดัให้ผูส้นใจเขา้เยีย่มชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้   
  [  ] อนุญาต   [] ไมอ่นุญาต 
การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงานระหวา่งท่ีน าเสนอในวนัการจดังานขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้
                 [  ] อนุญาต   [] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ (Abstract) 

ประเภทการสมัคร TQM- Progressive Learners  
ประเภทองค์กร  หน่วยงานธุรกจิเอกชน 
ช่ือเร่ืองน าเสนอ การลดของเสีย “ดรอส(Dross)” จากการหลอมตะกัว่ โดยประยุกต์ใช้หลกัการวเิคราะห์ 

แบบ Phenomena & Mechanism Analysis 
เป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” ของกระบวนการในหมวด  6. การจัดการกระบวนการ 
ช่ือหน่วยงาน  บริษทั สยามฟูรูกาวา จ ากดั 
ทีอ่ยู่   33 หมู่ 4 ถนนหนองปลากระด่ี ต าบลบวัลอย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 18140 
โทรศัพท์  036-373570-3 
โทรสาร   036-373574-5 
เวบ็ไซต์   www.fbbattery.com 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) นายภาคภูมิ วนัเป่ียม1       นายนพดล ชมวะนา2 
   ต าแหน่ง วศิวกรช านาญการผลิตแผน่ธาตุ      ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกผลิตแผน่ธาตุ 
   โทรศพัท ์036-373570-3         โทรสาร 036-373574-5 

มือถือ 084-8154310 1            อีเมล pakpoomw@fbbattery.com1 
                        080-9190006 2             อีเมล noppadon@fbbattery.com2 
ทีป่รึกษา  นายชนาณตัิ  แกล้วกล้า   ผู้จัดการทัว่ไปฝ่ายผลติ 

นายนัฐวุฒิ  ฉัตรขจรพนัธ์  ผู้จัดการส่วนผลติ1 
นางสาวธีรารัตน์  สุภารัชต์ไพศาล  ผู้จัดการส่วนผลติ2 

ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 
บริษทัตั้งอยูท่ี่ 33 ม.4 ถ.หนองปลากระด่ี ต.บวัลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  ทุนจดทะเบียน 240 ลา้น

บาท ภายใตพ้ื้นท่ี 35 ไร่ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแบตเตอร่ีตะกัว่กรดชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ียอมรับทัว่โลก 
นอกจากน้ีพวกเราชาวเอฟบีมีความภาคภูมิใจท่ีบริษทัของเราเป็นบริษทัผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรายแรกของธุรกิจ

แบตเตอร่ีในประเทศไทย เป็นผูป้ระกอบการแบตเตอร่ีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดจากเอเชีย ท่ีไดรั้บรางวลัTPM 
Excellence, Category A จาก Japan Institute of Plant Maintenance ถือเป็นรางวลัการันตีคุณภาพระดบัโลก  

บริษทัเป็นโรงงานผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละจกัรยานยนต์ เพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกจ าหน่าย
ต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์
ซ่ึงแบตเตอร่ีทั้งสองประเภท ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโรงประกอบรถยนต ์ (Car maker, OEM) 
กลุ่มตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement, REM) และกลุ่มตลาดต่างประเทศ (Export) 

แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรดสามารถแบ่งตามคุณสมบติัการใชง้านเป็น 3 ประเภท ไดด้งัน้ี แบตเตอร่ีธรรมดา 
แบตเตอร่ีไฮบริดหรือลูกผสม และแบตเตอร่ีน ้า 

http://www.fbbattery.com/
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1. แบตเตอร่ีธรรมดา (Conventional Battery) เป็นแบตเตอร่ีรุ่นมาตรฐาน ชนิดตะกัว่ผสมพลวง (Lead 
Antimony) ทั้งในโครงการแผน่ธาตุบวกและลบ มีความทนทาน กินน ้ากลัน่ลดลง ใหค้วามคุม้ค่าและตอบสนอง
ความตอ้งการใชแ้บตเตอร่ีในทุกโอกาส เช่ือถือไดใ้นคุณภาพ เหมาะกบัการใชง้านทัว่ไป 

2. แบตเตอร่ีไฮบริดหรือลูกผสม (Hybrid Battery) เป็นแบตเตอร่ีชนิดบ ารุงรักษานอ้ย ซ่ึงเป็นแบตเตอร่ีท่ีมี
การพฒันาจากแบตเตอร่ีธรรมดา โดยเปล่ียนชนิดของแผน่ธาตุลบเป็นตะกัว่ผสมแคลเซียม (Lead Calcium) แต่
แผน่ธาตุบวกยงัคงเป็นตะกัว่ผสมพลวง (Lead Antimony) เป็นแบตเตอร่ีท่ีไม่กินน ้ากลัน่ ใหก้ าลงัไฟสูง เหมาะกบั
การใชง้านสมบุกสมบนั เหมาะกบัรถท่ีตอ้งใชง้านบ่อย เดินทางไกลเป็นประจ า 

3. แบตเตอร่ีน ้า (Maintenance Free Battery) เป็นแบตเตอร่ีท่ีท าการเติมกรดชาร์จไฟพร้อมใชง้านจาก
โรงงาน โดยแผน่ธาตุทั้งแผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบเป็นตะกัว่ชนิดผสมแคลเซียม (Lead Calcium) ไม่ตอ้งคอย
ดูแลเติมน ้ากลัน่ตลอดอายกุารใชง้าน การสูญเสียน ้ากลัน่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและการใชร้ถยนต ์ เก็บก าลงัไฟ
ส ารองไวส้ าหรับสตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ด ้ แมไ้ม่ไดใ้ชง้านนาน 2-3 เดือน ในสภาพทท่ีพร้อมใชส้ตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ด้
เกือบ 100% มีตาแมว (Indicator) ส าหรับบอกสถานะก าลงัไฟของแบตเตอร่ี 

จากรายละเอียดขา้งตน้น้ีสามารถแสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ของบริษทัตามภาพท่ี 1.1 

 
                    ภาพท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

ท่ีมา : ขอ้มูลการขายผลิตภณัฑข์องบริษทักรณีศึกษา 

 

กระบวนการผลิตแบตเตอร่ีตะกัว่กรดทั้ง 3 ประเภทของโรงงานแห่งน้ี สามารถแบ่งเป็น 4 กระบวนการ
หลกั คือ          

1. กระบวนการผลิตแผน่ธาตุ(Plate making process) 
2. กระบวนการประกอบแบตเตอร่ี(Assembly process)  
3. กระบวนการประจุไฟแบตเตอร่ี(Charging process)  
4. กระบวนการตรวจสอบขั้นตอนสุดทา้ย(Final inspection process) 

 

วสัิยทัศน์ของบริษัท สยามฟูรูกาวา จ ากดั 
 “มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมและคุณภาพ เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจแบตเตอร่ี ดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและ
เป็นเลิศ สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” 
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ค่านิยมหลกั (Core Value) ของบริษทั สยามฟูรูกาวา คือ “KON-D” (จิตใจดี สามคัคี ท างานดี มีวนิยั) 
 K: Kindness  จิตใจดี “คิดเชิงบวก พูดสร้างสรรค ์หมัน่ท าดี” 
 O: Our Team  สามคัคี “มีน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มุ่งมัน่สู่เป้าหมาย รักใคร่ สามคัคี” 
 N: Nice Working ท างานดี “ท างานครบ ท างานถูก ท างานทนั” 
 D: Discipline  มีวนิยั “รักษาเวลา รักษากฎ รักษาวนิยั”  
 พนัธกจิ นโยบาย  : 

เราจะเป็นเป็นผูน้ าในการท าก าไร (ROS / ROA) และเติบโตดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด (Best Quality) บริการท่ี
ดีท่ีสุด (Best services) และเทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุด (Best technology) ภายใตน้โยบายการบริหารจดัการองคก์ร 10 
นโยบายหลกั อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื ดว้ยการควบคุมกระบวนการท่ีดี สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ผา่น
สินคา้และบริการท่ีดี มีคุณภาพ และรับผดิชอบต่อสัมคม 

 
รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

โครงการน้ีมุ่งเนน้การลดของเสียท่ีเกิดจากการหลอมตะกัว่ หรือ ดรอส(Dross) โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์
ปัญหาแบบ Phenomena & Mechanism analysis โดยตะกัว่เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี และ ดรอส
(Dross) เป็นปัญหาหลกัของของเสียท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงาน ซ่ึงมาจากกระบวนการผลิตแผน่ธาตุ หน่วยงานผลิต
โครงแผน่ธาตุ โดยพบวา่ปริมาณดรอส(Dross) จากเตาหลอมตะกัว่ของเคร่ือง Wide Strip Caster ณ ส้ินปี 2562 มี
ปริมาณเท่ากบั 0.48% เป็นสัดส่วนของของเสียท่ีสูงท่ีสุดของโรงงานและส่งผลกระทบต่อความสูญเสียดา้นตน้ทุน 
รวมคิดเป็นเงิน 110,000 บาทต่อเดือน ถือว่าเป็นค่าความสูญเสียท่ีไม่สมควรเกิดข้ึน ผูน้ าเสนอจึงท าการเลือก
ปัญหาของเสียท่ีเกิดจากการหลอมตะกัว่ หรือ ดรอส(Dross) ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในโครงการน้ี 

การแกไ้ขปัญหาจะใชห้ลกัการวิเคราะห์แบบ Phenomena & Mechanism analysis โดยมุ่งเนน้ในการท า
ความเข้าใจกลไกการเกิดปรากฎการณ์ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาสภาพปัญหา ก าหนด
วตัถุประสงค์และขอบเขตการปรับปรุง จากนั้นท าการแบ่งระยะการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
ระบุปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อกลไกการเกิดปรากฎการณ์ของปัญหา แลว้ท าการศึกษาปัจจยัทั้งหมดเพื่อก าหนดสาเหตุ
หลักของปัญหาโดยวิเคราะห์หาสาเหตุตามหลัก  Why-Why ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาสาเหตุในระยะก่อน
เกิดปรากฎการณ์ของปัญหาพบว่าปัจจยัด้านตวัแปรในการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีผลต่อปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ 1) ปริมาณออกซิเจนในระบบ และ 2) เวลาในการเกิดปฏิกิริยา และจากการวิเคราะห์หา
สาเหตุในระยะหลงัเกิดปรากฎการณ์ของปัญหาพบวา่ปัจจยัดา้นอุปกรณ์คดัแยก มีผลต่อปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน 
ประกอบดว้ย 1 ปัจจยัคือ 1) เคร่ืองร่อนดรอส(Dross)  ดงันั้นจึงน าทั้ง 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อปรากฎการณ์ของปัญหามา
ท าการปรับปรุง เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการหลอมตะกัว่ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

หลงัจากปรับปรุงสามารถลดของเสียจากการหลอมตะกัว่ลง 40% ลดลงจาก 0.48% เป็น  0.29% และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านตน้ทุน รวมคิดเป็น 110,000 บาทต่อเดือน หรือ 1.32ล้านบาทต่อปี 
นอกจากน้ียงัเป็นการลดภาระงานของพนกังานในการคดัแยกของเสีย สร้างความพึงพอใจของพนกังานอีกดว้ย 


