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ข้อกำหนดกำรควบคุมสำรปนเปื้ อนในอุตสำหกรรมยำนยนต์
(SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

โดย อ.พิทกั ษ์ บุญชม
หลักการและเหตุผล
ในโลกแห่งการแข่งขันทีร่ ุนแรงเพิม่ ขึน้ ทุกวันทุกๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็ นสิง่ หนึ่งทีจ่ ะ
ขาดไม่ได้ในการทีจ่ ะทาให้องค์กรบรรลุถงึ ความต้องการดังกล่าวข้างต้น การควบคุมคุณภาพจะทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจาเป็ นต้องมีการเรียนรูข้ นั ้ ตอนทีช่ ดั เจนเป็ นมาตรฐานตัง้ แต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ระหว่างกระบวนการผลิต
และสินค้าสาเร็จรูป รวมทัง้ การนาเทคนิคทางสถิตเิ ข้ามาประยุกต์ใช้ และสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือจะต้องสามารถนาไปปฏิบตั ใิ ช้ได้
จริงในการทางาน
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแล้ว นอกจากเราต้อง
ดาเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทาการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพตามทีล่ กู ค้าต้องการแล้วนัน้ สิง่
หนึ่งทีท่ ุกบริษทั ฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้ อนทีเ่ ป็ นพิษและส่งผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมและมนุษย์
นันก็
่ คอื สารเคมีทจ่ี ดั อยูใ่ นจาพวกสารโลหะหนักนันเอง
่
อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกัว่ และอื่นๆ ซึง่ เป็ นเรื่องยาก
ถ้าผูป้ ระกอบการ ไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผูป้ ระกอบการจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีว่ ่าด้วย
เรื่องการควบคุมสารปนเปื้ อน คือ SOC, ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, ตลอดจนข้อกาหนด
สารเคมีชนิดอื่นๆทีท่ าง OEM และหน่วยงานทีท่ าการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือ ห้ามใช้ ซึง่
เป็ นข้อกาหนดทีท่ ุกบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data
System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึง่ เป็ นระบบทีส่ าคัญมากทีเ่ ข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ดังนัน้ ทุกโรงงาน / บริษทั ไม่ว่าจะเป็ น เทรดดิง้ จาเป็ นต้องดาเนินการทาข้อมูลใน
ระบบนี้เพื่อ Support ให้กบั คู่คา้ ของตน หากบริษทั ฯใดไม่ดาเนินการจะถูกสังห้
่ ามไม่ให้ทาการผลิต ห้ามส่งออกและซือ้ ขาย
สินค้าโดยเด็ดขาด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้เข้าใจเป้ าหมายและแนวคิดพืน้ ฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
2. เพื่อให้เข้าใจขัน้ ตอนและวิธกี ารดาเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของอุตสาหกรรมยานยนต์

3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือทีน่ ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
4. เพื่อให้เข้าใจข้อกาหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
5. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทารายงานการควบคุมสารปนเปื้ อนได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและ
มาตรฐานสากล

6. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีม่ ผี ลต่อสิง่ แวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย
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ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชัวโมง)
่
วิ ธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบตั ิ 60 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม
ผูค้ วรเข้ารับการอบรม
 ฝ่ าย New Model, R&D , Engineering
 ฝ่ าย การตลาด
 ฝ่ าย จัดซือ้
 ฝ่ าย QC/QA
 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ผูจ้ ดั การ วิศวกร หัวหน้างาน และผูส้ นใจทัวไป
่

เนื้ อหาหลักสูตร : การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
(SOC, RoHS, REACH, ELV, IMDS)
* การควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์
- ความหมายและแนวคิดพืน้ ฐานของการควบคุมคุณภาพ
- ความรูเ้ บือ้ งต้นในการควบคุมคุณภาพ
- ขัน้ ตอนและวิธกี ารดาเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตามข้อกาหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์
- บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละแผนก
- ฝึกปฏิบตั ิ (Workshop)
- การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
- เทคนิคการนาเครื่องมือมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อกาหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์
- การนาเทคนิคทางสถิตมิ าใช้ในการควบคุมคุณภาพตาม
ข้อกาหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์
- ฝึกปฏิบตั ิ (Workshop)

* ระบบการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ (SOC, RoHS, REACH, ELV, DMF, PFOS,
IMDS)
- ความรูเ้ บือ้ งต้นการตรวจและทดสอบสารปนเปื้ อนใน
ผลิตภัณฑ์
- บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละแผนก
- หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้ อนใน
ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของและข้อกาหนด SOC, RoHS, ELV,
IMDS
- ข้อกาหนดและกฎระเบียบของประเทศ Norway
- ข้อกาหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC
- ข้อกาหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้ อน
ทัง้ หมดในอุตสาหกรรมยานยนต์
- ขัน้ ตอนการควบคุมสารปนเปื้ อนทัง้ หมดใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
- การจัดทารายงานสารปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อกาหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์
- ฝึกปฏิบตั ิ (Workshop)
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