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Control the forklift for increase utilization at AM AIR factory
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บทคัดย่ อ
โรงงานแอมแอร์เป็ นโรงงานประกอบเครื่ องปรับอากาศ ซึ่ งหนึ่ง
ในปั ญหาที่เกิดภายในโรงงานคือการว่างงานของรถ โฟร์ คลิฟท์(forklift)
โดยปั จจุบนั ทางโรงงานมีรถ โฟร์ คลิฟท์ปฏิบตั ิงานอยู่ 7 คัน โครงงานนี้
ทาการศึกษาหาค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้รถโฟร์ คลิฟท์ในปั จจุบนั เพื่อดูวา่ มี
การใช้งานได้อย่างคุม้ ค่าหรื อไม่ โดยใช้การจาลองสถานการณ์จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งและเก็บค่าข้อมูลนาเข้าจากค่าการแจกแจงต่างๆ ภายใน
โรงงานแล้วนามาลงโปรแกรมจาลองสถานการณ์ เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของรถ โฟร์คลิฟท์(forklift) จากนั้นทาการวิเคราะห์จานวนรถโฟร์ คลิฟท์
และรู ปแบบการจัดรู ปแบบการใช้รถโฟร์ คลิฟท์ใหม่ที่เหมาะสมและได้
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเดิม ผลการจาลองสถานการณ์ที่ได้นามาวิเคราะห์ได้
ว่าควรที่จะใช้ 5 คันเท่านั้น รู ปแบบการใช้รถโฟร์ คลิฟท์ที่ควรจัดคือการ
นารถโฟร์ คลิฟท์ในแผนกindoor และ outdoor ควรใช้ร่วมกันเพียงคัน
เดียว และแผนกCommercial 1 และ 2 ควรใช้ร่วมกันเพียงคันเดียวเช่นกัน
ส่ วนแผน MCD Commercial3 และส่ วนกลางควรใช้ที่คนั เดียวเหมือนเดิม
คาสาคัญ การสร้างแบบจาลอง การหาประสิ ทธิภาพ ค่าการแจกแจง
Abstract
AM Air is an air-conditioning assembling plant. The company
is now facing a problem of forklift usage and its efficiency. There are 7
forklifts currently in the assembling plant. This project aims to find the
utilization of the forklifts, observe and improve the efficiency of them
in transporting parts and goods in the plant. We use ARENA, a
simulation program, to model and simulate the current work
place. After collecting and analyze the distribution the input data, we
simulate the forklift usage to obtain the utilization. We propose several
plans to improve the efficiency of the forklifts. The results show that
only five forklifts are needed. Therefore, we reduce the number of
forklifts and can use the other two for other jobs. We combine the usage

of forklifts in Outdoor and Indoor area. Also, only one forklift will be in
used in Commercial 1 and 2 area.
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1. บทนา
1.1.

ความสาคัญและทีม่ าของโครงงาน
ปัจจุบนั รถ forklift มีบทบาทสาคัญในการขนส่ ง
วัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่และปริ มาณมากในโรงงาน ซึ่ งมีความ
สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานของคน โดยโรงงาน
AM AIR ซึ่งเป็ นโรงงานที่ขา้ พเจ้าได้ไปฝึ กงานเป็ นโรงงานที่
มีเฉพาะสายการประกอบเครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ Trane ซึ่งใน
ปัจจุบนั ทางโรงงานมีรถ forklift อยู่ 7 คัน ซึ่ งใช้ในการขนส่ ง
ชิ้นส่ วน case , coil , motor และผลิตภัณท์ที่ประกอบเสร็จแล้ว
สายการผลิตภายในโรงงานนั้นมีอยูท่ ้ งั หมด
6
สายการผลิต ได้แก่ 1.Indoor เป็ นสายการผลิตเคื่องปรับ
อากาศขนาดทั้วๆไปที่ใช้ตามครัวเรื่ อน 2. Outdoor เป็ น
สายการผลิตตัว condenser ที่ไว้ภายนอกอาคารซึ่งนามา
ประกอบกับเครื่ องปรับอากาศภายในอาคาร 3.MCD เป็ น
สายการผลิตเครื่ องปรับอากาศติดเพดาน 4.Commercial 1 เป็ น
เครื่ องปรับอากาศภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่ซ่ ึ งมักอยูต่ าม
สานักงานหรื อห้องประชุมเป็ นต้น 5.Commercial 2 เป็ น
สายการผลิตตัว Condenser ซึ่งนามาต่อกับเครื่ องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่และ 6.Commercial 3 เป็ นสายการผลิต
เครื่ องปรับอากาศที่ฝังเข้าไปตามตึกเป็ นต้นกาเนิดลมของแอร์
ตามท่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ในโรงงานคือทางบริ ษทั ได้
เห็นถึงการใช้งานรถ forklift ที่ดูไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
จึงมีความต้องการว่าการขนส่ งในโรงงานนั้นในภาพรวมจะ
สามารถใช้ประสิ ทธิภาพอยูท่ ี่เท่าไหร่ แล้วนาไปเป็ นเกณฑ์ใน

การตรวจสอบว่าพนักงานใช้รถ forklift ได้ตามประสิ ทธิภาพ
ที่เราได้ทาการวัดหรื อไม่ และรถ forklift ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มี
มากเกินไปหรื อไม่
1.2.

วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ออกแบบแผนในการเดินทางของรถ forklift ภายในโรงงาน
เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งานของรถ forklift
หาจานวนรถ forklift ที่เหมาะสมในแต่ละสายการผลิต

1.3.

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาข้อมูลในแต่ละรุ่ นหลักของแต่ละสายการผลิต
ศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางเดินของรถ forklift ระหว่าง store
กับสายการผลิตต่างๆ
ศึกษาข้อมูลการใช้วตั ถุดิบแต่ละส่ วนของเครื่ องปรับอากาศใน
แต่ละสายการผลิตเพื่อนาไปทาการจาลองสถานการณ์
ทาการจาลองสถานการณ์การเดินรถ forklift เพื่อศึกษาการใช้
เวลาในการเดินรถforklift
2.ขั้นตอนการสร้ างแบบจาลอง
2.1 ศึกษา Layout

หน้าที่ของรถ forklift ได้แก่1.การนาวัตถุดิบจาก supplier (ผู้
จัดส่ ง) ซึ่ งจะนามาส่ งไว้ที่จุดที่ เป็ นสามเหลี่ยม ซึ่ งเป็ นประตูทางเข้า นา
วัตถุดิบจากประตูมาส่ งไว้ที่ store ของแต่ละสายการผลิต 2. จาก store
ของแต่ละสายการผลิตมายังแผนกประกอบ (assemble) ที่ตรงจุดวงกลม
3. เมื่อผลิตเสร็ จผลิตภัณฑ์จะมาอยูท่ ี่จุดรู ปดาว แล้วจะใช้รถforklift ยกไป
ที่คลังสิ นค้า (warehouse) ที่จุดสามเหลี่ยมสี แดง ซึ่ งทางโรงงานตอนนี้ ได้
มีการจัดรถ forklift ไว้ตามสายการผลิตละ 1 คัน
2.2ทาการหาค่ าแจกแจงในจุดทีต่ ้ องลงโปรแกรมจาลองสถานการณ์
2.2.1ค่ าการแจกแจงจานวนครั้งในการส่ งของของ supplier
ทางได้ที่การเก็บข้อมูลการรับของสิ นค้าแต่ละสายการผลิตใน
แต่ละวันไว้แล้วให้ทาการแยก แยกการส่ งวัตถุดิบในแต่ละสายการผลิต
ของแต่ละวันออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่ แล้วทาการหาค่าการแจกแจงของแต่
ละสายการผลิต
2.2.2ค่ าการแจกแจงเวลาการส่ งของของรถ forklift
เนื่ องจากรถ forklift ในโรงงานมี ค่าความเร็ วอยู่แล้วเราจึ ง
นามาคูณระยะทางจากแต่ละสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่ง
2.2.3ค่ าการแจกแจงจานวนของทีผ่ ลิต
เก็บข้อมูลจากจานวน lot จากการผลิตแต่ละรุ่ นการผลิตแต่ละ
สายการผลิต
2.2.4ค่ าการแจกแจงเวลาในการผลิต
เวลาในการผลิตของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายการผลิตต่อเครื่ อง
2.2.5จานวนการขนส่ งแต่ ละ pallet
จานวนการขนส่ งผลิตภัณฑ์ที่เสร็ จแล้วในแต่ละครั้งของแต่ละ
สายการผลิตและแต่ละรุ่ น

จากรู ป นั้น ในส่ ว นที่ เ ป็ นสี ด าคื อ ส่ ว นที่ เ ราไม่ ไ ด้น ามาลง
แบบจาลองในสถานการณ์ ในส่ วนของพื้นที่ สี่เหลี่ ยมด้านล่ างขวา คื อ
สายการผลิต Commercial 3 ซึ่ งผลิตเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ทาให้มี
การผลิตค่อนข้างช้ามาก แล้วมีทางเข้าออกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน
จากสายการผลิ ตสายอื่ น ส่ วนพื้นที่ สีดาที่ อยู่กลางบนนั้น เป็ น meeting
zone ไว้ใช้ประชุ ม งาน ส่ ว นพื้ นที่ สี ดากลางล่ า ง เป็ น store ของ
Commercial 3 พื้นที่ที่เราจะศึกษาคือพื้นที่ที่มีชื่อเขียนไว้ในแต่ละพื้นที่
โดยทุกแผนกจะเหมือนกันหมดตรงที่ทุกแผนกนั้นจะมี store เป็ นของ
ตัวเองอยูแ่ ล้ว ส่ วนพื้นที่ store นั้นจะมีหน้าที่ในการส่ งตัว box control
และ กล่องไว้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ว

เนื่ อ งจากทางโรงงานมี เ ป้ าหมายในการผลิ ต ที่ ม ากกว่า ใน
ปั จจุบนั โดยมีเป้ าหมายตามตารางที่ 2 โดยการนาเวลาที่คิดออกมาเป็ น
takt time ไปใส่ ในช่อง process time แล้วทาการจาลองสถานการณ์อีก
รอบแล้วดูประสิ ทธิภาพที่ได้ใหม่ซ่ ึ งมีผลลัพธ์ออกมาตามตารางที่ 3
ตารางที่ 2

3.สรุป
ตารางที่ 1
ประสิ ทธิภาพที่ได้ (%)

รู ปแบบการจัด
รถ forklift
คันที่1

คันที่2

คันที่3

1 คันต่อ 1
สายการผลิต

28

23

33

Com1+Com2
indoor+outdoor

52

69

32

Com1 +Com2
indoor + MCD
Com1 +Com2
indoor+outdoor
+MCD
Com1+Com2+
MCD
indoor+outdoor

68

53

53

98

84

คันที่4
32

คันที่5
จานวนที่ตอ้ งการต่อวันต่อ
สายการผลิต

Takt Time (นาที)

Commercial 1

50

8

Commercial 2

40

10

MCD

200

2

Outdoor

150

2.67

Indoor

120

3.33

35

33

67

จากผลการจาลองสถานการณ์จากโปรแกรมด้านบนนั้น จะ
เห็นได้วา่ ประสิ ทธิภาพที่รถ forklift ใช้นอ้ ยมากจึงได้ลองทาการรวมรถ
forkliftในแต่ละสายการผลิตรวมกันตามความใกล้ของแต่ละสายการผลิต
โดยรวมสายCommercial 1 และสาย Commercial 2 ไว้ดว้ ยกันและ สาย
indoor กับ outdoor ไว้รวมกัน
ผลที่ ได้ จ ากผลการจ าลอ งสถานการณ์ จะเห็ นได้ ว่ า
สายการผลิตที่ใช้รถ forklift ร่ วมกันนั้นมีประสิ ทธิ ภาพที่ใช้ในการใช้งาน
สูงขึ้น โดยอยูท่ ี่ 50 และ 70 เปอร์ เซ็นต์ แต่รถforklift ที่อยูใ่ นสายการผลิต
MCD นั้น ยังใช้งานได้ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควรเราจึงลองนามารวมกัน
สายการผลิต indoor outdoor
ผลการจาลองสถานการณ์ จะเห็ นได้ว่าใช้ประสิ ทธิ ภาพได้
เต็มที่แต่เมื่อดูที่ Maximum Average แล้ว บางครั้งใช้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
แปลว่ามีบางครั้งที่ตวั ชิ้นงานต้องรถ forklift ในการเคลื่อนที่ ย้ายของ แต่
รถไม่วา่ ง เราจึงไม่ควรจัดตามแผนนี้

ตารางที่ 3
ประสิ ทธิภาพที่ได้ (%)

รู ปแบบการจัดรถ
forklift
คันที่1

คันที่2

คันที่3

คันที่4

คันที่5

1 คันต่อ 1
สายการผลิต

28

28

34

42

37

Com1+Com2
indoor+outdoor

41

71

57

Com1 +Com2
indoor + MCD

57

34

77

57

100

96

71

Com1 +Com2
indoor+outdoor
+MCD
Com1+Com2
+MCD
indoor+outdoor

หลังจากน าข้อ มู ลเวลาที่ ทางโรงงานต้อ งการเข้า มาท าการ
จาลองสถานการณ์ ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเห็นว่ามีการใช้งานมากขึ้นกว่า
เก่าประมาณ 10 % แต่ไม่ได้มีผลต่อการจัดรู ปแบบใหม่ เนื่องจากไม่ได้ใช้
เกินความสามารถของรถ forklift
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