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บทน า
คณะท ำงำนจดัท ำมำตรฐำนกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนอุตสำหกรรม วศิวกรรมสถำนแหง่

ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ ์ไดจ้ดัท ำมำตรฐำนกำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมขึน้ เพือ่รองรบัภำรกจิ
ในกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนอุตสำหกรรม โดยรวบรวมจำกกฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พระรำชบญัญตัิ
พระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 รวมถงึหลกักำรและมำตรฐำนต่ำง ๆ แลว้ปรบัปรุงใหเ้หมำะสม 

มำตรฐำนนี้เป็นมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนเพือ่ใหเ้ป็นแนวทำงเดยีวกนัทัว่ประเทศ   ซึ่งผูใ้ช้
มำตรฐำนตอ้งศกึษำท ำควำมเขำ้ใจและตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงในสำระของกฎหมำยและมำตรฐำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง  รวมถงึตดิตำมกำรปรบัปรุงมำตรฐำนเหลำ่น้ี   เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนมปีระสทิธภิำพและคุณภำพ
ตำมวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 

คณะท ำงำนจดัท ำมำตรฐำนกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนอุตสำหกรรม วศิวกรรมสถำนแหง่
ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ ์หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่มำตรฐำนน้ีจะเป็นประโยชน์แก่วศิวกร ผู้รบัผดิชอบ 
และประชำชนทัว่ไป หำกมขีอ้เสนอแนะประกำรใด กรุณำแจง้ วสท. เพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำในกำรจดัท ำ
มำตรฐำนครัง้ต่อไป  

คณะท ำงำนจดัท ำ
มำตรฐำนกำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรม

วศิวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์2

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทน า



บทที ่1 มำตรฐำนกำรเขยีนแบบของโรงงำนอุตสำหกรรม
มาตรฐานทีน่ ามาใชใ้นการออกแบบแผนผงัโรงงานอุตสาหกรรม
องคค์วามรูแ้ละการเตรยีมการในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ขัน้ตอนการออกแบบแผนผงัโรงงานอุตสาหกรรม
ตวัอยา่งการออกแบบแผนผงัโรงงานอุตสาหกรรม

บทที ่2 กำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้โรงงำน
บทที ่3 พืน้ทีอ่ำคำรและพืน้ทีโ่ดยรอบ
บทที ่4 ลกัษณะอำคำรและกำรแบ่งพืน้ทีอ่ำคำร
บทที ่5 กำรวำงผงัตดิตัง้เครือ่งจกัร กำรเคลือ่นยำ้ยวตัถุดบิและผลติภณัฑ์
บทที ่6 กำรค ำนวณแรงมำ้เครือ่งจกัร

มาตรฐานการค านวณแรงมา้เครือ่งจกัร
การตรวจสอบแรงมา้ของเครือ่งจกัรและวธิคี านวณแรงมา้เปรยีบเทยีบ

เอกสำรอำ้งองิ
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก ตวัอยำ่งกำรออกแบบโรงงำน
ภำคผนวก ข หลกักำรวำงกระบวนกำรใหม้ปีระสทิธภิำพ
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทน า
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทน า

PC: QCAD
SmartPhone: DWG Fastview



คณะกรรมการ

• รศ.ดร.ประจวบ กลอ่มจติร ประธำน

• ผศ.รตริตัน์ ตรวีฒันำวงศ์ รองประธำน

• ผศ.ดร.ไพฑรูย์ ศริโิอฬำร กรรมกำร

• นำยณรงคช์ยั แจม่จ ำรสั กรรมกำร

• นำยอดนินัต์ พเิชยีรโสภณ กรรมกำร

• ผศ.ดร.ระพี กำญจนะ กรรมกำร

• ผศ.ดร.มรกต ทวิะสงิห์ กรรมกำร

• อ.ศศธิร จอมเทยีน กรรมกำร

• นำยอภวิฒัน์ เธยีรพริำกุล กรรมกำร

• ผศ.ดร.วบิลูย์ ตัง้วโรดมนุกลู กรรมกำร

• ผศ.ดร.นนัทวรรณ อ ่ำเอยีม กรรมกำร

• ผศ.ดร.สพุฒัตรำ เกษรำพงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

• อ.ดร. เกษรนิทร์ พลูทรพัย์ กรรมกำรและผูช้ว่ยเลขำนุกำร
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม



คณะกรรมการประจ ามาตรฐาน

• รศ.ดร.ยุทธชยั บรรเทงิจติร       กรรมกำร

• ผศ.สุรตัน์  ตรยัวนพงศ ์       กรรมกำร

• นำยอภวิฒัน์ เธยีรพริำกุล กรรมกำร

• ผศ. พศิษิฐ์ แสง-ชโูต กรรมกำร

• นำยรชัตะ พนัธุเ์พง็  กรรมกำร

• รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจติร กรรมกำรและเลขำนุกำร
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม



คณะท างาน

• รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจติร ประธำน

• นำยอภวิฒัน์ เธยีรพริำกุล คณะท ำงำน

• นำยณรงคช์ยั แจม่จ ำรสั คณะท ำงำน

• ผศ.รตริตัน์  กติตปัิญญำพฒัน์ คณะท ำงำน

• ผศ.ดร.คณศิร ภนูิคม คณะท ำงำน

• ผศ.ดร.รณชยั ศโิรเวฐนุกลู คณะท ำงำน

• นำยวทิยำ รตันสภุำ คณะท ำงำน

• ผศ.ดร.เจรญิชยั โขมพตัรำภรณ์ คณะท ำงำน

• อ.ดร. เกษรนิทร์ พลูทรพัย์ คณะท ำงำน

• ผศ.ดร.สุพฒัตรำ เกษรำพงศ์ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม



หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง

ด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และมีหน้าที่ในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

คณะท างานจัดท ามาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบแผนผังโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  แล้ว
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

บทน า
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทน า



วตัถปุระสงค์
มำตรฐำนกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนอุตสำหกรรม จดัท ำขึน้เพือ่รองรบั

ภำรกจิในกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนอุตสำหกรรม เป็น
มำตรฐำนอำ้งองิและเผยแพรแ่ก่ผูใ้ช ้ดำ้นกำรออกแบบแผนผงัโรงงำน
อุตสำหกรรม หรอืงำนดำ้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพือ่เผยแพรแ่ก่ผูส้นใจทัว่ไป
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม วตัถปุระสงค์



ขอบเขต
งานออกแบบแผนผังโรงงานจะเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสามัญวิศวกร

หรือวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและถือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากสภาวิศวกร 

งานออกแบบแผนผังโรงงานจะต้องใช้องค์ความรู้และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงจะท าให้งานออกแบบแผนผังโรงงานเป็นไปอย่างได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อก าหนดใน
เรื่องความปลอดภัยในงานออกแบบแผนผังโรงงาน อีกทั้งจะมีล าดับขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ ใน
การออกแบบแผนผังโรงงานได้หลายขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นกิจกรรมต่าง ๆ 
ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม ขอบเขต



นิยามและค าจ ากดัความ
• กา๊ซ หมำยควำมวำ่ ของไหลมปีรมิำตรหรอืรปูทรงไมแ่น่นอนทีส่ำมำรถฟุ้งกระจำยและเปลี่ยนสภำพ
เป็นของเหลวหรอืของแขง็ได ้โดยกำรเพิม่ควำมดนัหรอืลดอุณหภมูิ
• เขตควบคมุอาคาร หมำยควำมวำ่ เขตเทศบำล เขตสขุำภบิำล หรอืเขตจงัหวดัทีป่ระกำศใชต้ำมพระ
รำช กฤษฎกีำ 
• เขตทาง หมำยควำมวำ่ ควำมกวำ้งรวมของทำง ระหวำ่งแนวทีด่นิทัง้สองดำ้น ซึง่รวมควำมกวำ้งของ
ผวิจรำจร ทำงเทำ้ ทีว่ำ่งส ำหรบัปลกูตน้ไม ้คนู ้ำ และอื่น ๆ เขำ้ดว้ยกนั
• ความสงูของอาคาร หมำยควำมวำ่ ระยะทำงแนวดิง่จำกระดบั  ถงึยอดหลงัคำหรอืยอดผนงันอก 
รวมทัง้แผงบงัดว้ย
• ความสงูสทุธิของชัน้ หมำยควำมวำ่ ควำมสงูจำกระดบัผวิพืน้ถงึสว่นยืน่ต ่ำสดุของเพดำน คำน ทอ่
ต่ำง ๆ  หรอืสิง่อื่นทีค่ลำ้ยคลงึกนั
• โครง หมำยควำมวำ่ ชุดประกอบของชิน้ต่ำง ๆ ทีอ่อกแบบไวส้ ำหรบัควำมแขง็แรงและเสถยีรภำพ
สิง่ก่อสรำ้งเทำ่นัน้ ทัง้นี้ไมร่วมถงึสิง่ทีปิ่ดหุม้หรอืบรรจุไวภ้ำยในแต่อยู่ หรอืบรรจุไวภ้ำยในแต่อยำ่งใด
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นิยามและค าจ ากดัความ
• โครง หมำยควำมวำ่ ชุดประกอบของชิน้ต่ำง ๆ ทีอ่อกแบบไวส้ ำหรบัควำมแขง็แรง
และเสถยีรภำพสิง่ก่อสรำ้งเท่ำนัน้ ทัง้น้ีไมร่วมถงึสิง่ทีปิ่ดหุม้หรอืบรรจุไวภ้ำยในแต่อยู ่
หรอืบรรจุไวภ้ำยในแต่อยำ่งใด
• เคร่ืองจกัร หมำยควำมวำ่ สิง่ทีป่ระกอบดว้ยชิน้สว่นหลำยชิน้ส ำหรบัก่อก ำเนิด
พลงังำนเปลีย่นหรอืแปลงสภำพพลงังำน หรอืสง่พลงังำน ทัง้น้ี ดว้ยก ำลงัน ้ำ ไอน ้ำ 
เชือ้เพลงิ ลม ก๊ำซ ไฟฟ้ำ หรอืพลงังำนอื่น และหมำยควำมรวมถงึเครือ่งอุปกรณ์ ลอ้
ตุนก ำลงั รอก สำยพำน เพลำ เฟืองหรอืสิง่อื่นทีท่ ำงำนสมัพนัธก์นั รวมทัง้เครือ่งมอื
กล
• ท่ีว่าง หมำยควำมวำ่ พืน้ทีอ่นัปรำศจำกหลงัคำ หรอื สิง่ก่อสรำ้งปกคลุม เชน่ บอ่น ้ำ 
สระวำ่ยน ้ำ หรอืทีจ่อดรถและใหห้มำยควำมรวมถงึพืน้ทีข่องสิง่ก่อสรำ้งหรอือำคำรซึง่
สงูจำกระดบัพืน้ดนิไมเ่กนิ 1.20 เมตร และไมม่หีลงัคำ หรอืสิง่ก่อสรำ้ง ปกคลุมเหนือ
ระดบันัน้
• ท่ีอยู่อาศยั หมำยควำมวำ่ อำคำรหรอืสว่นของอำคำรทีส่รำ้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นทีซ่ึง่มี
หน่วยทีอ่ยูอ่ำศยั 1 หรอื 2 หน่วย หรอืหอ้งพกัแขก 1 หรอื 2 หอ้ง ซึง่เตรยีมหรอืใช้
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• แบบก่อสร้าง หมำยควำมวำ่ แบบก่อสรำ้งซึง่ตอ้งยืน่เพือ่ขออนุญำตปลกูสรำ้ง คอื แบบ
ก่อสรำ้งทัว่ไป และแบบรปูรำยละเอยีด

• การประกอบกิจการโรงงาน หมำยควำมวำ่ กำรท ำ ผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อม
บ ำรงุ ทดสอบ ปรบัปรงุ แปรสภำพ ล ำเลยีง เกบ็รกัษำ หรอืท ำลำยสิง่ใด ๆ ตำมลกัษณะ
กจิกำรของโรงงำน แต่ไมร่วมถงึกำรทดลองเดนิเครือ่งจกัร 

• แผนผงับริเวณ หมำยควำมวำ่ แผนทีแ่สดงลกัษณะ ทีต่ ัง้ และขอบเขตของทีด่นิและ
อำคำรทีก่่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอนเคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลีย่นกำรใช ้รวมทัง้แสดงลกัษณะ
และขอบเขตของทีส่ำธำรณะ และอำคำรในบรเิวณทีด่นิทีต่ดิต่อโดยสงัเขปดว้ย

• พืน้ หมำยควำมวำ่ พืน้ทีข่องอำคำรทีบุ่คคลเขำ้อยู ่หรอืเขำ้ใชส้อยไดภ้ำยในขอบเขตของ
คำน หรอืตรงทีร่บัพืน้ หรอืภำยในพืน้นัน้ หรอืภำยในขอบเขตของผนงัอำคำรรวมทัง้
เฉลยีง หรอืระเบยีงดว้ย

• พืน้ท่ีอาคาร หมำยควำมวำ่ พืน้ทีส่ ำหรบัน ำไปค ำนวณหำอตัรำสว่นพื้นทีอ่ำคำรต่อพืน้
ทีด่นิ ซึง่ไมร่วมถงึดำดฟ้ำ บนัไดนอกหลงัคำ พืน้ทีต่ดิตัง้เครือ่งจกัรกลต่ำง ๆ เทำ่ทีจ่ ำเป็น
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• พืน้ท่ีรวมของอาคาร หมำยควำมวำ่ พืน้ทีร่วมของทุกชัน้ของอำคำร
• ระดบัถนนสาธารณะ หมำยควำมวำ่ ควำมสงูของยอดถนนสำธำรณะใกลช้ดิกบัทีด่นิ
ปลกูสรำ้งเทยีบกบัระดบัน ้ำทะเล

• รายการประกอบแบบแปลน หมำยควำมวำ่ ขอ้ควำมรำยละเอยีดเกีย่วกบัคุณภำพและ
ชนิดของวสัดุ ตลอดจนวธิปีฏบิตัหิรอืวธิกีำรส ำหรบักำรก่อสรำ้ง ดดัแปลงรือ้ถอน 
เคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบแปลน

• โรงงาน หมำยควำมวำ่ อำคำร สถำนที ่หรอืยำนพำหนะทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรมกี ำลงัรวมตัง้แต่ 
5 แรงมำ้หรอืก ำลงัเทยีบเทำ่ตัง้แต่ 5 แรงมำ้ขึน้ไป หรอืใชค้นงำนตัง้แต่ 7 คนขึน้ไปโดยใช้
เครือ่งจกัรหรอืไมก่ต็ำม ส ำหรบัท ำ ผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ำรงุ ทดสอบ 
ปรบัปรงุ แปรสภำพ ล ำเลยีง เกบ็รกัษำ หรอืท ำลำยสิง่ใดๆ ทัง้น้ี ตำมประเภทหรอืชนิด
ของโรงงำนทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง

• โรงพสัดหุรือโรงสินค้า หมำยควำมวำ่ อำคำรทีใ่ชส้ ำหรบัเกบ็สนิคำ้หรอืพสัดุเป็นสว่น
ใหญ่

• วิศวกร หมำยควำมวำ่ วศิวกรตำมพระรำชบญัญตัวิศิวกร 14
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• สถานประกอบกิจการ หมำยควำมวำ่ ทีท่ ำงำนของนำยจำ้งแต่ละแหง่ทีป่ระกอบกจิกำรแยกออกไป
ตำมล ำพงัเป็นหน่วย ๆ และมลีกูจำ้งท ำงำนอยู่

• สถาปนิก หมำยควำมวำ่ สถำปนิกตำม พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรประกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรม
ควบคุม

• ส านักงาน หมำยควำมวำ่ อำคำรหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอำคำรทีใ่ชเ้ป็นทีท่ ำกำร
• ส่วนย่ืนสถาปัตยกรรม หมำยควำมวำ่ สว่นก่อสรำ้ง ทีย่ ืน่จำกตวัอำคำร เพือ่ประโยชน์ของควำมงำม 
กำรบงัแดด ฝนและอื่น ๆ นอกจำกกำรใชพ้ืน้ทีข่องสว่นทีย่ ืน่

• ส่วนลาด หมำยควำมวำ่ สว่นระยะตัง้เทยีบกบัสว่นระยะยำว
• หม้อน ้า (Boiler) หมำยควำมวำ่ 

1) ภำชนะปิดส ำหรบับรรจนุ ้ำทีม่ปีรมิำณควำมจเุกนิ 2 ลติรขึน้ไป เมือ่ไดร้บัควำมรอ้นจำกกำร
สนัดำป  ของเชือ้เพลงิหรอืแหล่งพลงังำนควำมรอ้นอื่น น ้ำจะเปลีย่นสถำนะกลำยเป็นไอน ้ำ
ภำยใตค้วำมดนัมำกกวำ่ 1.5 เทำ่ของควำมดนับรรยำกำศทีร่ะดบัน ้ำทะเล หรอื

2) ภำชนะปิดส ำหรบับรรจุน ้ำซึง่ใชใ้นกำรผลติน ้ำรอ้นทีม่พี ืน้ทีผ่วิรบัควำมรอ้นตัง้แต่ ๘ ตำรำง
เมตรขึน้ไป
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• หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน หมำยควำมวำ่ ภำชนะปิดทีภ่ำยในบรรจุ
ของเหลว ซึง่มคีุณสมบตัใินกำรรบัและถ่ำยเทควำมรอ้นได ้โดยรบัควำมรอ้นจำกกำร
สนัดำปของเชือ้เพลงิ หรอืแหล่งพลงังำนควำมรอ้นอื่น เพือ่น ำไปถ่ำยเทควำมรอ้นใหก้บั
อุปกรณ์แลกเปลีย่นควำมรอ้น โดยของเหลวจะไหลเวยีนตลอดเวลำเพือ่รบัและถ่ำยเท
ควำมรอ้นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง

• หลงัคา หมำยควำมวำ่  สิง่ปกคลุมสว่นบนของอำคำรส ำหรบัป้องกนัแดดและฝน รวมทัง้
โครงสรำ้ง หรอืสิง่ประกอบขึน้เพือ่ยดึเหน่ียวสิง่ปกคลุมน้ีใหม้ ัน่คงแขง็แรง

• อาคาร หมำยควำมวำ่ ตกึ บำ้น เรอืน โรง รำ้น แพ คลงัสนิคำ้ ส ำนกังำน และสิง่ก่อสรำ้ง
ขึน้อยำ่งอื่น ซึง่บุคคลอยู ่หรอืเขำ้ใชส้อยไดแ้ละหมำยควำมรวมถงึ

1. อฒัจนัทร ์ หรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้อยำ่งอื่น เพือ่ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมของประชำชน
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1. อฒัจนัทร ์ หรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้อยำ่งอื่น เพือ่ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมของประชำชน
2. เขือ่น สะพำน อุโมงค ์ทำงหรอืทอ่ระบำยน ้ำ อู่เรอื คำน ทำ่น ้ำ ทำ่จอดเรอื ร ัว้ ก ำแพง หรอื

ประตทูีส่รำ้งขึน้ตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงกบัทีส่ำธำรณะ หรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย
3. ป้ำยหรอืสิง่ทีก่่อสรำ้งขึน้ส ำหรบัตดิหรอืตัง้ป้ำย

ก. ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนือทีส่ำธำรณะและมขีนำดเกนิ 1 ตำรำงเมตรหรอืมนี ้ำหนกัรวมทัง้
โครงสรำ้งเกนิ 10 กโิลกรมั

ข. ทีด่นิหรอืตัง้ไวใ้นระยะหำ่งจำกทีส่ำธำรณะ ซึง่เมือ่วดัในทำงรำบแลว้ ระยะห่ำงจำกที่
สำธำรณะมน้ีอยกวำ่ ควำมสงูของป้ำยนัน้ เมือ่วดัจำกพืน้ดนิ และมขีนำดหรอืมนี ้ำหนกัเกนิ
กวำ่ ควำมสงูของป้ำยนัน้ เมือ่วดัจำกพืน้ดนิ และมขีนำดหรอืมนี ้ำหนกัเกนิกวำ่ทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง 

4. พืน้ทีห่รอืสิง่ทีก่่อสรำ้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ กลบัรถ และทำงเขำ้-ออกของรถส ำหรบัอำคำร
5. สิง่ทีส่รำ้งขึน้อยำ่งอื่น ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี้ใหห้มำยควำมรวมถงึ สว่นต่ำง ๆ ของ

อำคำรดว้ย
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• อาคารขนาดใหญ่ หมำยควำมวำ่ อำคำรทีส่รำ้งขึน้เพือ่ใชอ้ำคำรหรอืสว่นหนึ่งสว่นใด
ของอำคำร เป็นทีป่ระกอบกจิกำรประเภทเดยีวหรอืหลำยประเภท โดยมคีวำมสงูจำก
ระดบัถนนตัง้แต่ 15 เมตรขึน้ไป และมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัคำเดยีวกนั เกนิ 1,000 
ตำรำงเมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 
ตำรำงเมตร

• อาคารสงู หมำยควำมวำ่ อำคำรทีบุ่คคลอำจเขำ้ใชส้อยไดโ้ดยมคีวำมสงูตัง้แต่ 23 เมตร
ขึน้ไป กำรวดัควำมสงูของอำคำร ใหว้ดัจำกระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรำ้ง ถงึพื้นดำดฟ้ำส ำหรบั
อำคำรทรงจัว่ หรอืปัน้หยำ ใหว้ดัจำกระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรำ้ง ถงึยอดผนังของชัน้สงูสดุ

• อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมำยควำมวำ่ อำคำรทีก่่อสรำ้งขึน้เพือ่ใชอ้ำคำรหรอืสว่น
หนึ่งสว่นใดของอำคำร   เป็นทีอ่ยูอ่ำศยัหรอืประกอบกจิกำรประเภทเดยีวกนัหรอืหลำย
ประเภท โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หน่ึงชัน้ใด ในหลงัคำเดยีวกนั ตัง้แต่ 10,000 
ตำรำงเมตรขึน้ไป 

• อาคารโรงงาน หมำยควำมวำ่ อำคำรหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอำคำรทีใ่ชเ้ป็นโรงงำน
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงงำน 18
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บทท่ี 1 มาตรฐานการเขียนแบบของโรงงานอตุสาหกรรม

มำตรฐำนออกแบบแผนผงัโรงงำน จะเป็นงำนทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของ
สำมญัหรอืวฒุวิศิวกรสำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร ผูซ้ึง่เป็นสมำชกิสภำวศิวกรและถอื
ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมสำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร จำกสภำ
วศิวกร โดยพจิำรณำตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยโรงงำนและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งบญัญตัไิว ้ 
ท ำใหง้ำนออกแบบแผนผงัโรงงำนเป็นไปอยำ่งไดม้ำตรฐำน เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน
เรือ่งควำมปลอดภยัและมมีำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัในงำนออกแบบแผนผงัโรงงำน  
อกีทัง้จะมลี ำดบัขัน้ตอนทีส่ ำคญั ๆ ในกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยวำ่ดว้ยวศิวกร กฎหมำยโรงงำน และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1. ขอบเขต
มำตรฐำนทีก่ล่ำวถงึในหวัขอ้น้ีเป็นมำตรฐำนเพือ่ก ำหนด ขนำด กำรจดั

หน้ำกระดำษเขยีนแบบ วธิพีบัแบบ กำรบอกชนิดของแบบ และกำรก ำหนดทศิทำง เสน้ 
กรดิ มติ ิวธิกี ำหนดเรยีกอำคำร และสว่นต่ำง ๆ ระดบั กำรแสดง ตวัอกัษร และตวัเลข 
มำตรำสว่น และกำรเน้นพืน้ทีท่ีส่ ำคญั ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนต่ำงๆ คอื

1) มำตรฐำนกำรเขยีนแบบ ใหเ้ป็นไปตำม มอก 440 มอก.1476  มอก 210  
EIT 1002 EIT 1003 EIT 1004 EIT 1005 EIT 1006 EIT 1007 EIT 1009 เป็นตน้

2) แบบมำตรฐำน ใหป้ระกอบดว้ย แผนทีต่ ัง้โดยสงัเขป และในรศัมไีมน้่อยกวำ่ 
100  เมตร  แผนผงับรเิวณโรงงำน แผนผงักำรตดิตัง้เครือ่งจกัร รำยกำรเครือ่งจกัร ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยโรงงำน รำยกำรค ำนวณประเมนิแรงมำ้เครือ่งจกัร รำยกำร
ค ำนวณหำท ำเลทีต่ ัง้โรงงำน รำยกำรค ำนวณกำรตดิตัง้เครือ่งจกัร  

3) พระรำชบญัญตัวิศิวกร พระรำชบญัญตัโิรงงำนอุตสำหกรรม กฎหมำยและ
มำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง

20

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทท่ี 1 มาตรฐานการเขียนแบบ



2. มาตรฐานท่ีน ามาใช้ในการออกแบบแผนผงัโรงงาน
มำตรฐำนทีน่ ำมำใช ้ในกำรออกแบบโรงงำน ประกอบดว้ย
2.1 ขนาดกระดาษเขียนแบบ ใหเ้ป็นไปตำม มอก.33 
2.2 การแบ่งพืน้ท่ีกระดาษเขียนแบบ1

ใหแ้บง่พืน้ทีก่ระดำษเขยีนแบบออกเป็นสว่นๆ ดงัน้ี
1. พืน้ทีเ่ขยีนแบบ รปูต่ำง ๆ ควรจดัอยูใ่นแนวตัง้และแนวนอน ถำ้มรีปูหลกัรปู

เดยีว ควรจดัอยูม่มุบนดำ้นซำ้ย ของแบบ หรอืมมุบนดำ้นซำ้ยของกลุม่รูป ถำ้เป็นไป
ไดใ้หพ้จิำรณำจดัรปูต่ำง ๆ ทีเ่ขยีนใหม้ขีนำด เมือ่พบัแลว้ เท่ำกบั ขนำด A4

2. พืน้ทีข่อ้ควำม ประกอบดว้ยขอ้ควำมทัง้หมด เพือ่ควำมเขำ้ใจในเน้ือหำของ
แบบ ถำ้ตอ้งกำรเขยีนแบบเตม็ควำมยำวหน้ำกระดำษ เขยีนแบบ พืน้ทีข่อ้ควำมควร
อยูด่ำ้นลำ่งของกระดำษ สว่นควำมสงู เป็นไปตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำน ควรแบ่งให้
พอดกีบัแนวพบัเมือ่พบักระดำษเขยีนแบบ
1มำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม กำรเขยีนแบบก่อสรำ้ง เล่ม 1 ทัว่ไป  มอก.440 เล่ม 1 -2541
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2.3 วิธีพบัแบบ แบบท่ีพิมพแ์ล้ว1 สำมำรถพบัใหเ้ทำ่ขนำด A4 ไดโ้ดยสะดวกตำมมำตรฐำน มอก. 440
2.4 การบอกชนิดของแบบและการก าหนดทิศทาง1

2.5  เส้น2

2.6  มิติ ใช้ส าหรบัก าหนดระยะระหว่างพืน้ผิว หรือจดุสองจดุ3

2.7  เครื่องหมายก ากบัปลายเส้นมิติ3

2.8  การเขียนมิติ3

2.9 ระดบั3

2.10 การแสดงตวัอกัษรและตวัเลข3

2.11 มาตราส่วน3

2.12 การเน้นพืน้ท่ีท่ีส าคญั3

2.13  มาตรฐานการเขียนบญัชีเครื่องจกัร4

3. องคค์วามรู้และการเตรียมการในการออกแบบโรงงาน5

4. ขัน้ตอนการออกแบบโรงงาน
2มำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม กำรเขยีนแบบทำงเทคนิค กำรเขยีนแบบก่อสรำ้ง หลกักำรทัว่ไปส ำหรบัแบบแสดงกำรจดัส่วนของอำคำร และแบบกำรยดึ
ประกอบชิน้ส่วนต่ำง ๆ ของอำคำร  มอก.1477-2540
3มำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม กำรเขยีนแบบก่อสรำ้ง เล่ม 1 ทัว่ไป  มอก.440 เล่ม 1 -2541
4กฎกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
5วำรสำรวศิวกรรมสำร ปีที ่61 ฉบบัที ่6
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ขัน้ตอนท่ี 1 เขยีนแผนทีส่งัเขป แสดงสถำนทีต่ ัง้โรงงำน โดยแสดงสถำนที่ใกลเ้คยีง
ในรศัม ี100 เมตร ระบุวำ่เป็นโรงงำน บำ้นพกัอำศยั หรอืสำธำรณสถำน เสน้ทำง
กำรจรำจร

ขัน้ตอนท่ี 2 เขยีนแบบแปลนรวมอำคำรและบรเิวณโรงงำน  (Master Plan) ใหม้ี
ขนำดทีเ่หมำะสมและถูกตอ้งตำมมำตรำสว่น (ขอ้มลูทีจ่ะแสดงและบรรจุไวใ้นแบบอยำ่ง
น้อยควรจะม ีแผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้โรงงำน พรอ้มระบุมำตรำสว่นทีใ่ช ้หำกไมส่ำมำรถ
ระบุได ้ใหใ้ช ้No Scale ภำพแปลนของอำคำรโรงงำนแสดงทำงเขำ้ทำงออกโรงงำนทุกจุด

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัท ำแบบอำคำรโรงงำน (แสดงดำ้นหน้ำ,ดำ้นขำ้ง) ใหถู้กตอ้งตำม
มำตรำสว่นส ำหรบัทีจ่ะให ้พนกังำนเจำ้หน้ำทีส่ำมรถตรวจสอบขนำดควำมสงูของพืน้ที่
ปฏบิตังิำนของอำคำรโรงงำนได้

ขัน้ตอนท่ี 4 จดัท ำแบบแปลนแผนผงัแสดงกำรตดิตัง้เครือ่งจกัร (M/C LAYOUT) ให้
มขีนำดเหมำะสมและถกูตอ้งตำมมำตรำสว่นพรอ้มดว้ยรำยกำรบญัชเีครือ่งจกัร 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัท ำบญัชเีครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติ และท ำกำรประเมนิ
แรงมำ้เครือ่งจกัรโรงงำนทุกเครือ่งทีใ่ชใ้นขบวนกำรผลติ 23

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทท่ี 1 มาตรฐานการเขียนแบบ



ขัน้ตอนท่ี 6 ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ เอกสำรแผนภมูิ
กระบวนกำรผลติ เอกสำรรำยกำรบญัชเีครือ่งจกัร – เอกสำรกำรค ำนวณกำรประเมนิ
แรงมำ้เครือ่งจกัร เอกสำรแบบ Master Plan เอกสำรแบบ M/C Layout เอกสำรแบบ
ดำ้นหน้ำ – ดำ้นขำ้งของอำคำรโรงงำน

ขัน้ตอนท่ี 7 จดัท ำหนงัสอืรบัรองทีแ่สดงวำ่สำมญัวศิวกรหรอืวุฒวิศิวกรไดเ้ป็น
ผูป้ฏบิตังิำนออกแบบแผนผงัโรงงำนใหก้บัโรงงำนชื่ออะไร ตัง้อยูท่ีไ่หน มเีงือ่นไขอะไรใน
กำรออกแบบแผนผงัโรงงำน และในตอนทำ้ยของหนงัสอืรบัรองวศิวกรผูอ้อกแบบและ
เจำ้ของโรงงำนจะตอ้งเซน็ชื่อก ำกบัไวใ้นหนงัสอืรบัรองดงักลำ่ว
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5. ตวัอย่างการออกแบบผงัโรงงาน
ตวัอยำ่งกำรออกแบบแผนผงัโรงงำนในแต่ละขัน้ตอน มดีงัต่อไปนี้

แสดงกำรเขยีนแผนทีโ่ดยสงัเขป (No Scale)

25

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม

5.1 การเขียนแผนท่ีสงัเขป 
ตวัอยำ่งกำรเขยีนแผนทีส่งัเขป
แสดงสถำนทีต่ ัง้โรงงำนโดยแสดง
สถำนทีใ่กลเ้คยีงในรศัม ี100
เมตร ระบุวำ่เป็นโรงงำน บำ้นพกั
อำศยัหรอืสำธำรณสถำนเสน้ทำง
กำรจรำจร แสดงไดด้งัรปูที ่36

บทท่ี 1 มาตรฐานการเขียนแบบ



5.2 การเขียนแผนผงับริเวณโรงงาน (Master Plan) ตวัอยำ่งแสดงวธิกีำรเขยีนแผนผงั
บรเิวณโรงงำน แสดงดงัรปูที ่37

ตวัอยำ่งแสดงวธิกีำรเขยีนแผนผงับรเิวณโรงงำน (No Scale)
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จำกรปู แผนผงับรเิวณโรงงำนดงักล่ำว มรีำยละเอยีดทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักำรออกแบบผงัโรงงำน ดงัน้ี

5.2.1 ระยะหำ่งจำกแนวเขตแยกตำมขนำดโรงงำน 

5.2.2 13สถำนทีจ่อดรถ อำคำรขนำดใหญ่ ก ำหนดใหม้สีถำนทีจ่อดรถ 1 คนั/
พืน้ที ่120 ตำรำงเมตร 

5.2.3  14ภำชนะบรรจุวตัถุอนัตรำย

5.2.4  เขยีนแบบขนำดอำคำรต่ำง ๆ ในแผนผงับรเิวณโรงงำนจะตอ้งเขยีนแบบ
ขนำดต่ำง ๆ ทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณโรงงำน เชน่ อำคำรเกบ็ วตัถุอนัตรำยเกบ็วตัถุดบิ เกบ็
ผลติภณัฑ ์อำคำรส ำนกังำน เป็นตน้

5.2.5 16เขยีนแบบขนำดหมอ้แปลงไฟฟ้ำ กำรตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
13กฎกระทรวง ฉบบัที ่7 (พ.ศ.2517) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร พุทธศกัรำช 2479 และกฎกระทรวง ฉบบัที ่41
(พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
14กฎกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
16ประกำศกระทรวงมหำดไทย ออกตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 เรือ่งควำมปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้ำ
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5.3 การเขียนรปูด้านหน้าและด้านข้างของอาคารโรงงาน

5.3.1 จดัใหม้ปีระตหูรอืทำงออก ไมน้่อยกวำ่ 2 แหง่ อยูห่ำ่งกนัพอสมควร ขนำด
ไมน้่อยกวำ่ 110 เซนตเิมตร สงูไมน้่อยกวำ่ 200 เซนตเิมตร หำกมคีนตอ้งใชท้ำงออกหรอื
ประตมูำกกวำ่ 50 คน ตอ้งมขีนำดเพิม่ขึน้ไมน้่อยกวำ่ 2 เซนตเิมตร/คน

5.3.2 ก ำหนดใหม้พีืน้ทีป่ระต ูหน้ำต่ำง และชอ่งลม รวมกนัไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 10 
สว่นของพืน้ทีห่อ้ง หรอืมกีำรระบำยอำกำศไมน้่อยกวำ่ 0.5 ลบ.ม./นำท ี/ คนงำน 1 คน

13กฎกระทรวง ฉบบัที ่7 (พ.ศ.2517) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร พุทธศกัรำช 2479 และกฎกระทรวง ฉบบัที ่41
(พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
14กฎกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
16ประกำศกระทรวงมหำดไทย ออกตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 เรือ่งควำมปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้ำ
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5.3.3 ระยะดิง่ระหวำ่งพืน้ถงึเพดำนโดยเฉลีย่ ไมน้่อยกวำ่ 3 เมตร เวน้แต่จะมี
ระบบปรบัอำกำศ หรอืมกีำรระบำยอำกำศทีเ่หมำะสม แต่ระยะดงักล่ำวตอ้งไมน้่อยกวำ่ 
2.3 เมตร

แสดงกำรเขยีนรปูดำ้นหน้ำและดำ้นขำ้งของอำคำรโรงงำน (No Scale)
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5.4. การเขียนแผนผงัติดตัง้เคร่ืองจกัร

ตวัอยำ่งกำรเขยีนแผนผงัตดิตัง้เครือ่งจกัร (Machine Lay-Out) แสดงไดด้งัรปูที ่39 
มแีนวทำงในกำรก ำหนดพืน้ทีห่อ้งน ้ำหอ้งสว้มและทีล่ำ้งมอื และกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรวำง
เครือ่งจกัรดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 กำรก ำหนดพืน้ทีห่อ้งน ้ำ หอ้งสว้มและทีล่ำ้งมอื

5.4.2 กำรเขยีนแผนผงัและก ำหนดต ำแหน่งกำรวำงเครือ่งจกัร  

แสดงกำรเขยีนผงักำรตดิตัง้เครื่องจกัร (No Scale)
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5.5 การจดัท ารายการเครื่องจกัร (Machine List) และประเมินแรงม้า 

กำรจดัท ำรำยกำรประเมนิแรงมำ้และกำรค ำนวณนัน้ วศิวกรจะเป็นผูด้ ำเนินกำร
ตำมหลกักำรส ำหรบัรำยกำรเครือ่งจกัร
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การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม

ตวัอยำ่งรำยกำรค ำนวณขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย
ตวัอยำ่งรำยกำรเครือ่งจกัร

บทท่ี 1 มาตรฐานการเขียนแบบ



บทท่ี 2 การเลือกท าเลท่ีตัง้โรงงาน

กำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้โรงงำน (Plant Location) เป็นกำรจดัหำทีต่ ัง้โรงงำนใหเ้หมำะสม 
ภำยใตก้ำรพจิำรณำถงึองคป์ระกอบต่ำง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อตน้ทุนกำรผลติ เริม่ตัง้แต่
แหลง่วตัถุดบิทีป้่อนเขำ้สูโ่รงงำน ผำ่นกระบวนกำรผลติออกมำเป็นผลติภณัฑ ์จนกระทัง่
ผลติภณัฑน์ัน้สง่ไปถงึมอืลกูคำ้ 
1. ขอบเขต 

มำตรฐำนนี้เพือ่ก ำหนดวธิกีำรค ำนวณหำท ำเลทีต่ ัง้ทีเ่หมำะสมตำมหลกัวชิำกำร โดย
กำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้โรงงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย โรงงำน และกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
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2. มาตรฐานท าเลท่ีตัง้โรงงาน
2.1 ตอ้งออกแบบและค ำนวณตำมหลกัวชิำกำร เพือ่ใหไ้ดท้ ำเลทีต่ ัง้ใหใ้กล ้แหลง่

วตัถุดบิ แรงงำน และกำรสง่ผลติภณัฑอ์อกจ ำหน่ำย 
2.2 ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยผงัเมอืง
2.3 ตอ้งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงวทิยำศำสตร ์และกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ละมำตรกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม
2.4 ตอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแหง่ชำต ิซึง่ทอ้งทีท่ี่ก ำหนด

เป็นเขตควบคุมมลพษิ
2.5 ตอ้งไมก่่อสรำ้งหรอืดดัแปลงอำคำร ในเขตทอ้งทีท่ีก่ฎหมำยควบคุมอำคำรหำ้มไว้
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2.6 หำ้มตัง้โรงงำนในพืน้ทีด่งัต่อไปนี้1

- บำ้นจดัสรรเพือ่กำรพกัอำศยั

- อำคำรชุดพกัอำศยั

- บำ้นแถวเพือ่กำรพกัอำศยั

- 2หำ้มตัง้โรงงำน ภำยในระยะ 100 เมตร หรอื 50 เมตร หรอื 10 เมตร จำกเขต
ตดิต่อสำธำรณสถำน ฯลฯ

- 3โรงงำนจ ำพวกที ่3 ตอ้งตัง้อยูใ่นท ำเลและสภำพแวดลอ้มทีเ่หมำะสมมบีรเิวณ
เพยีงพอทีจ่ะประกอบกจิกำรอุตสำหกรรม ตำมขนำดและประเภทหรอืชนิดของ
โรงงำน โดยไมอ่ำจก่อใหเ้กดิอนัตรำย เหตุร ำคำญ หรอืควำมเสยีหำยต่อบุคคล
หรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่นดว้ย

1กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535
2ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่ง ใหร้น่หรอืไมใ่ชบ้งัคบัขอ้ก ำหนด เกีย่วกบัระยะทำง ระหวำ่งโรงงำนและเขตตดิต่อ
สำธำรณสถำน พ.ศ.2545
3กฎกระทรวง ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2559) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535 34
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2.7 ไมต่ัง้หรอืขยำยโรงงำนตำมทีก่ฎหมำยโรงงำน ก ำหนดหำ้มตัง้หรอืขยำยโรงงำน 
เชน่ โรงงำนสรุำกลัน่ โรงหลอมตะกัว่จำกแบตเตอรีเ่ก่ำ ฯ

2.8 หำ้มตัง้สถำนทีผ่ลติวตัถุอนัตรำยนอกเขตทีก่ฎหมำยวตัถุอนัตรำยก ำหนด

2.9 หำ้มตัง้โรงงำนในเขตพืน้ที ่ทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกี ำหนด

1กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535
2ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่ง ใหร้น่หรอืไมใ่ชบ้งัคบัขอ้ก ำหนด เกีย่วกบัระยะทำง ระหว่ำงโรงงำนและเขตตดิต่อสำธำรณสถำน พ.ศ.2545
3กฎกระทรวง ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2559) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535

35

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทท่ี 2 การเลือกท าเลท่ีตัง้โรงงาน



บทท่ี 3 พืน้ท่ีอาคารและพืน้ท่ีโดยรอบ
วศิวกรจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจหลกักำรของพืน้ทีอ่ำคำรและพืน้ทีโ่ดยรอบ เพือ่ที่จะไดส้ำมำรถ

ทรำบขอ้จ ำกดั กฎเกณฑส์ ำหรบักำรท ำงำน และใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไว้
1. ขอบเขต 
มำตรฐำนนี้เพือ่ก ำหนดพืน้ทีอ่ำคำรและพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

1 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
2 กฎกระทรวง ฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
3 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถำนประกอบกำรพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัลูกจำ้ง พ.ศ.2534 ออกตำมประกำศ
คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 พ.ศ.2515
4 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
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2. มาตรฐานพืน้ท่ีอาคารและพืน้ท่ีโดยรอบ
2.1 1อำคำรทีก่่อสรำ้งใกลแ้หล่งน ้ำสำธำรณะ 
2.2 2อำคำรทีก่่อสรำ้งใกลแ้หล่งน ้ำสำธำรณะขนำดใหญ่ ตอ้งหำ่งไมน้่อยกวำ่ 12 เมตร
2.3 1ควำมสงูของอำคำร ตอ้งไมเ่กนิ 2 เทำ่ ของระยะรำบ จำกจุดนัน้ไปตัง้ฉำกดำ้นตรงขำ้มเขตถนน
2.4 2อำคำรสงูและอำคำรขนำดใหญ่พเิศษ 
2.5. 3สถำนทีเ่กบ็น ้ำดบัเพลงิ
2.6 4ลกัษณะอำคำร
2.7 4อำคำรสงูเกนิ 2 ชัน้หรอื เกนิ 8.0 เมตร 
2.8 ขนำดของอำคำรและควำมสงูของอำคำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคภียั (EIT 3002) 
2.9 หำ้มท ำหลงัคำหรอือยำ่งอื่นทีท่ ำใหน้ ้ำฝนตกลงยงัทรพัยส์นิผูอ้ื่นทีอ่ยูต่ิดกนั (กฏหมำยแพง่และพำณชิย)์

1 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
2 กฎกระทรวง ฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
3 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถำนประกอบกำรพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534 ออกตำมประกำศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 
พ.ศ.2515
4 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522 37

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม บทท่ี 3 พืน้ท่ีอาคารและพืน้ท่ีโดยรอบ



2.10 บอ่ สระ หลุมรบัน ้ำโสโครก หลุมรบัปุ๋ ย หรอืขยะมลูฝอย หำ่งจำกแนวเขตทีด่นิไม่น้อยกวำ่ 2
เมตร (กฏหมำยแพง่และพำณชิย)์

2.11 คหูรอืกำรขดุรอ่งเพือ่วำงทอ่น ้ำใตด้นิหรอืสิง่อื่นทีค่ลำ้ยกนั หำ้มใกลแ้นวเขตทีด่นิ เกนิ ½ ของ
ควำมลกึ ยกเวน้มรีะยะหำ่งมำกวำ่ 1 เมตร (กฏหมำยแพง่และพำณชิย)์

2.12 7รัว้ ก ำแพง รัว้ตน้ไม ้ค ูทีเ่ป็นแนวเขต ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนวำ่ เป็นเจำ้ของรว่มกนั

2.13 7รัว้ ตน้ไม ้หรอืค ูซึง่มไิดใ้ช ้เป็นทำงระบำยน ้ำ ทีเ่ป็นเจำ้ของรว่มกนั เจ้ำของสำมำรถตดัตน้ไม ้
หรอืถมคนูัน้ ในแนวเขตทีด่นิของตน แต่ตอ้งท ำก ำแพงหรอืรัว้ตำมแนวเขตนัน้

2.14 8บอ่เกรำะ บอ่ซมึ ตอ้งอยูห่ำ่ง แมน่ ้ำ ค ูคลอง หรอืแหล่งน ้ำสำธำรณะไมน้่อยกวำ่ 10 เมตร

7ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิยม์ำตรำ 1342,1344
8 กฎกระทรวง ฉบบัที ่39 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
9กฎกระทรวง ฉบบัที ่7 (พ.ศ.2517) และ ฉบบัที ่41 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
10กฎกระทรวง ฉบบัที ่44 (พ.ศ.2538) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
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2.15 9ทีจ่อดรถส ำหรบัอำคำรขนำดใหญ่ และอำคำรทีม่พีืน้ทีทุ่กชัน้เกนิ 2,000 ตรำรำงเมตร หรอื
อำคำรสงูเกนิ 15 เมตร และมพีืน้ทีทุ่กชัน้ เกนิ 1,000 ตำรำงเมตร

2.16 ทำงเขำ้ออกอำคำรกวำ้งไมน้่อยกวำ่ 6 เมตร กรณอีอกแบบใหร้ถวิง่ทำงเดยีว ตอ้งกวำ้งไมน้่อย
กวำ่ 4 เมตร และสว่นเหนือของทำงเขำ้ออก ตอ้งไมม่อุีปสรรคหรอืสว่นใด ๆ ของอำคำรทีต่ ่ำกวำ่ 5 เมตร

2.17 ควำมกวำ้ง ควำมยำว และจดุทีจ่อดรถดบัเพลงิ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคภียั 
(EIT 3002)

2.18 ขนำดของจดุรวมพล และทีต่ ัง้จดุรวมพล ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคภียั (EIT 
3002)

2.19 10ทำงระบำยน ้ำ

7ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิยม์ำตรำ 1342,1344
8 กฎกระทรวง ฉบบัที ่39 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
9กฎกระทรวง ฉบบัที ่7 (พ.ศ.2517) และ ฉบบัที ่41 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
10กฎกระทรวง ฉบบัที ่44 (พ.ศ.2538) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522 39
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2.20 11หมอ้แปลงไฟฟ้ำ กำรตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้ำ ทีม่แีรงดนัเกนิ 600 โวลท ์ขึน้ไป
2.21 12ภำชนะบรรจวุตัถุอนัตรำย ทีม่ขีนำดตัง้แต่ 25,000 ลติร ขึน้ไป ตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบควำม

ปลอดภยัจำกวศิวกร
2.22 13กรณภีำชนะบรรจวุตัถุอนัตรำย ตัง้อยูเ่ป็นกลุ่ม มปีรมิำณรวมกนัตัง้แต่ 50,000 ลติร ขึน้ไป 

ตอ้งสรำ้งเขือ่นคอนกรตีโดยรอบและสำมำรถกกัเกบ็วตัถุอนัตรำยไดท้ัง้หมด
2.23 14อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมต้อ้งเหน็ไดช้ดัเจน เขำ้ถงึไดง้ำ่ย หรอือยูใ่นเสน้ทำงหนีไฟ โดยตดิตัง้

หำ่งจำกจุดทีล่กูจำ้งท ำงำนไมเ่กนิ 30 เมตร
2.24 15ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื ตดิตัง้หำ่งกนัไมเ่กนิ 20 เมตร

11 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง ควำมปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้ำ (พ.ศ.2522) ออกตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103
12 กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
13กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัวิตัถุอนัตรำย พ.ศ.2535
14 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถำนประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534 ออกตำมควำม
ในประกำศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 (พ.ศ.2515)
15 ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่ง กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงำน พ.ศ.2552
16 กฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
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2.25 16หวัฉีดน ้ำดบัเพลงิ ตดิตัง้หำ่งกนัไมเ่กนิ 64 เมตร
2.26 15โรงงำนทีม่กีำรเกบ็วตัถุดบิ หรอืผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นวตัถุทีต่ดิไฟได ้ที่มพีืน้ทีต่่อเนื่องตดิต่อกนั

ตัง้แต่1,000 ตำรำงเมตรขึน้ไป ตอ้งตดิตัง้ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
2.27 15สถำนทีจ่ดัเกบ็วตัถุไวไฟ ทีม่พี ืน้ทีต่ ัง้แต่ 14.0 ตำรำงเมตรขึน้ไป ตอ้งตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ

อตัโนมตัทิีเ่หมำะสมกบัพืน้ทีน่ัน้
2.28 15กำรปฏบิตังิำนในโรงงำน ซึง่มคีวำมเกีย่วขอ้ง หรอืท ำใหเ้กดิประกำยไฟ หรอืควำมรอ้น ทีเ่ป็น

อนัตรำย ตอ้งจดัท ำระบบกำรอนุญำต ท ำงำน ทีม่ปีระกำยไฟหรอืควำมรอ้น ทีเ่ป็นอนัตรำย (Hot Work 
Permit System) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัวชิำกำรดำ้นควำมปลอดภยั 

2.29 16อำคำรเกบ็มลูฝอยกำรคดิปรมิำณมลูฝอยใหค้ดิปรมิำณมลูฝอย 0.4 ลติร/พืน้ที ่1 ตำรำงเมตร
ต่อวนั มขีนำดควำมจไุมน้่อยกวำ่ 3 เทำ่

11 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง ควำมปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้ำ (พ.ศ.2522) ออกตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103
12 กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
13กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัวิตัถุอนัตรำย พ.ศ.2535
14 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถำนประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534 ออกตำมควำม
ในประกำศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 (พ.ศ.2515)
15 ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่ง กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงำน พ.ศ.2552
16 กฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
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บทท่ี 4 ลกัษณะอาคารและการแบง่พืน้ท่ีอาคาร
พืน้ทีอ่ำคำรเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มทีเ่หมำะสมและปลอดภยัในกำรท ำงำน โดย

หลงัจำกก ำหนดท ำเลทีต่ ัง้แลว้ จะตอ้งก่อสรำ้งอำคำร ซึง่จะเป็นเครือ่งป้องกนัใหก้บัพนกังำน อุปกรณ์ 
เครือ่งจกัร เครือ่งมอื วสัดุ และสิง่อื่นๆในโรงงำน
1. ขอบเขต 

มำตรฐำนนี้ เพือ่ก ำหนดลกัษณะอำคำร และกำรแบง่พืน้ทีอ่ำคำรโรงงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
โรงงำน ป้องกนักำรเกดิอคัคภียั และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

1กฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) และฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
3 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
4 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534
6กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
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2. มาตรฐานลกัษณะอาคารและการแบง่พืน้ท่ีอาคาร
2.1 1อำคำรสงู
2.2 3อำคำรสงูมำกกวำ่ 4 ชัน้ แต่สงูน้อยกวำ่ 23 เมตร หรอืสงู 3 ชัน้ และมดีำดฟ้ำทีม่พี ืน้ทีม่ำกกวำ่ 

16 ตำรำงเมตร ตอ้งมบีนัไดหนีไฟอยำ่งน้อย 1 แหง่ ถงึดำดฟ้ำ 
2.3 4อำคำรตัง้แต่ 3 ชัน้ขึน้ไป ถำ้หลงัคำมคีวำมลำดเอยีง 1 ใน 4 หรอืน้อยกวำ่ ตอ้งมบีนัไดหนีไฟ

ออกสูห่ลงัคำ ซึง่สรำ้งดว้ยวสัดุทนไฟ อยำ่งน้อย หนึ่งบนัได
2.4 ชอ่งทำงเดนิในอำคำรตอ้งกวำ้งไมน้่อยกวำ่ 1.50 เมตร
2.5 เสน้ทำงหนีไฟ ชอ่งผำ่นทีน่ ำไปสูท่ำงหนีไฟใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคภียั (EIT 

3002)
2.6 6มปีระตหูรอืทำงออกของอำคำรหรอืหอ้งไมน้่อยกวำ่ 2 แหง่ อยูห่ำ่งกนัพอสมควร ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 1.10 เมตร สงูไมน้่อยกวำ่ 2.00 เมตร และหำกมคีนตอ้งออกมำกกวำ่ 50 คน ตอ้งเพิม่ขึน้ไมน้่อย
กวำ่ 2 เซนตเิมตร ต่อคนงำน 1 คน

2.7 5มบีนัไดระหวำ่งชัน้ อยำ่งน้อย 2 แหง่ อยูห่ำ่งกนัพอสมควร และกวำ้งมำกกวำ่ 1.20 เมตร
1กฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) และฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
3 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522
4 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534
6กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
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2.8 7ชอ่งทำงผำ่นไปสูท่ำงออกหรอืบนัไดฉุกเฉิน ตอ้งมรีะยะหำ่งจำกจุดทีล่กูจำ้งท ำงำน
ไมเ่กนิ 15 เมตร ส ำหรบัสถำนทีซ่ึง่มสีภำพเสีย่งต่อกำรเกดิอนัตรำยจำกอคัคภียัอยำ่ง
รำ้ยแรงและไมเ่กนิ 30 เมตร ส ำหรบัสถำนทีซ่ึง่มสีภำพเสีย่งต่อกำรเกดิอนัตรำยจำกอคัคภียั
อยำ่งปำนกลำงหรอือยำ่งเบำ

2.9 8ระยะดิง่ ระหวำ่งพืน้ถงึเพดำนโดยเฉลีย่ไมน้่อยกวำ่ 3 เมตร เวน้แต่มรีะบบปรบั
อำกำศหรอืมกีำรระบำยอำกำศทีเ่หมำะสม แต่ระดบัดงักล่ำวตอ้งไมน้่อยกวำ่ 2.30 เมตร

2.10 บรเิวณหอ้งท ำงำน ตอ้งมพีืน้ทีป่ฏบิตังิำนไมน้่อยกวำ่ 3 ตำรำงเมตร ต่อ 1 คน กำร
ค ำนวณพืน้ทีใ่หน้บัรวมพืน้ทีใ่ชว้ำงโต๊ะ เครือ่งจกัร ผลติภณัฑห์รอืวสัดุทีเ่คลื่อนไปตำม
กระบวนกำรผลติดว้ย

7ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534
8กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
10กฎกระทรวง ฉบบัที ่63 (พ.ศ.2551) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตั ิควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
11กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
13ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลูกจำ้ง พ.ศ.2534
14ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลูกจำ้ง พ.ศ.5234 44
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2.11 กำรค ำนวณควำมจุของคนในแต่ละพืน้ทีใ่หเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกนั
อคัคภียั (EIT 3002)

2.12 10หอ้งน ้ำและหอ้งสว้ม
2.13 11กำรระบำยอำกำศ
2.14 13ก ำหนดจ ำนวนชัน้ของอำคำร
2.15 กรณีทีม่กีำรผลติหรอืมกีำรใชส้ิง่ทีเ่กดิกำรระเบดิอยำ่งรำ้ยแรงหรอืตดิไฟไดง้ำ่ย 

ตอ้งแยกอำคำรออกจำกอำคำรอื่น
2.16 กำรจดัเกบ็วตัถุไวไฟและวตัถุระเบดิชนิดของเหลวในหอ้งเกบ็ภำยในอำคำร 
2.17 14กำรจดัเกบ็วตัถุไวไฟและวตัถุระเบดิชนิดของเหลวไวน้อกอำคำร

7ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้ง พ.ศ.2534
8กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
10กฎกระทรวง ฉบบัที ่63 (พ.ศ.2551) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตั ิควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
11กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ.2535
13ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลูกจำ้ง พ.ศ.2534
14ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนส ำหรบัลูกจำ้ง พ.ศ.5234 45
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2.18 อำคำรทีม่กีำรจดัเกบ็วตัถุอนัตรำย ทีม่คีวำมกวำ้งและยำวดำ้นละตัง้แต่ 30 เมตรขึน้
ไป ตอ้งมผีนงัท ำจำกวสัดุทนไฟ กัน้ตดัตอน และมรีะยะหำ่งกนัอยำ่งน้อย ทุก ๆ 30 เมตร

2.19 จ ำนวนเสน้ทำงหนีไฟ กำรจดัวำงเสน้ทำงหนีไฟ 
2.20 หำกมกีำรเกบ็ของเสยีอุตสำหกรรมไวเ้กนิกวำ่ 90 วนั ตอ้งขออนุญำต จำกทำง

รำชกำร 15 และตอ้งมกีำรออกแบบพืน้ทีอ่ำคำร ใหพ้อเพยีงในกำรจดัเกบ็ 
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บทท่ี 5 การวางผงัติดตัง้เครื่องจกัร การเคล่ือนย้ายวตัถดิุบและ
ผลิตภณัฑ์

“เครือ่งจกัร” หมำยควำมวำ่สิง่ทีป่ระกอบดว้ยชิน้สว่นหลำยชิน้ส ำหรบัใชก้่อก ำเนิดพลงังำนเปลีย่นหรอื
แปลงสภำพพลงังำนหรอืสง่พลงังำน ทัง้นี้ดว้ยก ำลงัน ้ำ ไอน ้ำ เชือ้เพลงิ ลม ก๊ำซไฟฟ้ำหรอืพลงังำนอื่น
อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรอืหลำยอยำ่งรวมกนัและหมำยควำมรวมถงึอุปกรณ์ไฟลวลี ลกูรอก สำยพำน 
เพลำ เกยีรห์รอืสิง่อื่นทีท่ ำงำนสนองกนั 

1. ขอบเขต 

มำตรฐำนนี้ เพือ่ก ำหนดวธิกีำรค ำนวณหำกำรตดิตัง้เครือ่งจกัรทีเ่หมำะสมตำมหลกัวชิำกำร กำร
ก ำหนดระยะหำ่งของเครือ่งจกัร อุปกรณ์ประกอบ กำรจดัวำงวตัถุดบิ ผลติภณัฑ ์ฯ ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย

2. การตรวจสอบและวิเคราะหจ์ดุเส่ียงของเคร่ืองจกัร

1. มำตรฐำนกำรวำงผงัตดิตัง้เครือ่งจกัร กำรเคลื่อนยำ้ยวตัถุดบิและผลติภณัฑ ์

1.1 ตอ้งออกแบบและค ำนวณตำมหลกัวชิำกำร 

1.2 3กำรตดิตัง้สถำนทีบ่รรจุก๊ำซ
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1.3 กำรตดิตัง้หมอ้น ้ำและหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น ำควำมรอ้น

3. การตรวจสอบและวิเคราะหจ์ดุเส่ียงของเคร่ืองมือและอปุกรณ์การท างาน

1. ตอ้งจดัใหม้ทีำงเดนิเขำ้ออกจำกพืน้ทีป่ฏบิตังิำนเกีย่วกบั เครือ่งจกัร หรอืกองวสัดุสิง่ของ หรอืผนงั
หรอืสิง่อื่น กวำ้งไมน้่อยกวำ่ 80 เซนตเิมตร

2. ตอ้งจดัท ำร ัว้ คอกกัน้ หรอืเสน้แสดงเขตอนัตรำย ณ บรเิวณทีต่ ัง้เครือ่งจกัร ให้เหน็ชดัเจน และมใิห้
ผูเ้กีย่วขอ้งเขำ้

3. ตอ้งก ำหนดเสน้ทำงและตเีสน้ชอ่งทำงเดนิรถยกในอำคำรหรอืบรเิวณทีใ่ชร้ถยกเป็นประจ ำ

4. การตรวจสอบและวิเคราะหจ์ดุเส่ียงของอปุกรณ์ยก เล่ือน ลาก และจงู

1. กำรตดิตัง้เครือ่งจกัร 

2. กำรตดิตัง้ปัน้จัน่ทีอ่ยูใ่กลส้ำยไฟ
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บทท่ี 6 การค านวณแรงม้าเครือ่งจกัร
ในโรงงำนอุตสำหกรรมควรทีจ่ะตอ้งมกีำรค ำนวณแรงมำ้ของเครือ่งจกัร มคีวำมส ำคญัในกำร

ใชป้ระกอบกจิกำรอนุญำตและขยำยกจิกำรโรงงำน ตลอดจนใชใ้นกำรคดิคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตและ
คำ่ธรรมเนียมกำรประกอบกจิกำรรำยปี

1. ขอบเขต 

มำตรฐำนนี้ เพือ่ก ำหนดวธิกีำรค ำนวณหำแรงมำ้เครือ่งจกัรทีก่รมโรงงำนก ำหนด เพือ่มใิหม้กีำร
ประเมนิแรงมำ้ซึง่จะมผีลทำงดำ้นกฎหมำย ตำมคูม่อืกำรประเมนิแรงมำ้ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 2555 ซึง่กล่ำวโดยสรุปไดเ้ป็นขอ้ไดด้งัเนื้อหำต่อไป

2. มาตรฐานการการค านวณแรงม้าเครื่องจกัร 

2.1 1ใหใ้ช ้คูม่อื กำรประเมนิแรงมำ้เครือ่งจกัร กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

2.2 กรณทีี ่ในคูม่อืมไิดก้ ำหนดไว ้เชน่ กรณใีชฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ ใหใ้ชค้ำ่ควำมรอ้นของเชือ้เพลงิ 
ชนิดนัน้ และใหค้ดิประสทิธภิำพ 20 % 

3. กำรตรวจสอบแรงมำ้ของเครือ่งจกัรและวธิคี ำนวณแรงมำ้เปรยีบเทยีบ
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3.1 วธิตีรวจสอบ

1.  อ่ำนไดโ้ดยตรงจำก Name Plate

2.  ตอ้งทรำบคำ่ตน้ก ำลงัหรอืทรำบรำยละเอยีดอื่น แลว้น ำมำค ำนวณแรงมำ้เปรยีบเทยีบ

3.2 วธิคี ำนวณแรงมำ้เปรยีบเทยีบ

3.2.1 ประเภทท่ีใช้ไฟฟ้า

กำรประเมนิแรงมำ้ประเภททีเ่ป็นไฟฟ้ำมหีลกักำรและขัน้ตอน มกีำรพจิำรณำดงันี้

1.  ถำ้ทรำบคำ่ตน้ก ำลงัเป็นกโิลวตัต ์(มอเตอร)์

แรงมำ้เปรยีบเทยีบ =    
𝐾𝑊

0.746

2.  ถำ้ทรำบคำ่ตน้ก ำลงัเป็นกโิลโวลทแ์อมป์ (KVA) หรอืไมท่รำบกใ็หว้ดัแรงดนัไฟฟ้ำ และคำ่กระแสไฟฟ้ำสงูสดุที่
สำมำรถใชง้ำน แลว้น ำคำ่มำค ำนวณหำแรงมำ้เปรยีบเทยีบ ดงันี้ (ประสทิธภิำพ 100%)

2.1 ไฟฟ้ำกระแสตรง (ประสทิธภิำพ 100%)

แรงมำ้เปรยีบเทยีบ =   
𝐾𝑉𝐴

0.746
หรอื    

VxA

746
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2.2 ไฟฟ้ำกระแสสลบั (ประสทิธภิำพ 100%) 

หำกก ำหนดก ำหนด  COS ∅ = 0.80

แรงมำ้เปรยีบเทยีบ  =  
𝐾𝑉𝐴𝑥 𝑐𝑜𝑠 ∅

0.746
หรอื   

𝑉×𝐴×𝑐𝑜𝑠 ∅

746
(V = 220 Volt)

แรงมำ้เปรยีบเทยีบ  =  
𝑉×𝐴×1.732𝑥 𝑐𝑜𝑠 ∅

746
(V = 380 Volt) 

(√3 = 1.732)
2.3 ไมม่ ีName plate และ Catalogue หรอืผลติไมไ่ดต้ำมมำตรฐำนทีก่ระทรวงอุตสำหกรรม

ก ำหนดใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบดงันี้

(1) วดั Frame Size ของมอเตอร ์แลว้ประเมนิแรงมำ้ (ดรูำยละเอยีดไดใ้นคูม่อืฯ)

(2) ใชอุ้ปกรณ์วดัคำ่กระแสไฟฟ้ำ เชน่ Clip Amp วดั No Load Current, Voltage ทีใ่ชก้บั
มอเตอร ์RPM Pole 

(3) วดัพืน้ทีห่น้ำตดัของขัว้แมเ่หลก็ วดัเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของ Rotor, RPM Pole
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3.  ถำ้เป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีใ่หพ้ลงังำนควำมรอ้น เชน่ Heater เครือ่งผนึกถุงพลำสตกิ เป็นตน้ 
กำรคดิค ำนวณใหค้ดิเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 และ 2 แต่คดิประสทิธภิำพ เพยีง 60%

4. เครือ่งเชือ่มไฟฟ้ำ ประเมนิจำกขนำดทีใ่ชแ้อมแปรส์งูสดุของเครือ่ง และคำ่ควำมต่ำงศกัยท์ี่
ใช ้(40-50 VDC) โดยค ำนวณจำกสตูรใน ขอ้ 2.1 ซึง่สำมำรถสรปุแรงมำ้จำกกระแสไฟฟ้ำทีใ่ชไ้ด้
ดงันี้

80 แอมแปร ์ = 4.5 แรงมำ้

100 แอมแปร ์ = 5.5 แรงมำ้

150 แอมแปร ์ = 8 แรงมำ้

180 แอมแปร ์ = 9 แรงมำ้

200 แอมแปร์ = 11 แรงมำ้

250 แอมแปร ์ = 14 แรงมำ้

300 แอมแปร ์ = 17 แรงมำ้

400 แอมแปร ์ = 26 แรงมำ้

500 แอมแปร ์ = 32 แรงมำ้
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5. เครือ่ง Spot Welding ประเมนิจำกขนำด KVA ของขอ้ 1.2 แต่คดิคำ่ประสทิธภิำพเพยีง 20%

6. เครือ่งชุบโลหะ (Plating)

6.1 Output Voltage ของหมอ้แปลง (Rectifier) = 12 V.D.C. (ไฟกระแสตรง) ค ำนวณจำก
สตูรค ำนวณในขอ้ 2.1 และคณูดว้ยแฟคเตอรป์ระสทิธภิำพ 0.60 (60%) หรอืแสดงประเมนิแรงมำ้
เปรยีบเทยีบไว้

6.2 Output Voltage ของหมอ้แปลง (Rectifer) = 15 V.D.C.  (ไฟกระแสตรง) ค ำนวณจำก
สตูรค ำนวณใน ขอ้ 1.2.1 และคณูดว้ยแฟคเตอรป์ระสทิธภิำพ 0.60 (60%) หรอืแสดงประเมนิแรงมำ้

3.2.2 ประเภทท่ีใช้ความร้อนจากเช้ือเพลิงต่าง ๆ

ส ำหรบัเตำทีน่ ำมำคดิและประเมนิแรงมำ้มหีลำยประเภท โดยมพีืน้ฐำนกำรค ำนวณและประเมนิ
แรงมำ้จำกกำรคดิคำ่พลงังำนควำมรอ้นต่อปรมิำตรหอ้ง หรอืเตำอบหรอืต่อขนำดพืน้ทีเ่ตำ แลว้จงึ
แปลงหน่วยเป็นแรงมำ้
1.  เตำอบ  
2.  เตำอัง้โล่หรอืเตำดนิเผำ 
3. เตำเผำอฐิ 
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4. เตำบม่ใบยำสบู
5. เตำรมควนัยำง
6. เตำอบล ำไย

7. เตำหลอมโลหะ
8. เตำตม้เกลอืสนิเธำว์
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3.2.3 ประเภทเช้ือเพลิงต่างๆ
1. เตำแก๊ส 
2. เตำน ้ำมนัโซลำ
3. เตำน ้ำมนัก๊ำด 
4. น ้ำมนัเบนซนิ
5. เครือ่งเชื่อมหรอืตดัโลหะดว้ยก๊ำซ
6.  หมอ้น ้ำ 

3.2.4 ประเภทเคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน

แรงมำ้จำกเครือ่งยนตส์นัดำปภำยในจะคดิจำกกำรเคลื่อนทีห่รอืงำนทีไ่ดจ้ำกกำรขบั
ลกูสบู โดยคดิจำกควำมดนั พืน้ทีห่น้ำตดัลกูสบู ชว่งชกัลกูสบูและจ ำนวนรอบของ
เครือ่งยนต ์แลว้จงึแปลงหน่วยเป็นแรงมำ้
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3.2.5 ประเภทหม้อน ้า

1. แรงมำ้หมอ้น ้ำ (Boiler Horse Power) คดิที ่50% ของ Boiler Rating

BHp = 13.2 × 0.50      =      6.6 แรงมำ้เปรยีบเทยีบ

แรงมำ้เปรยีบเทยีบ      =      6.6 × BHp

2. กรณีระบุเป็นน ้ำหนกัต่อชัว่โมง

3. ถำ้ระบุเป็นคำ่ควำมสำมำรถในกำรสง่ถ่ำยควำมรอ้น เมกกะบทียีตู่อชัว่โมง (MBH)

4. ถำ้ระบุเป็นคำ่ควำมสำมำรถในกำรสง่ถ่ำยควำมรอ้นเป็นกโิลแคลอรีต่่อชัว่โมง

5.  ถำ้ระบุเป็นตำรำงฟุต

3.2.6 หม้อต้ม (Hot Oil Boiler or Thermal Oil Heater)

กรณีทรำบควำมสำมำรถ (Output) ของหมอ้ตม้น ้ำมนั มหีน่วยเป็นกโิลแคลอรี/่
ชัว่โมง

กรณีทรำบควำมสำมำรถ (Output) ของหมอ้ตม้น ้ำมนั มหีน่วยเป็นกโิลวตัต์ 55
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กรณีทรำบอตัรำกำรไหลของปัม๊หมนุเวยีนน ้ำมนัรอ้นของหมอ้ตม้น ้ำมนัมหีน่วยเป็นลติรต่อวนิำที

กรณีคำ่ต่ำงๆ :   T, S, W และ Eff ไมเ่ป็นไปตำมขอ้ 3. ดงักลำ่วขำ้งตน้ และอตัรำกำรไหลของปัม๊น ้ำมนั
เทำ่กบั Q ลติร/วนิำทใีหแ้ทนคำ่ต่ำง ๆ ในสตูรค ำนวณ

3.2.7 ประเภทเครื่องจกัรไอน ้า
ประเมนิจำกแรงดนัหรอืกำรขบัเคลือ่นลกูสบูเพือ่ใหไ้ดง้ำนและแปลงหน่วยเป็นแรงมำ้ไดด้งัต่อไปน้ี
1. Single Engine (สบูเดยีว)

HP = 0.442 D2
2. Compound Engine (2 สบูหรอืชนิดไอด-ีไอเสยี)
ใหถ้อืเอำขนำดเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของไอดเีป็นเกณฑ์

HP = 0.762 D2
ในกรณีทีข่นำดเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของไอดเีป็นจุดทศนิยมใหเ้ทยีบสดัสว่น (Interpolation) เพือ่หำคำ่แรงมำ้

เปรยีบเทยีบใหม่

3.2.8 ต้นก าลงัของโรงงานบางประเภท

1. กรณีทีต่น้ก ำลงัฉุดเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ

1.1 ถำ้เครือ่งตน้ก ำลงัฉุดเฉพำะเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ ใหค้ดิแรงมำ้ที ่Output ของเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำเป็น
แรงมำ้ตน้ก ำลงั
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1.2 ถำ้เครือ่งตน้ก ำลงัฉุดอยำ่งอื่นดว้ย เชน่ ฉุดเครือ่งอดัน ้ำยำดว้ย ใหค้ดิแรงมำ้ทีเ่ครือ่งตน้ก ำลงั
1.3 มอเตอรท์ุกตวัภำยในโรงงำนไมว่ำ่จะใชไ้ฟของทำงรำชกำรหรอืใชไ้ฟจำกเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำให้

น ำมำคดิรวมทัง้หมด
2. โรงสขีำ้ว และโรงเรือ่ยไมข้นำดใหญ่ทีใ่ชก้บัเครือ่งจกัรไอน ้ำใหค้ดิแรงมำ้ทีเ่ครือ่งจกัรไอน ้ำเพยีง

อยำ่งเดยีว
3. กรณขีอ้ 2. ถำ้ใชไ้อน ้ำจำกหมอ้น ้ำส ำหรบัในกำรอื่นดว้ย เชน่ อบไม ้หรอืนึ่งขำ้วใหค้ดิแรงมำ้

เปรยีบเทยีบทีห่มอ้น ้ำแต่เพยีงอยำ่งเดยีว
สรปุแรงมำ้เปรยีบเทยีบ
ไฟฟ้ำ 1 KW (กโิลวตัต)์ = 1.34 แรงมำ้
ไฟฟ้ำ 1 KVA = 1.07 แรงมำ้ (V=220 Volt)
ไฟฟ้ำ 1 KVA = 1.86 แรงมำ้ (V=380 Volt)
มนัโซล่ำ 1 ลติร/ชัว่โมง = 2.25 แรงมำ้
น ้ำมนัเตำ 1 ลติร/ชัว่โมง = 2.89 แรงมำ้
น ้ำมนัเบนซนิ 1 ลติร/ชัว่โมง = 2.99 แรงมำ้
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3.2.9 การประเมินก าลงัผลิตของโรงงานและอตุสาหกรรมบางประเภท
1. ประเภทหอ้งเยน็ หำควำมจุใชส้ตูร
2. ประเภทน ้ำแขง็ หำจ ำนวนซองทีผ่ลติไดต้่อวนั
3. กำรประเมนิก ำลงักำรผลติโรงงำนน ้ำตำลทรำยแดง
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ส ำคญัในกำรสกดัหรอืหบีน ้ำออ้ยเพือ่น ำไปต้ม-เคีย่วน ้ำตำลเป็น

เครือ่งจกัรในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรค ำนวณก ำลงักำรผลติ ไดแ้ก่
1) มดีหมนุสบัออ้ย (Cutter) หรอื (Knives)
2) เครือ่งฉีกยอ่ยออ้ยหรอืเชรดเดอร์ (Shredder)
3) ชุดลกูหบี (Mills)
4) เพรสเชอรฟี์ดเดอร์ (Pressure Feeder)

กระทรวงอุตสำหกรรม จงึไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรค ำนวณก ำลงักำรผลติของโรงงำน
น ้ำตำล ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและแนวทำงเดยีวกนั
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หลกัเกณฑใ์นการค านวณก าลงัการผลิตโรงงานน ้าตาลทรายแดง เป็นดงัน้ี
1. กำรใชส้ตูรค ำนวณก ำลงักำรผลติโรงงำนน ้ำตำลขำ้งตน้ จะใชใ้นกำรค ำนวณ

เฉพำะลกูหบีทีไ่มม่กีำรตดิตัง้เพรสเชอรฟี์ดเดอรใ์นแถวลกูหบีนัน้
2. กรณีในแถวลกูหบีมเีพรสเชอรฟี์ดเดอรจ์ ำนวน 1 ชุด จะท ำใหม้กี ำลงักำรผลติ

เพิม่จำกขอ้ 1 อกี 5% หรอืก ำลงักำรผลติจะเทำ่กบั ขอ้ 1+5% ของขอ้ 1
3. กรณีในแถวลกูหบีมเีพรสเชอรฟี์ดเดอรจ์ ำนวนตัง้แต่ 2 ชุด ขึน้ไป จะท ำใหม้ี

ก ำลงักำรผลติเพิม่จำกขอ้ 1 อกี 7.5% หรอืก ำลงักำรผลติจะเทำ่กบัขอ้ 1+7.5% ของขอ้ 
1

4. กรณีในแต่ละชุดลกูหบีมเีพรสเชอรฟี์ดเดอรเ์พยีง 1 ลกูกลิง้หรอืเกนิกวำ่ 1
ลกูกลิง้ใหม้กี ำลงักำรผลติโดยใชห้ลกัเกณฑต์ำมขอ้ 2 และขอ้ 3

5. ฟีดเดอรท์ีก่ลวงและขบัดว้ยโซ่ไมม่ผีลต่อก ำลงักำรผลติ
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ภาคผนวก ก 
ตวัอย่างการออกแบบโรงงาน

การเขียนแผนผงับริเวณโรงงานและแผนท่ีโดยสงัเขป ตวัอย่างโรงงานท่ี 1
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ภาคผนวก ก.
ตวัอย่างผงัการติดตัง้เคร่ืองจกัร ตวัอย่างโรงงานท่ี 1
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ภาคผนวก ก.
ผงับริเวณและแผนท่ีโดยสงัเขป ตวัอย่างโรงงานท่ี 2
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ภาคผนวก ก.
ตวัอย่างผงัการติดตัง้เคร่ืองจกัร ตวัอย่างโรงงานท่ี 2
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ภาคผนวก ก.
แบบโรงงานด้านหน้าและด้านข้าง ตวัอย่างโรงงานท่ี 2

รปูที ่ก.4 ตวัอยำ่งผงักำรตดิตัง้เครือ่งจกัร ตวัอยำ่งโรงงำนที ่2

66

การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม ภาคผนวก ก



ภาคผนวก ข
หลกัการการวางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

กำรออกแบบผงัโรงงำนเป็นสว่นส ำคญัในกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกกำรออกแบบ
ระบบทีด่จีะสง่ผลต่อประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน และเป็นสว่นชว่ยในกำรลดตน้ทุน
ของกำรด ำเนินงำนไดอ้กีดว้ย โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้

1. แผนภมิูการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart)

แผนภมูกิำรไหลของกระบวนกำรผลติ (Flow Process Chart) เป็นแผนภมูทิี่
เขยีนขึน้เพือ่บนัทกึขัน้ตอนกำรกำรท ำงำนแปรรปูวตัถุดบิจนเป็นผลติภณัฑ ์โดย
กำรใชส้ญัลกัษณ์ทัง้ 5 ตวัทีม่อียูบ่นัทกึรำยละเอยีดของงำน แผนภูมกิำรไหลของ
กระบวนกำรผลติ แบง่ออกเป็น 2 แบบ คอื แบบขัน้ตอนกำรท ำงำนของคน (Man 
Type) และแบบขัน้ตอนกำรแปรรปูของวตัถุดบิ (Material Type) รำยละเอยีดใน
แผนภมูกิำรไหลของกระบวนกำรผลติ ขอยกเป็นตวัอยำ่งไดด้งัต่อไปนี้
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1.1 สญัลกัษณ์ต่างๆ ของแผนภมิูการไหลของกระบวนการผลิต
กำรใชส้ญัลกัษณ์แสดงกำรกระท ำทัง้ 5 รปูแบบ แลว้ท ำกำรเชือ่มโยงสญัลกัษณ์ต่ำงๆ 

ดว้ยเสน้เพือ่แสดงล ำดบักำรเคลื่อนทีแ่ละกระบวนกำรของผลติภณัฑห์รอืวสัดุ สำมำรถเขยีนไดใ้น
แผนภมูขิ ัน้ตอนในกำรสรำ้งแผนภมูกิระบวนกำรผลติไดต้ำมตวัอยำ่งในตำรำงที ่ข.1

ตารางท่ี ข.1 แสดงสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรเขยีนแผนภมูกิระบวนกำรผลติ

สญัลกัษณ์ รายละเอียด

การท างาน (Operation) ใช้ส าหรับการท างานใดๆที่วัตถุถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะ คุณสมบัติ เช่น การ
ประกอบวัตถุเข้ากับชิ้นงานอื่น เป็นต้น

การขนส่ง (Transportation) ใช้ส าหรับกิจกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การตรวจสอบ (Inspection)ใช้ส าหรับกิจกรรมที่เป็นการตรวจสอบ เช่นวัตถุถูกตรวจสอบในด้านคุณภาพ
ว่าอยู่ในระดับที่พอใจ เป็นต้น

การรอคอย (Delay) ใช้ส าหรับการเกิดการขัดข้องต้องรอคอย

การเก็บ (Storage) ใช้ส าหรับการเก็บเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป
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1.2 วิธีสร้างแผนภมิูการไหลของ
กระบวนการผลิต

กอ่นลงมอืสรำ้งแผนภมูทิุกชนดิ จะตอ้ง
เริม่ตน้โดยกำรเขยีนรำยละเอยีดประจ ำแผนภมูิ
กอ่นเสมอ ซึง่จะประกอบดว้ยรำยละเอยีดตำ่งๆ 
ดงัต่อไปนี้                          

(1) ชือ่แผนภมู ิ: แผนภมูกิำรไหลของ
กระบวนกำรผลติ

(2) ค ำอธบิำยของแต่ละกจิกรรม 
(process description)

(3) สถำนที ่(plant building of 
department)

(4) ชือ่ผูส้รำ้งแผนภมู ิ 
(5) หมำยเลขแผนภมูิ
(6) วนัทีบ่นัทกึ

ในกำรสรำ้งแผนภมูกิำรไหลของกระบวนกำร
ผลติ ผูส้รำ้งจะตอ้งบนัทกึกจิกรรมทีจ่ะ
ด ำเนินกำรลงไปในแบบฟอรม์อยำ่งละเอยีด และ
ตำมกจิกรรมกอ่น-หลงั ตัง้แต่ตน้จนเสรจ็สิน้
กจิกรรม

 

FLOW PROCESS CHART (            ) 

CHART NO.   1                       SHEET NO.      OF SUMMARY 

ACTIVITY :                        

 

METHOD: PRESENT / PROPOSES 

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 

OPERATION 11 - - 

TRANSPORT 9 - - 

LOCATION :  

OPERATOR ( s ) 

DELAY 1 - - 

INSPECTION 1 - - 

CHART BY.                                           DATE :  

APPROVED BY.                                    DATE : 

STORAGE 1 -            - 

DISTRANCE ( m ) 77.6 - - 

TIME        57.85 - - 

DESCRIPTION TIME(s) DIST. (m) SYMBOL REM 

                               5 1    

                                    0.10 0.5    

                      0.5 0    

                            0.4 0.5    

              (     ) 1 0    

              0.6 0.3    

                            0.8 0.5    

                    (              ) 0.15 0    

                           0.5 1    

                       0.5 0    

                     0.6 0.3    

                                       3 10    

              1 0    

                                 3 3    

         4 0    

                                      3 15    

             0.7 0    

                            3 25    

        2 0    

              2 0    

                                  1 10    

                  10 0.5    

                     15 10    

รปูท่ี ข.1 แสดงแผนภมูกิำรไหลของกระบวนกำรผลติสบัปะรดกระป๋อง
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2 แผนภาพการไหล (Flow Diagram)
แผนภำพกำรไหล เป็นแผนภำพแสดงทีต่ ัง้ของเครือ่งจกัร สถำนทีท่ ำกจิกรรม
ต่ำงๆ สอดคลอ้งกบัทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นแผนภมูกิำรไหลของกระบวนกำรผลติ (Flow 
Process Chart) และมกีำรระบุเสน้ทำงกำรเคลื่อนทีข่องพนกังำน หรอืวสัดุดว้ย
2.1 ขัน้ตอนการสร้างแผนภาพการไหล

ขัน้ตอนกำรสรำ้งแผนภำพกำรไหล สำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปนี้
(1) เขยีนแบบแปลนของอำคำร ในแผนกทีต่อ้งกำรจะศกึษำ
(2) เขยีนสญัลกัษณ์กจิกรรมต่ำงๆลงในแบบใหต้รงกบัทีก่ ำหนดไวใ้นแผนภมูิ
กำรไหลของกระบวนกำรผลติ

(3) เขยีนเสน้ทำงกำรเคลื่อนทีข่องพนกังำน หรอืวสัดุในแผนภำพ

ภาคผนวก ข
หลกัการการวางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
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2.2 ตวัอย่างแผนภาพการไหล

รปูท่ี ข.2 แสดงแผนภำพกำรไหลของกระบวนกำรผลติสบัปะรดกระป๋อง
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รปูท่ี ข.3 แสดงแผนภมูกิำรจำก-ไป

    
 า

ก 

 รับขอ  กล      กั  เ าะ    ขอ  ร   
รับขอ  - 2 15 40   57 

กล    - 2  50 20 72 

     - 20 2  22 

กั   70  -  2 72 

เ าะ    2 - 50 53 

   ขอ       - 276 

 

3 แผนภมิูจาก-ไป (From-To Chart)
เมือ่จ ำนวนชนิดของสนิคำ้หรอืชิน้งำนมมีำกขึน้ท ำใหก้ำรวเิครำะหก์ำรไหลของชิน้งำนแต่ละ

ประเภทท ำไดย้ำก เรำจงึใหค้วำมส ำคญักบัปรมิำณกำรไหลของผลติภณัฑร์ะหวำ่งแผนก ซึ่ง
ปรมิำณกำรไหลนี้จะสมัพนัธก์บัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขนยำ้ยทีเ่กดิขึน้ ปรมิำณกำรขนยำ้ยอำจวดัจำก
จ ำนวนเทีย่ว จ ำนวนพำเลท หรอืจ ำนวนน ้ำหนกั ขึน้อยูก่บัชนิดสนิคำ้หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขนยำ้ย 
ปรมิำณเหล่ำนี้จะสรปุเป็นตวัเลขแลว้น ำมำใสล่งในแผนภมูจิำก-ไป (From-To Chart) ดงัแสดงใน 
รปูที ่ข.3 ซึง่จะบอกใหรู้ว้ำ่แผนกทีค่วรอยูใ่กลก้นัคอืแผนกทีม่กีำรไหลระหว่ำงกนัมำก 
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4 การแปลงค่าปริมาณการไหลให้อยู่ในรปูความสมัพนัธ์
กำรเปรยีบเทยีบในเชงิปรมิำณของควำมเขม้ของกำรไหล เหมำะส ำหรบัวเิครำะห์
กระบวนกำรผลติที่มกีำรไหลของชิ้นงำน แต่ในบำงแผนก เช่น แผนกซ่อมบ ำรุง 
แผนกควบคุมคุณภำพ มคีวำมสมัพนัธ์กบัแผนกผลติ แต่ใช้วธิวีเิครำะห์กำรไหล
ไม่ได ้จงึต้องวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ (ซึ่งจะกล่ำวในบทต่อไป) โดยสำมำรถแปลง
ค่ำควำมเข้มกำรไหลของวัสดุระดับต่ำงๆ เหล่ำน้ีให้เป็นวิธีกำรเปรียบ เทียบ
ควำมสมัพนัธ ์โดยอำศยัวธิกีำรแปลงเป็นคะแนนหรอืเครื่องหมำย ตำมตวัอย่ำงใน
รปูที ่ข.4 ดงัน้ี

A = (Abnormally) ควำมเขม้กำรไหลสงูสดุ
E = (Especially) ควำมเขม้กำรไหลสงูมำก
I = (Important) ควำมเขม้กำรไหลสงู
O = (Ordinary) ควำมเขม้กำรไหลธรรมดำ
U = (Unimportant) ควำมเขม้กำรไหลน้อย 73
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รปูท่ี ข.4 แสดงการปรบัความเข้มการไหลเป็นคะแนนเพ่ือใช้ในขัน้ตอนต่อไป
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5 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์
กำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของกจิกรรมต่ำงๆ โดยอำศยัแผนภูมคิวำมสมัพนัธ์นัน้ มขี ัน้ตอน

โดยสรปุดงันี้
(1) การก าหนดกิจกรรม  กจิกรรมต่ำงๆ เชน่ แผนก หน่วยงำน อำคำร เครือ่งจกัร หมำยถงึ 

กจิกรรมเดยีวเฉพำะเจำะจง มพีืน้ทีแ่น่นอน
- กจิกรรมนี้มสีิง่ของไหลผำ่นมำกหรอืเปล่ำ

(2) การจ าแนกระดบัความสมัพนัธ์ โดยจ ำแนกออกเป็น 6 ระดบัดว้ยกนั คอื
A มคีวำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ยวดทีจ่ะตอ้งอยูใ่กลก้นั
E มคีวำมส ำคญัมำกทีจ่ะตอ้งอยูใ่กลก้นั
I มคีวำมส ำคญัทีจ่ะตอ้งอยูใ่กลก้นั
O มคีวำมสมัพนัธก์นัธรรมดำ
U ไมม่มีคีวำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกนั
X (XX) อยูใ่กลก้นัไมไ่ดเ้ลย

(3) เหตผุลส าหรบัระดบัความสมัพนัธ์ กำรใหเ้หตุผลมทีัง้ควรทีจ่ะอยูใ่กลก้นั และควรจะอยู่
ไกลกนั
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6. การสร้างแผนภมิูความสมัพนัธ์

รปูท่ี ค.5 แสดงการสร้างแผนภมิูความสมัพนัธ์
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7 การตรวจสอบและการรบัรองแผนภมิู
เมือ่ใหค้ะแนนของแผนภมูคิวำมสมัพนัธข์องกจิกรรมต่ำงๆ แลว้ อำจทบทวน

ตรวจสอบโดยหมนุเวยีนไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ เชน่หวัหน้ำแผนก หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งในกจิกรรมเหลำ่นัน้ แลว้น ำผลทีไ่ดด้ ำเนินกำรต่อไป

8. แผนภาพความสมัพนัธ ์(Relationship Diagram)

แผนภำพควำมสมัพนัธ ์(Relationship Diagram) ใชแ้สดงผงัอยำ่งหยำบโดย
สญัลกัษณ์และเสน้ โดยจ ำนวนเสน้ทีม่ำกจะมคีวำมสมัพนัธก์นัมำกและควรอยูใ่กลก้นั 
สำมำรถสรำ้งได ้โดยเมือ่ไดค้ะแนนจำกแผนภมูคิวำมสมัพนัธข์องกจิกรรมแลว้ 
ก ำหนดจ ำนวนเสน้ใหร้ะดบัคะแนน A, E, I, O, U  เป็น 4 เสน้ 3 เสน้ 2 เสน้ 1 เสน้ 
ตำมล ำดบัและX เป็นเสน้หยกัฟันปลำ สำมำรถน ำมำเขยีนแผนภำพควำมสมัพนัธ ์
(Relationship Diagram) โดยเริม่ทีร่ะดบั A ก่อนโดยใชส้ญัลกัษณ์ 5 ตวัในตำรำงที ่
ข.1 และ ข.2 เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ไดด้งัตำรำงที ่ข.3
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8.  แผนภาพความสมัพนัธ ์(Relationship Diagram)
ตารางท่ี ข.2 รหสัต่ำงๆ ทีใ่ชป้ระกอบกำรเขยีนแผนภำพควำมสมัพนัธ์

รหั อัก ร  ะแนน   าน นเ  น ระ ับ  า  ั  ัน   รหั    

A 4  ความส าคัญสมบูรณ ์ สีแดง 

E 3  ความส าคัญพิเศษ สีส้ม, สีเหลือง 

I 2  มีความส าคัญ สีเขียว 

O 1  ธรรมดา สีน้ าเงิน 

U 0  ไม่ส าคัญ ไม่มีส ี

X -1  ไม่ต้องการ สีน้ าตาล 

XX -2, -3, -4, …  ไม่ต้องการสุดขีด สีด า 
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8.  แผนภาพความสมัพนัธ ์(Relationship Diagram)
ตารางท่ี ข.3 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ประกอบการเขียนแผนภาพความสมัพนัธ์

สญัลกัษณ์และ
ความหมาย

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ระบใุนกิจกรรมและพืน้ท่ี

 ปฏบิตังิำน  พืน้ทีก่ำรขึน้รปูและเปลีย่นคุณสมบตัิ

 กำรขนสง่  งำนประกอบ สำยงำนประกอบยอ่ย

 กำรเกบ็  กจิกรรม / พืน้ทีท่ีส่มัพนัธก์บักำรขนสง่

กำรรอคอย  กจิกรรม / พืน้ทีด่ำ้นคลงัวสัดุสนิคำ้

 กำรตรวจสอบ พืน้ทีพ่กัของชัว่ครำว หรอืวำงของ

 พืน้ทีส่ ำหรบักำรตรวจสอบ ทดสอบ

กจิกรรม / พืน้ทีด่ำ้นสนบัสนุนกำรผลติ

 พืน้ทีส่ ำหรบัส ำนกังำน 79
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ตำรำงควำมสมัพนัธ์
ขัน้ตอนท่ี 1 เขียนความสมัพนัธร์ะดบั A 
ดงัน้ี

3,4    (4 เส้น - สีแดง)

4,5    (4 เส้น - สีแดง)

ขัน้ตอนที ่2 เขยีนควำมสมัพนัธร์ะดบั E ดงัน้ี

5,6 (3 เสน้ - สสีม้)

1,2 (3 เสน้ - สสีม้)

2,3 (3 เสน้ - สสีม้)

ขัน้ตอนที ่3 เขยีนควำมสมัพนัธร์ะดบั I, O 
ดงัน้ี

1,3 (1 เสน้ - สนี ้ำเงนิ)

3,6 (1 เสน้ - สนี ้ำเงนิ)

2,4 (1 เสน้ - สนี ้ำเงนิ)
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รปูท่ี ข.6 วธิกีำรเขยีนแผนภำพควำมสมัพนัธข์องกจิกรรมจำกตำรำงควำมสมัพนัธ์

แผนก 1 2 3 4 5 6

1 - E O U U E
2 - E O U U
3 - A U O
4 - A U
5 - E
6 -
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9. แผนภาพความสมัพนัธข์องเน้ือท่ี (Space Relationship Diagram)
เมือ่ไดข้อ้มลู จำกแผนภมูคิวำมสมัพนัธ ์และสรำ้งแผนภำพควำมสมัพนัธแ์สดงถงึ
ควำมสมัพนัธข์องแต่ละกจิกรรม ดงัรปูที ่ข.7

รปูท่ี ข.7 แผนภำพควำมสมัพนัธ์
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10. ค านวณเน้ือท่ีท่ีต้องการ

ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นกำรค ำนวณหำจ ำนวนเน้ือทีท่ีต่อ้งกำร แลว้จงึน ำมำเขยีนบน
แผนภำพควำมสมัพนัธ ์เพือ่จะไดรู้ว้ำ่แผนกใดควรอยูต่ดิกนับำ้ง ดงัรูปที ่ข.8 สว่นกำร
ค ำนวณพืน้ที่

รปูท่ี ข.8 กำรค ำนวณพืน้ที่
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11. การตรวจสอบทิศทางของการไหลโดยรวม

เพือ่ตรวจสอบกำรไหล สำมำรถเขยีน Flow Process Diagram ไดด้งัภำพดำ้นล่ำง และเมือ่
ผลติภณัฑห์รอืชิน้งำนมหีลำยชนิดมำกขึน้ จงึจ ำเป็นตอ้งเลอืกกลุ่มตวัแทนมำท ำกำรวเิครำะห ์ซึง่สว่น
ใหญ่จะน ำผลติภณัฑท์ีม่ปีรมิำณกำรผลติมำกๆ มำเป็นตวัแทน แลว้ใชแ้ผนภมูกิำรไหลของ
กระบวนกำรผลติ (Flow Process Chart) หรอืแผนภำพกำรไหล (Flow Diagram) ในกำรน ำเสนอ 
โดยอำจใชส้หีรอืเสน้แทนผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทดงัภำพ
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