รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
(12-IN-100-GE-TRC-B)
Training Course on Green Productivity and Innovative Environment Management
Accounting Tool, Material Flow Cost Accounting
ระหว่ างวันที2 20 ถึง 24 สิงหาคม 2555
ณ กรุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน (Republic of China)
จัดทําโดย กุลพงษ์ บุณยะเวศ
วิศวกรผลิต LLDPE บริ ษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
วันทีE 20 กันยายน 2555
ข้ อมูลทั2วไปของโครงการ
การอบรม Green Productivity and Innovative Environment Management Accounting Tool,
Material Flow Cost Accounting (MFCA) ครังQ นี Qเกิดขึ QนเพืEอมุ่งเน้ นการประยุกต์ใช้ MFCA ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Workshop โดยร่วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม โดยใช้ แนวคิด MFCA เพืEอหาความสูญเสียจาก
โรงงานจริ งในประเทศไต้ หวัน ดังนันQ หลักสูตรนี Qผู้เรี ยนจึงต้ อ งผ่านการเรี ยนรู้ ภาคทฤษฎีในหลักสูตร e-Learning
Course on Green Productivity and Material Flow Cost Accounting (based on the Global Development
Learning Network of the World Bank platform) เพืEอสามารถต่อยอดความรู้ได้ เต็มประสิทธิภาพ
รายละเอียดโครงการ Training Course on Green Productivity and Innovative Environment
Management Accounting Tool, Material Flow Cost Accounting (12-IN-100-GE-TRC-B) อบรมทั Qงสิ Qน 5 วัน
ตั Qงแต่วนั ทีE 20 ถึงวันทีE 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จัดขึ QนทีEกรุงไทเป ประเทศไต้ หวัน (Republic of China) ได้ รับการ
ดูแลจาก China Productivity Center (CPC) บรรยายโดยวิทยากรผู้เชีEยวชาญ อันประกอบไปด้ วย Mr. Yoshikuni
Furukawa (NITTO DENKO CORPORATION), Mr. Hiroshi Tachikawa (Propharm Japan Co., Ltd.), Ms.
Ariko Watanabe (Propharm Japan Co., Ltd.) และ Mr. Hanifah Syukri bin Abd. Aziz (Autokeen Sdn Bhd)
รวมทั Qงสิ Qน 4 ท่าน ผู้เข้ าร่วมอบรมทั Qงสิ Qน 22 ท่านจาก 11 ประเทศ
กําหนดการอบรมประกอบด้ วยการทบทวนเนื Qอหา MFCA และกรณีศึกษาจากบริ ษัท NITTO DENKO
CORPORATION ในวันแรก หลังจากนั QนในวันทีE 2 และวันทีE 3 จะมุ่งเน้ นการทํา Workshop โดยประยุกต์ใช้ MFCA
ในการหาความสูญเสียแก่โรงงาน CASHIDO Corporation ในวันทีE 4 ได้ เรียนรู้กรณีศกึ ษาจาก Mr. Hanifah Syukri
bin Abd. Aziz (Autokeen Sdn Bhd) ประเทศมาเลเซีย ในการประยุกต์ใช้ MFCA ในโรงงานประกอบชิ Qนส่วนยาน
ยนต์ และในวันสุดท้ ายเป็ นการนําเสนอ Group presentation สรุ ปการประยุกต์ใช้ MFCA ในการหาความสูญเสีย
ต่างๆ รวมทั Qงแผนงานปรับปรุงในโรงงาน CASHIDO Corporation
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ความรู้ พืนK ฐาน Material Flow Cost Accounting (MFCA)
Material Flow Cost Accounting (MFCA) เป็ นเครืE องมือทีEใช้ ในการหาความสูญเสียซ่อนเร้ นใน
กระบวนการ เพืEอให้ ทราบถึงกระบวนการย่อยทีEทําให้ เกิดความสูญเสีย อีกทั Qงยังสามารถจัดลําดับความสําคัญใน
การแก้ ปัญหาจากปริมาณความสูญเสียทีEแตกต่างกันในแต่ละกระบวนการย่อยได้
MFCA มีต้นกําเนินจากแนวคิด Green Productivity ทีEม่งุ เน้ นให้ เกิดการพัฒนาผลผลิตทีEเพิEมพูน ในขณะ
ทีEสามารถลดผลกระทบต่อสิEงแวดล้ อมได้ พร้ อมกัน ดังแผนภาพรูปทีE 1

รูปที2 1 Green Productivity Concept
จากแนวคิดดังกล่าวทําให้ มีการพยามลดความสูญเสียต่างๆในกระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบทีEเกียวข้ อง
พลังงานทีEใช้ ในกระบวนการ ค่ากําจัดของเสีย และค่าบริหารจัดการอืEนๆ หากความสูญเสียดังกล่าวลดลงแล้ ว
โรงงานจะได้ กระบวนการผลิตทีEมีประสิทธิภาพมากขึ Qน ต้ นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์น้อยลง ในทํานองเดียวกันความ
สูญเสียทีEลดลงนั Qนยังเป็ นผลดีต่อสิEงแวดล้ อม เพราะไม่วา่ จะเป็ นวัตถุดิบหรือพลังงานใดๆ ล้ วนมีผลกระทบต่อ
สิEงแวดล้ อมทั Qงสิ Qน ดังนั Qนการลดความสูญเสียดังกล่าวจึงสอดคล้ องกันแนวคิดการพัฒนาอย่างยังE ยืน
แนวคิด MFCA เป็ นการเปิ ดให้ เห็นความสูญเสียทีEซ่อนเร้ น จากแนวคิดเดิมทีEค่าใช้ จ่ายทั Qงหมดภายใน
กระบวนการผลิตถือเป็ นต้ นทุนในการผลิตสินค้ า เปลีEยนเป็ นค่าใช้ จ่ายในกระบวนการจะสามารถแบ่งออกเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทีEก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ (Positive Product) และค่าใช้ จ่ายทีEไม่ก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ (Negative Product)
ซึงE สามารถเป็ นได้ ทั Qงค่าวัตถุดิบ (Material Loss) ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน (Energy Loss) ค่าใช้ จ่ายในการกําจัดของ
เสีย (Waste Management Cost) และค่าบริหารงานอืEนๆ (System Cost Loss) หากเราสามารถลด Negative
product ได้ ประสิทธิผลของกระบวนการจะดียิEงขึ Qน

รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ_Kulapong B rev.0.doc

หน้ า 2 ของ 10

รูปที2 2 MFCA ใช้ เพืEอระบุ Negative Product ในกระบวนการผลิต
แนวคิดของ MFCA จะพยามให้ ผ้ ผู ลิตลดต้ นทุนด้ านต่างๆ ตั Qงแต่ต้น เพืEอให้ เกิดความสูญเสียระหว่าง
กระบวนการผลิตน้ อยทีEสดุ ถือเป็ นแนวคิด “Reduce” ซึงE เป็ นแนวคิดทีEมีประสิทธิภาพกว่าการ “Recycle” และ
“Reuse” ในหลัก 3Rs

รู ปที2 3 MFCA มุ่งเน้ นการ “Reduce” ตุ้นทุนต่างๆในกระบวนการผลิต
ผลทีEได้ รับจากการใช้ MFCA สําหรับภายในองค์กรเป็ นการเพิEมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้ ดีขึ Qน
ทําให้ ได้ รับกําไรต่อหนึงE หน่วยผลิตภัณฑ์มากขึ Qน อีกทั Qงยังเป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานมีแนวคิดการลดความสูญเสีย
อืEนๆในกระบวนการมากยิEงขึ Qน สําหรับภายนอกองค์กรสามารถประยุกต์ใช้ เพืEอลดความสูญเสียทั Qง Supply chain
และลดผลกระทบต่อสิEงแวดล้ อมจากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง
สําหรับการพิจารณากระบวนการทีEเหมาะสมแก่การทํา MFCA นั Qน เนืEองจากผู้ใช้ MFCA จําเป็ นต้ องเก็บ
ข้ อมูลจํานวนมาก ดังนั QนการคัดเลือกกระบวนการทีEจะศึกษาจึงเป็ นสิEงจําเป็ น โดยวิธีการคัดเลือกอย่างง่ายให้
พิจารณากระบวนการทีEสร้ างผลิตภัณฑ์ทีEมีมลู ค่าสูง หรือสินค้ าดังกล่าวมีแนวโน้ มเป็ นทีEต้องการของตลาดใน
อนาคต หรื อกระบวนการทีEมีค่าจัดการของเสียสูงทีEสดุ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
ชนิดของความสูญเสียทีEสามารถวิเคราะห์ได้ จาก MFCA ประกอบไปด้ วย Abnormal Loss หรื อความ
สูญเสียทีEเกิดจากความผิดปรกติของกระบวนการ เช่น ของเสียทีEเกิดจากเครืE องจักรชํารุด เป็ นต้ น Normal Loss
หรือความสูญเสียทีEเกิดจากธรรมชาติของกระบวนการ เช่น ของเสียทีEเกิดขึ Qนระหว่างการเปลีEยนเกรดผลิตภัณฑ์ เป็ น
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ต้ น Theoretical Loss หรื อความสูญเสียทีEเกิดจากข้ อจํากัดทางเทคโนโลยีของกระบวนการ เช่น ของเสียทีEเกิดจาก
ความเบีEยงเบนมาตรฐานของเครืE องจักร เป็ นต้ น

รูปที2 4 ชนิดของความสูญเสียทีEวเิ คราะห์จาก MFCA
การแก้ ปัญหาให้ เริEมแก้ จาก Abnormal Loss และ Normal Loss ตามลําดับ เนืEองจากความเป็ นไปได้ และ
ใช้ งบประมาณน้ อยกว่า ในขณะทีE Theoretical Loss จําเป็ นต้ องเปลีEยนเครืE องจักร หรื อเปลีEยนเทคโนโลยีในการ
ผลิตซึงE สิ Qนเปลื Qองงบประมาณสูง
ขันK ตอนการทํา Material Flow Cost Accounting (MFCA) ตามการเรี ยนรู้ ผ่าน Workshop
หลักสูตรฯพยามมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจและสามารถทํา MFCA ได้ จริงผ่านกิจกรรมแบ่งกลุ่มทํา
Workshop สถานทีEดําเนินกิจกรรมคือ CASHIDO Cooperation ตั Qงอยู่ทีEเมือง Hsinchu เน้ นผลิตผลิตภัณฑ์ทีEเป็ น
มิตรต่อสิEงแวดล้ อม เช่น เครืEองกําเนิดโอโซนสําหรับก๊ อกนํ QาเพืEอฆ่าเชื Qอโรค เครืEองผลิต Visible light สําหรับการเลี Qยง
ต้ นไม้ ในอาคาร และเครืEองผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในอ่างอาบนํ Qาแบบประหยัดพลังงาน เป็ นต้ น

รู ปที2 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ CASHIDO Cooperation
บริ ษทั ดังกล่าวเริEมก่อตั QงเมืEอปี 1998 ด้ วยทุนจดทะเบียน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปั จจุบนั มีพนักงานทั Qงสิ Qน
140 คน มีโรงงานผลิตทั Qงสิ Qน 3 โรง ได้ แก่ Zhunan site, Hukou site และ Toufen site โรงงานทีEเกีEยวข้ องกับการทํา
workshop คือ Toufen site ทําหน้ าทีEผลิต PCBA Card และ Zhunan site ทําหน้ าทีEประกอบ Ozone Systems
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ผู้เข้ าอบรมถูกแบ่งกลุม่ ออกเป็ น 5 กลุม่ แบบคละประเทศ โดยให้ ศกึ ษาหาความสูญเสียในกระบวนการ
โดยใช้ MFCA เป็ นเครืE องมือ 3 กลุ่มศึกษาทีE Toufen site และอีก 2 กลุม่ ทําทีE Zhunan site ในทีEนีEได้ รับมอบหมาย
ให้ ศึกษากระบวนการประกอบชิ Qนงาน Ozone system สําหรับก๊ อกนํ Qาฆ่าเชื QอโรคทีE Zhunan site
การทํา MFCA เริEมด้ วยการเข้ าใจกระบวนการและสามารถร่าง Process Flow diagram (PFD) ของ
กระบวนการทีEสนใจได้ สิEงแรกทีEควรคํานึงคือกําหนดขอบเขตทีEศกึ ษาให้ ชดั เจน เช่น ในกรณี workshop ทางกลุ่ม
พิจารณาขอบเขตเฉพาะกระบวนการประกอบชิ Qนงานตั Qงแต่ประกอบ support ozone generator จนถึงใส่บรรจุ
ภัณฑ์ใน Brown Bag เท่านั Qน เป็ นต้ น

รู ปที2 6 การหา Process Flow Diagram โดยประยุกต์ใช้ Sticky Note
ระหว่างการประชุมกลุ่มเพืEอทํา PFD จําเป็ นต้ องสัมภาษณ์ผ้ เู ชีEยวชาญในกระบวนการนั Qนๆ และต้ องไป
เก็บข้ อมูลหน้ างานจริง เพืEอให้ เข้ าใจถึงกระบวนการเป็ นภาพเดียวกัน นอกจากนี Qการประยุกต์ใช้ Sticky Note (Post
it) เป็ นตัวช่วยทีEดีในการระดมความคิดเพืEอสร้ าง PFD อาจแยกสี note แบ่งออกเป็ น Process, Input และ output
เพืEอให้ งา่ ยต่อการเข้ าใจ ทั Qงนี Q Sticky Note สามารถดึงออก ติดเพิEมใหม่ หรื อสลับตําแหน่งได้ โดยง่าย ทําให้ สามารถ
สร้ าง PFD ได้ รวดเร็วขึ Qน

รูปที2 7 แสดง PFD กระบวนการประกอบ Ozone System
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หลังจากได้ PFD แล้ ว เราจะได้ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อย ให้ เราหา Input และ Output ในแต่
ละกระบวนการย่อยนั Qนๆ ซึงE สามารถแบ่งประเภทของ Input และ Output ได้ ดงั นี Q
1. วัตถุดิบ (Material) วัตถุตั Qงต้ นทีEเป็ นส่วนหนึงE ของผลิตภัณฑ์
2. พลังงาน (Energy) พลังงานไฟฟ้ า หรือพลังงานความร้ อน ทีEใช้ ในกระบวนการผลิต
3. ค่าบริหารจัดการ (System Management) เช่น ค่าจ้ างพนักงาน ค่าเสืEอมราคาเครืE องจักร ค่าบริหารอืEนๆ
4. ค่าจัดการกากของเสีย (Water Management) จะพบได้ เฉพาะ Output ทีEเป็ น Negative Product เท่านั Qน
ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการย่อย “ติดตั Qง PCB Broad ลงบน Ozone system” มี Material input คือน็อต
ก 9,000 ตัวต่อหนึงE เดือน และน็อต ข 36,000 ตัวต่อหนึงE เดือน ของเหลวกันสนิท 137.1 กิโลกรัมต่อหนึงE เดือน ไฟฟ้ า
ทีEใช้ กบั เครืEองขันสกรู 1.9 kWhต่อเดือน ไฟฟ้ าทีEใช้ กบั Conveyer 11.2 kWhต่อเดือน ใช้ แรงงานคนทั Qงสิ Qน 0.25 คน
ต่อกระบวนการนี Q เป็ นต้ น
เมืEอระบุ Input และ Output ในแต่ละกระบวนการย่อยเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เราใช้ หลักการ Mass Balance
เพืEอตรวจสอบว่าในแต่ละวัตถุดิบทีEนําเข้ าและนําออกจากกระบวนการถูกต้ อง โดยจํานวนวัตถุนําเข้ าทั Qงหมดต้ อง
เท่ากับวัถตุนําออกทั Qงหมดของทั Qงกระบวนการ

รู ปที2 8 PFD ทีEระบุ Input และ Output ตามหลัก Mass Balance
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เมืEอสามารถระบุ Input และ Output ในแต่ละกระบวนการย่อยเรียบร้ อยแล้ ว เราสามารถแจกแจง
ค่าใช้ จ่ายของกระบวนการได้ โดยใช้ ราคาต่อหน่วยของแต่ละ Input และ Output แทนค่าในแต่ละกระบวนการย่อย
สุดท้ ายเราจะได้ PFD ในเทอมของค่าใช้ จ่ายในกระบวนการ หรื อเรี ยกว่า Monetary Balance

รู ปที2 9 PFD ทีEระบุราคาต่อหน่วย และค่าใช้ จ่ายในแต่ละกระบวนการย่อย (Monetary Balance)
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ตามหลักการของ MFCA Output ในกระบวนการย่อยขั Qนสุดท้ ายถือเป็ นผลิตภัณฑ์ทีEเป็ น Positive
Product ดังนั Qนมูลค่าทีEแท้ จริงของผลิตภัณฑ์ให้ คิดเฉพาะ Positive product เท่านั Qน ในขณะทีE Output ใน
กระบวนการย่อยอืEนๆ ถือเป็ น Negative Product หรื อเป็ นการสูญเสียทีEค่าใช้ จ่ายไม่ก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์
การแบ่ งความสูญเสียในแต่ ละกระบวนการย่อย
สําหรับการประยุกต์ใช้ MFCA นั Qนปั ญหาทีEพบมากคือการแบ่งสัดส่วนความสูญเสียทั Qงในแง่วตั ถุดิบ
พลังงาน และค่าบริหารจัดการในแต่ละกระบวนการย่อย จากประสบการณ์ของผู้เรียนขอสรุปเป็ นแนวทางได้ ดงั นี Q
1. การแบ่งความสูญเสียของวัตถุดิบ ทางเลือกทีEดีทีEสดุ คือวัดปริมาณความสูญเสียทีEเกิดขึ Qนจริง หากปริมาณความ
สูญเสียมีน้อยมาก ให้ พจิ ารณาทํา MFCA ในระดับข้ อมูลทีEต้องวัดได้ มากขึ Qน เช่น นํ QามันทีEรัEวในระบบมีน้อย ควรเพิEม
การวัดปริมาณนํ Qามันจากรายวัน เป็ นรายเดือน เป็ นต้ น ในกรณีไม่สามารถวัดปริมาณวัตถุดิบทีEสญ
ู เสียได้ โดยตรง
ให้ ใช้ หลัก Mass Balance คํานวณย้ อนกลับถึงความสูญเสียทีEเกิดขึ Qนในกระบวนการย่อยนั Qนๆ
2. การแบ่งความสูญเสียของพลังงาน แนวคิดทีEง่ายทีEสดุ คือแบ่งพลังงานทีEสญ
ู เสียตามปริมาณวัตถุดิบทีEสญ
ู เสียใน
กระบวนการย่อยนั Qนๆ โดยใช้ วิธิคํานวณแบบถ่วงนํ Qาหนัก หากแต่ในบางครังQ พบว่าวิธีดงั กล่าวอาจไม่เหมาะสมกับ
บางกระบวนการ เช่น มีการล้ างผลิตภัณฑ์ด้วยสารละลายจํานวนมาก หากคิดแบบถ่วงนํ Qาหนักพลังงานจะสูญเสีย
ไปกับสารละลายมากกว่าทีEควรจะเป็ น ซึงE อาจไม่ถูกต้ องนัก ในกรณีนี QการคํานวณพลังงานทีEสูญเสียตามราคา
ของวัถตุดิบจึงเป็ นทางเลือกทีEเหมาะสมกว่า ในกรณีอืEนๆ ทีEไม่พบวัตถุดิบสูญเสียจากกระบวนการย่อยนั Qนๆเลย เรา
สามารถวิเคราะห์ถงึ ความสูญเสียพลังงานโดยพิจารณาการใช้ พลังงานในกระบวนการจริงโดยละเอียด แยกย่อยใน
แต่ละเครืE องจักรว่ามีการทํางานทีEสญ
ู ป่ าวหรื อไม่ ดังตัวอย่างทีEพบระหว่างการทํา Workshop ดังนี Q
• ปั มนํ Qาใช้ กําลังมอเตอร์มากเกินไป งานทีEต้องการใช้ อตั ราการไหลเพียง 4 ลิตรต่อนาที ตามหลักวิศวกรรม
ควรใช้ มอเตอร์ขนาด 31 W แต่โรงงานกลับใช้ ขนาด 1500 W
• Belt Conveyer ทีEเปิ ดตลอดเวลาทํางาน จากการเก็บข้ อมูลพบว่าช่วงเวลาทีEมีของนําส่งผ่าน Conveyer
จริงๆ นั QนมีเพียงครึEงหนึงE ของเวลาทั Qงหมดเท่านั Qน
• Heater ทีEใช้ ในกระบวนการมีการเปิ ดการใช้ งานตลอดเวลา แต่ใช้ งานจริงๆ เพียง 5 วินาทีต่อชิ QนงานหนึงE ๆ
เท่านั Qน
ข้ อมูลเหล่านี Qสามารถคํานวณเป็ นพลังงานทีEสญ
ู เสียแต่ละกระบวนการย่อยได้
3. การแบ่งความสูญเสียของการบริหารจัดการ ใน MFCA ค่าบริหารจัดการทีEมกั อ้ างถึงคือ ค่าจ้ างแรงงาน และค่า
เสืEอมราคาเครืE องจักร สําหรับค่าจ้ างแรงงานเราสามารถแบ่งได้ ว่าพนักงานคนหนึงE ทําหน้ าทีEอะไรบ้ างในแต่ละ
กระบวนการย่อย เช่น ทําหน้ าทีEทั Qงหมดสองกระบวนการย่อย ค่าแรงของเค้ าควรแบ่งครึEงกระจายไปในสอง
กระบวนการย่อย เป็ นต้ น การสูญเสียค่าจ้ างแรงงานอาจคํานวณได้ จากประสิทธิภาพของพนักงาน เช่น ปกติ
พนักงานควรทําชิ Qนงานได้ วนั ละ 1,000 ชิ Qน แต่วนั นี Qกลับทําได้ เพียง 800 ชิ Qน เป็ นต้ น การคํานวณค่าเสืEอมราคาทีE
ถูกต้ องควรทราบเงินลงทุนแต่ละเครืE องจักร และอายุการใช้ งานโดยประมาณของเครืE องจักรนั Qนๆ เพืEอคํานวณเป็ นค่า
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เสืEอมราคาของเครืE องจักร และกระจายค่าเสืEอมฯไปตามกระบวนการย่อยต่างๆ ทีEเครืE องจักรเหล่านั Qนติดตั Qงอยู่ การ
คํานวณการสูญเสียค่าเสืEอมราคาสามารถใช้ หลักการเดียวกับการคํานวณความสูญเสียของพลังงาน
การสรุ ปผลการคํานวณ MFCA และการหาแนวทางแก้ ไขความสูญเสีย
การสรุปผลการคํานวณจาก MFCA ควรนําเสนอในรูปแบบของกราฟเพืEอให้ เข้ าใจได้ ง่าย การแยกมิติของ
ประเภทความสูญเสีย (วัตถุดิบ, พลังงาน, ค่าบริหารจัดการ) ทําให้ เราทราบว่าโรงงานมีจดุ บกพร่องในเรืE องใดเป็ น
พิเศษ นอกจากนี Qการแสดงความสูญเสียโดยแบ่งตามกระบวนการย่อยทําให้ โรงงานสามารถจัดเรี ยงความสําคัญ
ของการแก้ ปัญหาทีEกระบวนกการย่อยซึงE มีความสูญเสียมากทีEสดุ ก่อนได้

รูปที2 10 แสดง Positive/Negative Product ตามประเภทของความสูญเสีย

รูปที2 11 แสดงความสูญเสียประเภทต่างๆ แบ่งตามกระบวนการย่อย
เมืEอทราบถึงบทสรุปของระดับความสูญเสียจาก MFCA แล้ ว เราสามารถวางแผนแนวทางแก้ ไขโดยเริEม
จากความสูญเสียทีEมากทีEสดุ ก่อนได้ เช่น ในกรณี Material Loss เกิดจากส่วนประกอบของ system body ชํารุด
แก้ ไขโดยตกลงกับ Supplier ให้ รับ Claim ชิ Qนส่วนทีEชํารุดทั Qงหมดกลับคืนโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิEมเติม และพัฒนาวิธิ
ตรวจรับชิ QนงานทีEเกีEยวข้ องให้ มีประสิทธิภาพมากขึ Qน ในกรณี Energy Loss ให้ ติดตั Qงระบบ On/Off เครืEองจักร เมืEอ
ไม่ใช้ งานให้ ปิดไว้ และเปิ ดเครืEองจักรเฉพาะทีEใช้ งาน เช่น Belt Conveying จะเปิ ดใช้ งานเมืEอมีของวางบนรางเลืEอน
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เท่านั Qน รวมทั QงออกแบบเครืE องจักรให้ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้ งาน เช่น ลดขนาดปั มนํ Qาให้ เล็กลงเพืEอประหยัด
พลังงาน เนืEองจากปั จจุบนั ใช้ เพียง 2% ของกําลังมอเตอร์ ทั Qงหมดเท่านั Qน ส่วนแนวทางการแก้ ไขความสูญเสียอืEนๆ
ทางกลุ่มสรุปให้ เข้ าใจง่ายในลักษณะ Mind Map ตามรูปทีE 12

รู ปที2 12 แสดงแนวทางการแก้ ปัญหาแบ่งตามความสูญเสียแต่ละประเภท
ประโยชน์ ท2 ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
 มีความรู้และเข้ าใจการประยุกต์ใช้ MFCA ผ่านการทดลองใช้ จริงผ่านกิจกรรม Workshop
 สามารถจําแนกและบ่งชี Qความสูญเสียว่าเกิดทีEกระบวนการย่อยใดในกระบวนผลิตได้
 สามารถประเมินระดับความสูญเสียในแต่ละกระบวนการย่อยได้
 รู้จกั หาแนวคิดปรับปรุงกระบวนการให้ ใช้ วตั ถุดิบหรื อพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพยามลดความ
สูญเสียในกระบวนการให้ ได้ มากทีEสดุ
 ถ่ายทอดความรู้จากโครงการแก่พนักงานในบริษัทไทยโพลิเอททีลีน เพืEอกระจายแนวคิด MFCA ไปใช้
อย่างแพร่หลายมากขึ Qน
 นําแนวคิด MFCA ไปประยุกต์ใช้ กบั กระบวนการผลิตทีEหลากหลายภายในโรงงานต่างๆได้
 ประยุกต์ใช้ แนวคิด MFCA ในการหาความสูญเสียซ่อนเร้ นต่างๆ ซึงE สามารถส่งเสริมกิจกรรม TPM (Total
Productivity Management) ทีEโรงงานมุ่งเน้ นอยู่ได้
 วางแผนทดลองใช้ MFCA ร่วมกับเครืEองมือ TPM อืEนๆ ในการแก้ ปัญหาของโรงงาน
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