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ABSTRACT
This research is a case study of textile manufacturer in Thailand. Being a manufacturing
industry, the company is facing a lot of hazardous waste generating in their chemical storage
to preparation area. The objective of this research was to find the certain root cause of the
waste in the process, which is not adding value. The research is also trying to find the
solution and implement appropriate methodology to eliminate non-value added activities
from the hazardous chemical inventory. Recommendation, necessary action plan and solution
were provided to get rid of non-value added activities and prevent repeated problem. This
research mainly applied the process mapping, 5S and 7 wastes to identify the root cause of
the problem and eliminate them. The researcher also suggested a continuous improvement
plan in order to achieve a sustainable operational improvement of the company. The
research observed that the main cause of an increase in hazardous waste is PVC Drums
placed in the main inventory area. These PVC Drums were used in 13 different kinds of
chemical generating 61.90% of hazardous waste in the process.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้เป็ นกรณี ศึกษาของผูผ้ ลิตสิ่ งทอในประเทศไทยที่ตอ้ งเผชิญกับของเสี ยอันตรายที่เกิดจากการจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่เตรี ยมการ งานวิจยั
นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาต้นเหตุที่ทาํ ให้เกิดของเสี ยในกระบวนการ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแต่อย่างใด รวมถึงเพื่อหาแนวทางแก้ไขและดําเนินการ
ตามวิธีที่เหมาะสม เพื่อกําจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจากการจัดเก็บสารเคมีอนั ตรายและป้ องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซํ้า งานวิจยั นี้มีการนําการวาดผัง
กระบวนการ 5ส และ ความสู ญเสี ย 7 ประการ มาใช้เพื่อหาต้นเหตุของปั ญหาและกําจัดมัน นักวิจยั ยังได้เสนอแผนในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุ งการดําเนินงานอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าสาเหตุหลักของการเพิ่มของเสี ยอันตรายเกิดจากถังพีวซี ี ที่จดั เก็บไว้ในพื้นที่เก็บ
วัตถุดิบหลัก โดยมีการนําถังพีวซี ี มาใช้กบั สารเคมี 13 ชนิด ซึ่งก่อให้เกิดของเสี ยอันตรายในกระบวนการถึง 61.90%
คําสํ าคัญ: ของเสี ยอันตราย การจัดเก็บสารเคมี ผูผ้ ลิตสิ่ งทอ ประเทศไทย

INTRODUCTION
TEXTI Company is one of the largest textile manufacturers in Thailand, a composite
manufacturing unit of denim fabric (from spinning to finishing fabric) since 2006. TEXTI
Company is a fully automated manufacturing industry integrated with state-of-the-art
machinery from Europe and other parts of the world to produce the best quality of denim
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